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İRAN DEVRİMİ’NİN 33 YILI VE KISA TARİHİ 

İRAN ANALİZ / Bu günler İran’da devrimin yıldönümüne tekabül ediyor. İran’da geçen 33 

yıl içerisinde yaşanan tarihsel bilgiler, aktörler, gelişmeler ve üzerinde sır perdesi örtülen 

yakın tarihe dair günümüzü anlamaya yönelik kısa bilgiler özet şeklinde okuyuculara 

sunulmaktadır. Yıl yıl isimler, başlıklar, yaşananlar ve çoğu üzeri örtülü bir şekilde 

kamuoyunda fazla yer edinmeyen İran yakın tarihine dair bilgiler. 

YIL: 1979 / Şah İran’dan kaçtı ve Humeyni Fransa’dan döndü. Guadeloupe Konferansına 

katılan batılı güçler, başta Amerika devlet başkanı Jimmy Carter olmak üzere hepsi Humeyni 

ve Molları destekledi. Humeyni bir teokratik rejim kurarak yapılan referandumla devletin 

adını İslam Cumhuriyeti olarak koydu. Veliyy-i Fakih ilan edilen Humeyni ülkedeki en üst 

otorite oldu ve böylece devrilen Şah’ın yetkileri ve makamıyla eşdeğer bir Şii Monarşi tesis 

edilmiş oldu. Birçok toplumsal hareketin ve halk kitlesinin destek verdiği devrimin balayı kısa 

sürdü. Altı ay sonra Humeyni basın ve ifade özgürlüğünün zararlı olduğunu öne sürerek aykırı 

gördüğü tüm medya kuruluşlarını engellemeye başladı. 

 

Anarşi, kan, şiddet, intikam, ayrılıkçı gruplar, katliamlar vs gittikçe yaygınlaştı. Geçici 

hükümetin başbakanı olan Mehdi Bazargan İslamcı-Marksist ve İslamcı öğrenciler 

Tahran’daki Amerikan elçiliğini işgal edince istifa etmek zorunda kaldı. Bu devrim balayının 

sonuydu. Rehine krizi Amerika ile mollalar arasında kısa dönemli bir krize neden oldu. 

Birçok insan SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği) ile Tudeh Partisinin rehine 

krizinin arkasında olduğuna inanmaktaydı. Zira işgali gerçekleştirenler İran’a çok büyük 

bedeller ödettiler ve 1997 yılında ise sahneye İslamcı Reformcular olarak çıktılar! Honeyha 

ile Abbas Abdi ve diğer liderler halen 1979 ile 1980 yıllarında yaptıkları utanç verici 

davranışlardan dolayı İran halkından özür dilemiyorlar. Abbas Abdi ve arkadaşları 1997 ila 

2004 yılları arasında İranlılara en büyük zararı veren kişilerdi. 2009 ila 2011 yılları arasında 

ise baskıcı yönetimle İran halkını daha da darboğaza soktular. 

YIL: 1980 / Rehine krizi ciddileşti. Amerika başarısız bir kurtarma operasyonu düzenledi. 

Amerika’nın parmağının da olduğu düşünülen, Humeyni ve diğer fanatik Şii dini liderlerin 

devrimi tüm dünyaya ihraç etme fikri, Baas rejimini küfür rejimi ilan edip devrilmesi 

gerektiği yönündeki açık tahrikleri nedeniyle İran-Irak savaşı patlak verdi. Saddam rejimi 

savaşı durdurmak için gerek yenilgi aldığı zaman dilimlerinde gerekse üstün olduğu 

dönemlerde defalarca İran tarafından talepte bulundu; ancak bu kabul görmedi. Özellikle 

Humeyni ve yeni kurulan İran devrim muhafızları bu barış taleplerini hiçbir zaman kabul 

etmedi. İslamcı-Reformcu denilen kanattan Huneyha ve Abbas Abdi ile ekibinin de 

Humeyni’nin yanı sıra savaşı devam ettiren ekipten olduğu varsayılıyor. Bu şahin siyaset 

nedeniyle gereksiz yere 1.000.000’den fazla İranlı öldü veya yaralandı. Yaklaşık 2.5 milyon 

insan savaş alanından ülkenin batı kısımlarına kaçtı. Endüstriyel fabrikalar, işyerleri, evler, 
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kamu binaları ve altyapı 100 milyar dolarında zarara uğradı. Uzmanların ifadelerine göre: 

“savaş direk veya dolaylı şekilde İran’a 600 milyar dolara mal oldu.” 

Abadan, Ahvaz ve Hürremşehr gibi önde gelen birçok şehir tamamen mahvoldu. Rejim 20 yıl 

sonrasında bile savaşın perişan ettiği bölgeleri yeniden imar etmedi. İran-Irak savaşı geçen 

yüz yılın en büyük felaketiydi. Şah Mısır’da sürgünde iken Irak saldırısından önce öldü. 

Ebulhasan Benisadr İran’ın ilk cumhurbaşkanı seçildi devrimi takiben. 21 milyon geçerli oy 

oranı olan ülkede sadece 14 milyon İranlı oy kullandı. Benisadr bu oyların % 76’ısını kazandı. 

En yakın rakibi Ahmed Medeni ise % 16 aldı. Toplu infazlar devam etti ve eski rejimin çok 

sayıda mensubu öldürüldü. İran monarşistlerinin çoğu İran’dan Amerika’ya kaçtı ve yeni 

rejim ülkede kraliyetten kalan malvarlığına el koydu. Toplumdaki anarşi devam etti. 

YIL: 1981 / Cezayir’in arabuluculuğunda devam eden görüşmeler neticesinde 444 gün sonra 

Amerikalı esirler serbest bırakıldı. İran rejimi bunları serbest bırakarak Amerika’daki 

seçimlerde önemli bir denge unsuru olarak yardımcı olup Reagan’ın Amerika devlet başkanı 

seçilmesine yardım etti. Gerçekte esirlerin bu kadar uzun süre tutulmasının arka planında 

Reagan-Bush seçim kampanyası için İran (Humeyni) rejimi ile gizli bir anlaşma 

imzalandığına yer verilmektedir. “Ekim Sürprizi” diye de bilinen bu hadise de Reagan 

oldukça mutlu oldu. Zira devlet başkanı seçildi. Elbette işaret edilen gizli anlaşmanın 

detayları bir müddet sonra açığa çıktı. 1986 yılında ifşa olan bu anlaşma İran rejimi tarafından 

kendi başarısı gibi ustaca kullanılan “İran Kontra gate skandalı” idi. Sözde Amerika silah dolu 

uçakları yanlışlıkla ya da İran’ın son derece zeki siyaseti neticesinde İran’a vermişti! Oysa 

olayın arka planı bunun resmen planlandığını gösterecekti. 

Şah diktasına karşı ayaklandığını iddia eden Humeyni tek adam halini aldı. Cumhurbaşkanı 

Beni Sadr’ı silahlı kuvvetler komutanı görevinden alan Humeyni bu kararın 11 gün 

sonrasında mollalarla birlikte onun devlet başkanlığı görevini de yetersiz olduğu iddiasıyla 

sona erdirdi. 

Halkın Mücahitleri Örgütü adlı örgüt rejime karşı savaş açtı çok sayıda insan öldü. Yeni 

rejimin birçok önde gelen şahsiyeti öldürüldüğü gibi suça karışmış olsun olmasın örgüt 

mensubu olan içinde çocuklar da dahil binlerce kişi geniş çaplı kampanyalarda infaz edildi. 

Rejimin en üst makamında yer alan Benisadr dahi ülkeyi terk edip Fransa’ya kaçmak zorunda 

kaldı. 1960’lardan beri Humeyni’nin rakibi olan Ayetullah Şeriatmedari’nin onayıyla yapılan 

Nuceh darbesi daha başlamadan sona erdi; zira uzmanlara göre SSCB ve Tudeh Partisi bunu 

ifşa etmişti. Şeriatmedari de Ayetullah el Uzma idi ve İran tarihinde ilk defa Mollalar ve 

Humeyni Şiiler açısından en üst sıfatı haiz bir Ayetullah el Uzma’ya böyle tahkir edici bir 

şekilde yaklaşıyordu. Olay iktidar ve para uğruna Şii mollaların birbirlerini rahatlıkla öldürüp 

harcayacaklarını da göstermekteydi. 

Benisadr’ın görevden alınmasından sonra Recai ikinci cumhurbaşkanı seçildi; ancak HMÖ 

onu öldürdü. Hamaney üçüncü cumhurbaşkanı seçilirken şimdi bir yıldır eşiyle ev hapsinde 

tutulan Mirhüseyin Musavi ise başbakan seçildi. Hamaney ile Musavi arasındaki gerilim 

tedrici olarak arttı ve 1985 yılında birbirine düşman oldular. Mehdi Bazergan’ın geçici 

hükümetinde başbakan yardımcısı ve sözcü olan Abbas Emir İntizam da casuslukla suçlandı! 

Tutuklanmanın arkasında Tudeh Partisi (SSCB uzantısı olan Komünistler) bulunduğuna 

inanılıyor. İsveç’te büyükelçi olarak görevdeyken Amerikalı yetkililer ile görüşen Emir 

İntizam’a Tahran’a dönmesi emredildi. Hemen de tutuklandı. İçlerinde Beheşti de dahil 

birçok Şii molla devrim öncesi ve sonrasında Amerikalı yetkililerle görüştü. Ancak Emir 

İntizam tutuklandı; zira yeni rejimin sahibi olan mollalar muhalif gruplar ve karşıtlarını 
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bastırmak istiyorlardı. Emir İntizam 24 yıl hapiste geçirdi. Elbette onun tasfiye edilmesi 

rejimin iki yüzlü tavrını açıkça ortaya koymaktaydı. Zira birçok yönden İntizam’ın 

Amerikalılar veya diğer devletler ile görüşmesi bilinmekte, dahası hazırladığı raporlar 

Bazergan ile Humeyni’ye bizzat iletilmekteydi! Yine bunlara ilaveten Ayetullah Erdebili de 

görüşmelerden tam haberdar olup olayları takip etmekteydi. 

Foto: İntizami 1995 yılında açlık grevinden sonra. 

İran’daki son Amerikan büyükelçisi olan William Sullivan yazdığı 

“Mission to Iran: İran’a Görev” başlıklı anılarında bu konuya değiniyor 

ve Humeyni rejiminin iki yüzlü tavrını ortaya koyuyor. Buna göre 

Bazergan, yardımcısı İntizam ve dışişleri bakanı İbrahim Yezdi yeni 

hükümeti tesis etmeye çalışıyorlar. Bazergan ile İntizam’ın kendilerine 

acil durumlarda kullanılmak üzere direk telefon hattı olan telefon numaraları verdiğini 

söylüyor. 

Şunları yazıyor Sullivan: “Elçiliğimize ilk saldırıları takip eden günlerde 

birkaç kez başbakan Bazergan ve hükümet üyeleriyle görüştüm. Şah 

döneminde olduğundan daha farklı ilişkilerimiz olacağı yönünde 

öngörülerde ilerlemekteydi durum. Yine de ben İranlıların Amerika ile iyi 

ilişkilere devam edeceği yönünde garanti aldım. Ekonomik ve askeri 

alanda bizlerle işbirliğine devam edeceklerini ümit ettiler. Bazergan ve 

bakanları bunu teyid etti ve bizler sadece işbirliğinin hangi seviyede 

kalacağını belirlemeye çalışarak bir takım gayretlerde bulunduk…” 

Benzer şekilde onu savunan Dışişleri Bakanlığı yapan Sadık 

Kutupzade de rejime karşı planlar yapma suçlamasıyla sonraki 

süreçte tutuklanıp infaz edilecekti. 

YIL: 1982 / Amerikan esirler serbest bırakıldığında İran-Irak 

savaşındaki denge unsuru da değişti. İran’ın başlıca 

şehirlerinden birisi olan işgal edilmiş Hürremşehr kurtarıldı. 

İran ile karşılaştırıldığında küçük ve zayıf olan Irak savaşı sürdürmek istemiyordu, dahası en 

güçlü olduğu dönemde dahi defalarca barış çağrısında bulundu. Ancak Humeyni ve önde 

gelen Şii fanatik elit kesim barış çağrılarını her defasında reddetti ve yayılmacı emellerinden 

bir an olsun vazgeçmedi. İran halkı ve akil kesimler çok kez savaşa hayır dedi; ama Molla 

idaresi kabul etmedi. “Savaş, savaş zafere kadar savaş” “Saddamı devirmek istiyoruz” 

sloganlarıyla bir altı yıl daha savaş devam ettirildi. Tıpkı Humeyni’nin siyasi danışmanı ve 

eski dışişleri bakanı İbrahim Yezdi’nin açıkça belirttiği gibi kendini beğenmiş, Şii mezhepçi 

yayılmacılığı ve devrim ihracını kafasına koymuş yeni Şii lider kadrosu savaşı gereksiz yere 

sürdürdü. Bazıları Arap aleminin İran’a tazminat için 60 milyon dolar ödeme sözü verdiğini 

ifade etmektedir. Ancak savaş yanlısı yeni Şii ekip tüm makul teklifleri reddetti. 

“Devrimin Anatomisi” adlı kitabında Crane Brinton terörün hegemonyası için 

yabancı ve sivil savaşa ihtiyaç duyulduğuna işaret etmektedir. Hakikatte süreç 

iktidarın Sağ’dan Sol’a geçmesidir” ve tüm muhalif grupların bastırılması 

yabancı ve sivil savaşa ihtiyaç duymaktadır. 

Kitabında Brinton’un “Radikal terör saltanatı veya krizler dönemi” diye işaret 

ettiği kısım tam da bunu anlatmaktadır. İran’da terör iktidarı/saltanatı 1980-
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81’den beri başlamıştı zaten. 1982’de Humeyni liderliğindeki Şii Mollalar devrimi birlikte 

gerçekleştirdikleri ekipleri muhalifler olarak tasnif edip tasfiyeye başladı. Komünist-Marksist 

ekipler ve Tudeh Partisi gibi rejime meydan okuyabilecek güce sahip son oluşumlar 

bastırılmaya başlandı. Zaten Halkın Mücahitleri Örgütü şiddetli çatışmalar neticesinde ciddi 

darbe almış, çok sayıda mensubu tutuklanmış, işkencelere maruz kalarak infaz edilmiş ve 

içlerinde çocuklar da dahil 5.000 üyesi öldürülmüştü. 

1982 yılı modern İran tarihi için oldukça önem taşıyor. Zira devriminin akabindeki üç yıl 

içinde herkes Şii mollaların ve yeni idareci kesimin ne derece pragmatist ve Makyavelist 

olduğunu bizzat görmekteydi. İsrail Lübnanı işgal etti ve İran devrim muhafızlarını buraya 

göndererek Hizbullah örgütünü kurdu. Bu ve benzeri Şii örgütler İsrail işgal güçlerinden 

ziyade kendilerine tehdit olarak gördükleri Filistinli ve Lübnanlı direniş hareketlerini hedef 

aldı. Bu noktada işgal gücü olarak ülkede bulunan  Suriye Esed güçlerinin de ciddi irtibat 

içinde bulunduklarını not etmek gerekiyor. 

Bu tarihi ilişki nedeniyle 2009 hileli cumhurbaşkanlığı akabinde başkent Tahran ve diğer 

büyük şehirlerde yaşanan milyonlarca İranlının katıldığı kitlesel halk gösterileri şiddetle 

bastırılmaya çalışıldı. Vatandaşları hedef alan kanlı bastırma eylemlerine katılan Lübnan 

Hizbullahına bağlı militanlar da muhaliflerce İran sokaklarında iken videolar ve fotoğraflarla 

tespit edildi. 

YIL: 1983 / Molla rejimi komünist Tudeh Partisini ilga etti. Birçok İranlı Marksist ve Tudeh 

Partisi müntesibi ile diğer sol gruplara ait kişiler tutuklandı, işkenceye maruz kaldı veya infaz 

edildi. onlar yeni rejime diğer muhalif grupların tasfiyesi için destek vermişlerdi ve şimdi sıra 

onlara gelmişti. Humeyni rejiminin İran ile ilişkileri iddiaların aksine iyi idi ve artık SSCB’ye 

ihtiyaç kalmamıştı.  Tudeh Partisi İran’a ve İranlılara 1930’lardan beri ihanet etmekteydi. 

Tarihin çöplüğüne atılma vakti gelmişti ve eski müttefikleri olan yeni rejim bunu yapacaktı. 

Elbette gözlemciler bunun adilane ve hukuk çerçevesinde yapılması gerektiğini söyleyecekti; 

ama kanla da olsa yeni rejim gücünü tahkim etmek için tüm yollara başvuracaktı. Rejim 

muhalif gördüğü Ayetullahlar başta olmak üzere komünistler, sol gruplar, milliyetçiler, 

monarşistler, Kürtler, Ahvaz Arapları, Beluclar, Azeriler, Sünniler kim varsa ayırt etmeksizin 

kanlı şekilde tasfiye etti. 

Türkiye’nin karanlık dönemlerine benzer uygulamalar yaşandı. Sürgündeki Daryus adlı 

türkücünün siyasi müziklerini dinlemek yasaktı! Bulunduranlar cezalandırıldı! Rejim kendi 

ideolojisini kanla, baskıyla ve güçle tesis etmeye çalıştı. 

YIL: 1984 / Savaş ve baskılar devam etti. Tutuklular tamamen muhalif gruplardan 

oluşmaktaydı ve bunlar Humeyni-Şii liderliğindeki yeni rejim güçlerince feci şekilde 

işkencelere maruz kaldı. İnsan hakları ihlalleri son derece yaygınlık kazandı, birçok masum 

insan ve hatta çocuk tutuklandı, işkenceye uğradı; ancak bunları savunan kimseler olmadı. 

Bazı uzmanların ve o zamanda yaşayan görgü tanıklarının ifadelerine göre: “Şii rejimin ilk 

beş yılında yaklaşık 8.000 siyasi tutuklu infaz edildi. Bunların birçoğu adil bir şekilde 

yargılanmadı, hatta mahkemeye çıkartılmadı, avukat verilmedi ve savunması alınmadı. Küçük 

karanlık bir odaya getirilen tutuklular 5 dakikadan daha kısa bir süre içinde yargıç olduğu 

iddia edilen bir Şii molla tarafından yargılandı ve idamla mahkum edildi. Kurbanlar arasında 

18 yaşın altında olanlar dahi bulunmaktaydı.” 
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Yaşananlar cumhuriyetin ilk dönemindeki İstiklal Mahkemeleri ile yüzde yüz benzerlik 

taşıyor. Kemalist ideolojinin hakim kılınması ve Şii (Caferi) Velayet-i Fakih rejiminin hakim 

kılınması hadisesi… 

YIL: 1985 / Hamaney yeniden devlet başkanı seçildi. Kendisiyle şu an bir yıldır somut bir 

gerekçe olmaksızın ev hapsinde tutulan zamanın başbakanı Mirsehüseyin Musavi arasındaki 

anlaşmazlık ciddi bir hal aldı. Aslında o Musavi’nin başbakan olmasını istemiyordu. Rejimin 

meclisi Hamaney’den yanaydı ve anayasaya göre Hamaney Musavi ve kabinesini değiştirme 

hakkına sahipti. Hamaney bunu kabul etmedi ve illegal bir şekilde Musavi’nin başbakan 

olarak seniyeden seçilmesini onayladı. Hamaney ile Musavi arasındaki güç mücadelesi aynı 

zamanda sağcı İslamcılar ve solcu İslamcılar arasındaki mücadeleydi. 

Foto: Musavi’nin Ankara’da iken çekilmiş fotosu. Yıl 1985 

Humeyniye sağcı İslamcılardan nefret ediyordu. Bu yıllarda Musavi ve 

solcu İslamcılar çok acemiydi. Komünist ekonomiden hoşlanıyor ve 

özgürlük karşıtı, hak ve hürriyetler karşıtı bir tutum benimsiyorlardı. 

Hamaney numaradan kendisinin Humeyni diktatörlüğün kurbanı 

olduğunu öne sürdü. Ne zaman ki dini lider seçildi o zaman sıradan 

insanları sokaklarda öldürttü. Öyle ki insanlar “Allah 80’lerdeki 

diktatörlüğü döneminde Humeyni’ye rahmet etsin” diyecek hale geldi!  

Aslında sağcı İslamcılar solcularından çok daha şiddet yanlısıydılar. Musavi, Hamaney, 

Rafsancani, Humeyni’nin çocukları, Erdebili vs 1980’lerde ülkeyi yöneten kesimlerdi. 

Hamaney ve Rafsancani solcu İslamcıların planlarına karşıydılar. Aşırı fanatik Şii mollalar  

karşı muhalif konumda gibi görünen bu kesimlere aldandılar doğrusu. Birçok insan doğrusu 

neyin olup bittiğini tam bilmiyordu, olayların arka planını göremiyordu. Sanki Hamaney ve 

Rafsancani’nin açık görüşlü ve insanların hakkını savunan şahıslar olarak 

değerlendiriyorlardı. 

1997 ile 2009 tarihinde iki büyük kitlesel dalga hareketi oluşturan genç kuşaklar oldukça genç 

bir yaşı temsil ediyordu. Her halükarda rejimden memnun olmayan, baskı, korku ve 

despotlukla karşı karşıya kalan genç nüfus halen çoğunlukta… 

İran tıpkı Kuzey Kore’ye benziyor. Coğrafi olarak büyük olmasının yanı sıra aynı şekilde kara 

borsaya sahip her ikisi. Her şey sözde resmi olarak yasak ama karaborsada bulmak mümkün.  

Kitaplardan, video kasetlere, müziklerden yasak olan şeylere kadar her şeyi elde etmek 

mümkün. 
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YIL: 1986 / Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in gizli olarak İran’daki Şii rejime silahlar 

sattığı ve 1981 yılından beri gizli ilişkileri yürüttüğü gayet iyi bilinmektedir. Bu skandallardan 

en büyüğü İran rejiminin kamuoyuna son derece marifetli bir şekilde kendi başarısı gibi lanse 

ettiği ama derin ittifakın neticesinde yaşanan İran-Kontra gate skandalı. 33 yıl içindeki en 

büyük skandallardan birisi olan bu skandal aslında Humeyni-Şii rejimin ne denli iki yüzlü 

olduğunu ve gerçekleri örtbas ettiğini göstermesi açısından da önem taşımaktadır. Baba Bush 

da dahil çok sayıda üst düzey Amerikalı yetkili bu skandalın bir parçasıydı. Muntaziri’nin sağ 

kolu olan Mehdi Haşimi skandalı Lübnan’da yayımlanan haftalık el Şira gazetesinde ifşa etti. 

Amerikalı milli güvenlik danışmanı Robert McFarlane ve içlerinde Oliver North’un da yer 

aldığı diğer dört Amerikalı yetkili gizlice 1986 Eylül ayında Tahran’ı ziyaret etti ve bazı üst 

düzey Mollalar ile bir araya geldi. (Hatırlatalım o zaman sözde büyük şeytan diye prim yapan 

Humeyni halen yaşıyor!) 

Foto: Reagan’ın danışmanı McFarlane. 

Zamanın meclis başkanı ve Humeyni’nin sağ kolu olan Rafsancani 

hemen McFarlanes’in ziyaretini doğruluyor ama elbette bu hikayenin 

gerçekliğini çarpıtmak ve inandırıcılığını kaybettirmek için farklı 

şeyler sokuyor arasına. Amerikan yetkilileri de Tahran’a yapılan bu 

ziyareti doğruluyor. Dört veya beş gün burada kaldıkları ve 

Rafsancani de dahil çok sayıda İranlı yetkililerle görüştüğünü yazdı 

Amerikan medyası. Molla rejimi Mehdi Haimi tutukladı ve birkaç içerisinde idam etti. 

Rejimi gerçekleştiren ve çok büyük destekler veren, Şii dini hiyerarşisinde Humeyni’den daha 

yukarıda olan Ayetullah el Uzma Hüseyin Muntaziri yaşanan diktatörlük, akıtılan kan, 

işkenceler, tecavüzler ve tasfiye siyaseti nedeniyle yeni 12 İmamcı (Caferi) Velayet-i Fakihin 

önderliğindeki İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik esaslı eleştiriler getirmekteydi. Bunun 

üzerine kendisi de tüm görevlerinden el etek çektirilerek zorunlu ev hapsine mahkum 

bırakıldı! 2009 hileli cumhurbaşkanlığı seçimlerini eleştiren Yeşil Harekete destek verdi. 

Ölünce cenaze töreninin yapılmasına dahi izin verilmedi, katılanlar polis zoruyla dağıtıldı! 

İşte en üst düzey makamlarda bulunan Muntaziri yazdığı 

hatıratında Amerikan yetkililerinin kendisinin gelecek lider 

olmasını istemediğini belirterek aksine Rafsancani, Hamaney ve 

Ahmed Humeyni gibi kendisini devirmek isteyenlere destek 

olduğunu vurgulamaktadır. 

Ayetullah el Uzma Muntaziri batı medyasının özellikle BBC 

Farsça radyosunun kendisinin alaşağı edilmesinde rol oynadığına inanmaktadır. Aslında İran-

Kontra skandalı son derece önemli olup olayların arka planında neler yaşandığını 

göstermektedir. 1986 yılında İranlılar son derece komik bir espri yapmaktadırlar. O da şudur: 

“McFarlane Amerika’ya döndüğünde kongreye gider ve tüm Amerikalı vekillere şunu söyler: 

Sallu Ala Muhammed Yare İmam Hoşamed! (Peygambere Selam, Humeyni yareni hoş 

geldin!) O zamanlar rejim yanlısı kesimler Rafsancani veya Hamaney veya önde gelen Şii 

mollalar için sıcak mesajlar vermeyi istedi. Bu sloganı defalarca ve defalarca dile getirdiler. 

Öte yandan rejime karşı savaşan Halkın Mücahitleri Örgütü lideri Mesud Recavi Irak’a girdi 

ve burada üst düzey yetkililerce karşılandı. Diğer kış mevsiminde Bağdat’tan 80 km uzaklıkta 

HMÖ’nün Eşref Kampı kuruldu…. 
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İran’da ekonomik kriz ciddi bir hal aldı ve enflasyon oranları % 25’e kadar yükseldi. 

YIL: 1987 / Irak ile savaş iki taraftan da çok sayıda masumun hayatını kaybetmesine sebep 

oldu. Tahran gibi büyük şehirlerden insanlar kaçmak zorunda kaldı. 1987 yılı İranlılar için 

çok karanlık bir yıl halini aldı. Yeni Molla rejimi ve İran Devrim Muhafızlarına bağlı çeteler 

silahlarla ve bombalarla Suudi Arabistan’da kanlı bir fitne girişiminde bulundu. 

Foto: Kabe’yi basan kandırılmış Şii teröristler yakalandıktan 

sonra. 

Mekke’de hatta Kabe’de başlatılan çirkin saldırı Suud güçlerince 

bastırıldı. O zaman bunun nasıl aptalca, tahrik edici ve gereksiz 

bir eylem olduğunu,  İran rejiminin üst düzey yetkililerinin ve 

Suud’daki İran elçiliğinin rolünü şimdi ev hapsinde tutulan eski meclis başkanı Mehdi 

Kerrubi açıklamaktaydı. Zira o zaman İranlı hacıların başında kendisi vardı. Silahların 

kaçırılması hadisesinde Kerrubi’nin de yer aldığına inanıyor bazı gözlemciler. 1980’lerin hızlı 

fanatiği ve devrimcisi olan, Humeyni’nin kanlı siyasetine destek veren Kerrubi ve benzeri 

kesimler şimdi bizzat Şii İran Devleti tarafından tasfiye ediliyor, hapsediliyor ve susturuluyor. 

Akabinde zaten Tahran’daki Suudi Elçiliğine baskın yapılacak ve tansiyon artacaktı. Her 

zaman yaptıkları kargaşa, terör eylemi ve bir ülkenin toplumsal yapısını bozacak eylemler 

düzenleyip tepkilerin odağı haline geldiğinde yaptığı gibi İran rejimi kamuoyunu farklı 

yerlere yöneltmeye çalışmaktaydı. Tıpkı 2011 yılında köşeye sıkışınca Tahran’daki İngiltere 

Büyükelçiliğini Besicler vb milislerce devlet desteğiyle bastırıp yağmalatılması hadisesinde 

olduğu gibi…O zamanki Suud elçiliği baskını da aynı şeye hizmet etmekteydi. 

1987 yılı yine enflasyon oranını %30’a çıktığı ciddi bir krizin olduğu sene olarak yerini aldı. 

Sıradan insanlar büyük ümitler bağladığı rejimden nefret eder hale geldi. Zira akil kesimlerin 

ve bazı Şii mollalar ile toplumun %40’ına yakını Sünniler ile diğer etnik yapıların oluşturduğu 

halk kesimleri boşu boşuna devam ettirilen savaşa karşıydı. Humeyni ve fanatik Şiiler ile 

belirli devrim muhafızları kademesi halka rağmen milyonlarca insanın gereksiz yere öldüğü 

savaşı Şii yayılmacılığı rüyası, emperyal Fars-Safavi emelleri ve ihtirasları nedeniyle 

sürdürmekteydi. Bu dönemde rejime ve elit kesimlere yönelik duyulan güven son derece 

azaldı ve en alt seviyelere düştü. 

YIL: 1988 / İran İslam Cumhuriyeti Anayasasının revizyonundan sonra devlet artık resmen 

bir diktatör rejimi halini aldı. Veliyy-i Fakih denilen Şii mezhebinde yüzlerce yıl hatta 

kuruluşundan bu yana yer almayan yeni doktrin Humeyni tarafından imanın esası haline 

getirildi. Kendi mezheplerinin esaslarında, geleneğinde ve külliyatında böylesi bir teorinin 

olmadığını, kabul etmenin şart olmadığını söyleyen Humeyni’den ilmi derece olarak daha üst 

seviyede bulunan Şii mollalar bizzat Humeyni ve yeni rejim tarafından susturuldu. Bazıları 

tutuklandı, bazıları ev hapsine maruz kaldı, bazıları itham edildi ve hayatın dini-siyasi-ilmi 

görünür yüzünden silindiler! Ülkenin yarısına yakının Sünni ve diğer mezhep-din-etnik 

yapılara sahip olduğu İran devleti Caferi (12 İmamcı Şii mezhebi) mezhebinin dayatıldığı, 

azınlığın tahakküm altında aldığı bir yapıya dönüştürüldü. Velayet-i Fakih denilen nevzuhur 

dogma devletin tartışılmaz, tartışılması teklif dahi edilemez en temel rüknü haline getirildi. 

Böylece tartışılmaz, en üstün, hatta ilahi addedilen kraldan çok daha yetkilere, güce ve 

otoriteye sahip Roma’daki Katolik Devletin aynısı ruhban sınıfı-anlayışı ve sisteminin 

uygulandığı İran’daki teokratik monarşik sistem kuruldu. Sistemin güçlendirilmesi için 

Başbakanlık kaldırıldı, cumhurbaşkanı kabinenin başı haline getirildi. Ancak ne meclis, ne 
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milletvekilleri, ne cumhurbaşkanı ne de başka bir anayasal kurum, kuruluş veya yetki 

tartışmasız-mutlak Veliyyi Fakih olan İran İslam Cumhuriyeti dini rehberini aşamadı, onun 

kayıtsız şartsız emri ve gözetimi altında oldu! Bu da elbette nerdeyse Mübarek, Zeynelabidin, 

Esed hanedanı, Suud hanedanı gibi kraliyet ve diktatör rejimlerin liderleriyle benzer şekilde 

ve uzunlukta görevde olan Ayetullah Humeyni ve Ayetullah Ali Hamaney idi! 

1988 yılında rejim muhalifi olan gruplar, siyasi, dini ve entelektüel simalar teker teker 

suikastlar ve cinayetlerle ortadan kaldırıldı. Modern dünya tarihinde eşine rastlanmamış 

şekilde çok sayıda İran’ı eleştirdiğinden veya Humeyni-Şii düşüncesini, devletin yeni yapısını 

benimsediğinden, bunu dile getirdiğinden ötürü muhalif kabul edilen Halkın Mücahitleri 

Örgütü gibi oluşumlar ve insanlar gerek İran içinde gerekse dışında öldürüldü. Örneğin 

devrim sonrası ilk sağlık bakanı olan İran muhalefetinin önde gelen isimlerinden Kazım Sami 

Tahran’daki ofisinde Molla gestaposu tarafından öldürüldü. Bu diğer on yılda da sürecek olan 

ve “Cinayetler Zinciri” diye bilinen yüzlerce cinayetin ilk başlangıcıydı. 

 

Foto: Devrime en büyük desteği veren Halkın Mücahitleri Örgütünün 79′daki bir yürüyüşü… 

YIL: 1989 / Molla rejimin ikinci adamı ve Humeyni’nin halefi olan Ayetullah el Uzma 

Hüseyin Muntaziri cezaevlerinde ayyuka çıkan işkenceler, tecavüzler ve toplu cinayetleri 

sürekli kınamakta, buna son verilmesini istemekteydi. Ancak rejimin ana zihniyet kodlarında 

gizli olan tasfiye-ötekileştirme ve istibdat mantalitesi devletin sistematik politikası halini 

aldığından ne Muntaziri ne de hiçbir kimsenin dedikleri dikkate alınmadı. 50 yıldan daha 

fazla Humeyni’nin en yakın arkadaşı olan Ayetullah Muntaziri gibi bir isim dahi molla rejimi 

tarafından makamlarından tard edildi ve el etek çektirildi! 

1980’lerde Şii mollalar arasındaki iktidar mücadelesi, mali yolsuzluklar ve vahşete varan 

uygulamaları İran ve İranlılar için gerçeklerin görülmesi noktasında son derece önemli bir 

kilometre taşı niteliği taşımaktadır. Şii rejimin değil ülkede sayıları 20 milyonu aşan Sünni 

vatandaşlara en temel dini hak ve hürriyetlerini tanımayı kendilerinden olan Caferi Şiasından 

muhalif olanları da tasfiye ettiği görüldü. Geçen 30 yılı aşkın sürede İran’da iktidar ve resmi, 

bürokratik, diplomatik, askeri makamların tamamı oligarşik vesayet sistemini savunanların 

eline geçti. 

Mart 2012 tarihinde yapılan seçimler, sadece Velayet-i Fakih denen dogmaya inanması şart 

koşulan, Hamaney’in eleğinden geçmiş, seçilmesi uygun görülen sözde adayların 

http://irananaliz.files.wordpress.com/2012/03/halkinmucahitleriorgutu.jpg
http://irananaliz.files.wordpress.com/2012/03/halkinmucahitleriorgutu.jpg
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onaylanmasından başka bir şey olmadı. İçeride meşruiyetini yitirmiş, tamamı Sünni olan 

İslam ülkelerine Şiiliği ihraç etmek için tüm gücünü kullanarak buralarda toplumsal ayrışmayı 

körükleyerek mezhep fitnesi çıkartması nedeniyle nefret edilir hale gelmiş bir İran İslam 

Cumhuriyeti söz konusudur. Milyonlarca Suriyelinin ayağa kalkarak sokakları doldurduğu 

devrimi karalamak, baltalamak ve kanla bastırmak için tüm gücüyle gayri meşru Nusayri Esed 

rejimini desteklemesiyle de İran rejiminin gerçek politikası, mezhepçi yüzü ortaya çıkmıştır. 

Türkiye-Malezya-Pakistan ve Avrupa-Amerika gibi Müslümanların yaşadığı ülkeler ve 

coğrafyalardaki kamuoyu Arapça yayımlanan İran-Şii-Safavi tehdidinin ne olduğu ve somut 

olarak sebep olduğu yıkımların ortaya konduğu gerçeklerden habersiz idi. Ancak Suriye 

devrimiyle birlikte İran’ın yayılmacı Fars-Safavi emperyal hedefleri, makyavalist ve 

pragmatist dış politikası ve mezhepçi-tekfirci Şii jeo-politiği Arapçanın dışındaki dilleri 

konuşan İslam ülkeleri ve Müslümanlarca anlaşılmıştır. 

SON 

 


