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EDİTÖRDEN

Saygıdeğer Okur;

Türkiye İran Araştırmaları Dergisi’nin (TİAD) üçüncü sayısını ilginize sunmaktayız.

Öncelikle üçüncü sayının yayına hazırlanmasında katkısı olan yazarlara, çalışmaları değerlendiren 
kıymetli hakemlere ve titizlikle süreci takip eden TİAD ekibine teşekkür ederek başlamak isterim. Ocak 
2023’te çıkan bu sayıda, dört özgün araştırma-inceleme makalesi, İngilizce kaleme alınmış bir kitabın ta-
nıtımı ve Farsça bir makalenin tercümesi yer almaktadır. 

Uğurcan Kaymaz tarafından kaleme alınan “Sırâtımüstakîm Mecmuası’nda (Sebilü’r Reşad) 
Afganistan ve Afgan Algısı (1909-1914)” adlı makalede adı geçen mecmuanın ve yazarların Afganistan 
ve Afganistanlılara bakış açısı incelenmiştir.

Fazıl Özdamar’ın yazdığı “İran Türklerinde Baharı Muştulayan Bir Köy Seyirlik Oyunu: Köse-Gelin” 
başlıklı makalede, kültürel bir aktarım olan bu oyunun nasıl, ne zaman ve hangi amaçla oynandığı ele 
alınmış aynı zamanda oyuncuların pragmatik bir ödül kazandığı bu oyunun icrasında giyilen kıyafetlerin 
özellikleri, okunan şiirlerin içeriği ve yapılan teatral/dramatik rollerin sembolik anlamlarının neler oldu-
ğu da incelenmiştir. 

Abdulkadir Atıcı’nın yazdığı “İran’ın Hemedan İlinin Güncel Etnik Verileri ve Türk Nüfusu Üzerine” 
adlı makalede Hemedan ilinde başta Türkler olmak üzere hangi etnik gruplar yaşamaktadır ve nüfusları 
nedir sorularına cevap aranmış ve dahası konuya dair rakamlar ilgililer için sunulmuştur. 

İsmail Hakkı Elçi tarafından kaleme alınan “İran’ın Yumuşak Güç Kaynağı Olarak Şiilik ve Yumuşak 
Gücün Sürdürülmesinde İİKK’nin Rolü (İslami İlişkiler ve Kültür Kurumu)” adlı makalede İran’ın Şiilik 
üzerinden elde ettiği yumuşak güç ve bu yumuşak gücün sürekliliğini sağlamak için kurduğu İslami İlişkiler 
ve Kültür Kurumu kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. 

Ayşenur Kırılmaz, “İran İslam Cumhuriyeti’nde Kadın Aktivizmi: Siyasal İttifak ve Müzakereci Sivil 
Toplumun Oluşumu” adlı yayının tanıtımını kaleme almıştır. Söz konusu kitapta, müzakereci sivil toplum 
yaklaşımı İran örneklemiyle ele alınarak alanyazına katkı sağlanmıştır.

İbrahim Yetiş tarafından yazılan “Hicri Kameri I. Yüzyılın Başından Sonuna Kadar Arapların İran 
Fethinde İranlıların Rolü (Gruplar, Sebepler ve Çeşitli İş Birlikleri)” adlı tercüme makalede İranlıların, 
İran’ın fethinde nasıl bir rol üstlendikleri ve fatihlerle nasıl iş birliği yaptıkları ortaya konulmuştur.

Dördüncü (Temmuz 2023) sayıda görüşmek dileğiyle… 

Dr. Hakkı Uygur
Başeditör/İmtiyaz Sahibi
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SIRÂTIMÜSTAKÎM MECMUASI’NDA 
(SEBİLÜ’R REŞAD) AFGANİSTAN VE 

AFGAN ALGISI (1909-1914)*
 Uğurcan Kaymaz**

ÖZET

II. Meşrutiyet Devri’nin (1908-1922) önemli yayın organlarından biri olan Sırâtımüstakîm Mecmuası’nda 
(Sebilü’r Reşad) siyasi, içtimai ve iktisadi birçok konu ele alınmıştır. Bu makalede, Afganistan ile ilgili ele 
alınan yazılarda, mecmuanın ve yazarların Afganistan ve Afganistanlılara bakış açısı konu edilmiştir. II. 
Abdülhamid Devri’nde (1876-1909) zirve dönemini yaşayan İslamcılık politikasının basın yayın organlarına 
da sirayet etmesi, ele alınan yazıların İslam ülkelerini konu edinmesine sebep olmuştur. İttihad-ı İslam’ın 
önemli temsilcilerinden olan Sırâtımüstakîm bu yazıların yer aldığı bir mecmua hâline gelmiştir. Uzun yıl-
lardır Güney Asya’da, İngiliz-Rus mücadelesinin ortasında müstemleke bir devlet olarak ayakta kalmaya 
çalışan Afganistan, Sırâtımüstakîm’de Osmanlı aydınları tarafından ele alınarak o gün içerisinde bulunduk-
ları ahval çerçevesinde değerlendirilmiştir. Yazıların büyük çoğunluğunu Afganistan’ın siyasi hayatıyla ala-
kalı konular oluştursa da Habibullah Han Devri’nde (1901-1919) kayda değer bir başarıya ulaşmaya başla-
yan modernleşme çabaları da önemli bir yer tutmaktadır. Siyasi konularda İslamcılık düşüncesiyle hareket 
eden yazarların, Afganistan’ı diğer İslam ülkeleriyle kıyaslamaya çalıştıkları, Afganistan'ı ve Afganlıları 
İslam birliğinin bir parçası olarak gördükleri ve Osmanlı ve Afganistan’ın yararına olacak hadiselere iliş-
kin bir beklenti içinde oldukları tespit edilmiştir. Bilhassa I. Dünya Savaşı’na (1914-1918) giden süreçte, 
Asya’da İngilizlere karşı yeni bir cephe olarak görülen Afganistan, her daim muhteşem bir gelişimin oldu-
ğu kardeş ülke olarak görülmüştür. Bu makalede Afganistan ve Afganistanlılar, mezkûr mecmuanın İslam 
Araştırmaları Merkezi dijital arşivinde bulunan nüshalarından ve mecmuanın kitap olarak basılmış trans-
kripsiyon metninden istifade edilerek ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sırâtımüstakîm (Sebilü’r-Reşad), Afganistan, Afganlılar, Emir Habibullah Han, 
İttihad-ı İslam.

 *  Atıf/To Cite: Kaymaz, U. (2023). Sırâtımüstakîm Mecmuası’nda (Sebilü’r Reşad) Afganistan ve Afgan 
algısı (1909-1914). Türkiye İran Araştırmaları Dergisi, 2(3), 1-25.

 **  Doktora Öğrencisi, İnönü Üniversitesi, Tarih Bölümü, Malatya, Türkiye, 35203589002@ogr.inonu.edu.tr
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AFGHANISTAN AND AFGHAN PERCEPTION 
IN SIRATIMUSTAKIM JOURNAL 

(SEBILU’R-REŞAD) (1909-1914)
ABSTRACT

In the journal Sırâtımüstakîm (Sebilü’r-Reşad), one of the important publications of the Second Constitutional 
Era (1908-1922), many political, social and economic issues were discussed. In this article, the point of view 
of the journal and the writers on Afghanistan and the people of Afghanistan is discussed in the articles about 
Afghanistan. II. The spread of the Islamism policy, which was at its peak during the reign of Abdulhamid 
(1876-1909), also to the media organs, caused the articles discussed to focus on Islamic countries. One of 
the important representatives of the Islamic Union, Sırâtımüstakîm has become a journal containing these 
writings. Afghanistan, which has been trying to survive as an independent state in the middle of the Anglo-
Russian struggle in South Asia for many years, was handled by Ottoman intellectuals in Sırat-ı Müstakim 
and evaluated within the framework of the situation they were in that day. Although the majority of the ar-
ticles are about the political life of Afghanistan, the modernization efforts that started to achieve remark-
able success during the reign of Habibullah Khan (1901-1919) also have an important place. It is seen that 
the writers who act with the thought of Islamism in political issues, study Afghanistan in comparison with 
other Islamic countries, see Afghanistan and Afghans as a part of the Islamic unity, and are in expectation 
of situations that benefit both the Ottoman Empire and Afghanistan. Especially in the period leading up to 
the First World War (1914-1918), Afghanistan, which was seen as a new front against the British in Asia, 
was always seen as a sister country where there was a magnificent development. In this article, Afghanistan 
and Afghans are discussed by making use of the copies of the aforementioned journal in the Islamic Studies 
Center digital archive and the transcription text of the journal published as a book.

Keywords: Sırâtımüstakîm (Sebilü’r-Reşad), Afghanistan, Afgans, Amir Habibullah Khan, Unity of İslam.

 Giriş
Nadir Şah Afşar’ın (1736-1747) ölümü 

Afgan aşiretlerinden Abdalilerin güç kazanma-
sına sebep olmuştur. Abdaliler içerisinden say-
gın bir aileye mensup olan Ahmed Şah (1747-
1773), bu oymakların başına geçerek Afganistan 
Devleti’nin temellerini atmıştır. Kısa sürede teş-
kilatlanmayı sağlayan Ahmed Şah, komşu bölge-
lere yaptığı akınlarla adından söz ettirir vaziyete 
gelmiştir (Yazıcı, 2011a, s. 25). Bunlar içerisinde 
Hindistan seferleri bölge tarihi açısından olduk-
ça önemli bir yer tutarken burada elde edilen ba-
şarılardan sonra Osmanlı Devleti ve Afganistan 
arasındaki ilk diplomatik temaslar sağlanmış-
tır. Mezkûr başarılardan dolayı hem halifeyi ha-
berdar etmek hem de Kızılbaşlara karşı mütte-

fik olmak isteyen Ahmed Şah, III. Mustafa’ya 
(1757-1774) bir mektup yazarak elçilik heye-
tiyle birlikte Osmanlı Devleti’ne göndermiştir. 
III. Mustafa ise İran ile yapılan anlaşmalar çer-
çevesinde bu türden bir ittifakın doğru olmaya-
cağını belirterek bu teklifi nazik bir dille red-
detmiştir (Bayur, 1948, s. 415). Bundan sonraki 
süreçte Osmanlı-Afgan münasebetlerinin üzeri-
ne kurulduğu temel politika yapısı değişme gös-
termektedir.

19. yüzyılda Fransız Devrimi’nin ortaya çı-
kardığı milliyetçilik akımı, çok uluslu devletle-
rin çeşitli sorunlarla karşılaşmasına sebep olmuş-
tur. Bu sorunlardan muzdarip olan devletlerden 
Osmanlı Devleti (1299-1922) muhtelif fikrî ha-
reketlerin ortaya çıktığı bir saha olarak görül-
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mektedir (Akçura, 2015, s. 15-42). Milliyetçilik, 
Osmanlıcılık ve İslamcılık (Pan-İslamizm) gibi 
siyasi düşünceler etrafında şekillenen Osmanlı 
fikir hareketleri, uluslararası siyasette de belir-
li etkiler bırakmıştır. Bu bağlamda Abdülaziz 
Devri’nde diplomatik münasebetlerde karşılaşı-
lan İslamcılık siyaseti, II. Abdülhamid tarafından 
da benimsenen bir fikir olmuştur. II. Abdülhamid 
bu politika bağlamında 1877’de Rusya’ya karşı 
Afganistan’a cihat çağrısında bulunarak Ahmed 
Hulusi Efendi (?-1889) başkanlığında bir elçilik 
heyeti göndermiştir. Emir Şir Ali Han’ın (1825-
1879) huzuruna çıkan bu heyet Afganistan’ın 
Ruslara karşı İngilizlerle iyi ilişkiler kurma-
sı gerektiğini belirterek Rusya’ya savaş açma 
hususunda Emir’in desteğini almaya çalışmış-
tır. Ancak İngilizlerin politikalarından muzda-
rip olan Afgan Devleti bu isteği uygun bir üs-
lupla reddederek denge siyasetini sürdürmüştür. 
Dolayısıyla Osmanlılar tarafından üstü kapalı bir 
şekilde İngiliz-Afgan münasebetlerinin tekrar te-
sisi ve müttefikan tavırların sürdürülmesi husu-
sunda girişilen bu çabalar karşılıksız kalmıştır 
(Yazıcı, 2020, s. 1-13) Bundan sonraki süreçte ise 
uzun yıllar İslamcılık siyaseti üzerinden yapılan 
diplomatik münasebetlerin tesisine dair bir emare 
görülmemiştir. Ancak bu dönemde Afganistan’a 
yönelik başlayan bu siyaset, bu ülkeye olan ilgi 
ve alakanın artması ve siyasi arenada akıllara 
gelmesinde etkili olmuştur. 

İslamcılık düşüncesinin siyasetin temeline 
yerleşmesinden sonra Osmanlı Devleti’nde birta-
kım gazete ve dergilerin yayın hayatına başladığı 
görülmektedir. Osmanlı Devleti’nde Fransızların 
ihtilal sonrası çıkardığı gazeteler ve bültenler, ya-
yın organlarının ilk ayağını oluşturmuştur. Ancak 
bunlar Türklere yönelik çıkarılan yayınlar de-
ğildir. Takvim-i Vekâyi ve Ceride-i Havadis ise 
Osmanlı basın hayatının ilk örnekleri olarak kar-
şımıza çıkmakla birlikte siyasi özellikleri havi 
değildir (Akbulut, 2013, s. 34-39). Bilhassa 19. 
yüzyılın ikinci yarısında basın yayın organları-
nın çoğaldığı görülürken, siyasi özellikleri ihti-

va eden gazetelerin ortaya çıktığını görülmekte-
dir. Tasvir-i Efkâr, Tercüman-ı Ahval ve Muhbir 
gibi gazetelerin ön plana çıktığı dönemde, Genç 
Osmanlılar siyasi konuları ele alan gazetelerin 
yaygınlaşmasında etkin bir rol oynamıştır. II. 
Abdülhamid Devri’nde, Kanun-i Esasi’nin öz-
gürlükçü etkisiyle Tercüman-ı Hakikat, Sabah ve 
İkdam gibi gazeteler yayın hayatlarına başlamış-
tır. Özgür bir yayın politikası, padişahın siyaseti 
ve imajını zedeleyecek bir hâl aldığında eleştiri-
lerin önünü kesmek maksadıyla son bulmuştur. 
Ülkede yaşanan bu sansür politikalarından dolayı 
Osmanlı’nın muhalif gazeteleri, Genç Osmanlılar 
tarafından ülke dışından yayımlanmaya başlan-
mıştır. Meşveret, Ezan, Mizan gibi gazeteler ülke 
dışından yayımlanan siyasi içerikli gazetelerin 
önemli örnekleridir (Benek, 2016, s. 35).

II. Meşrutiyet’in ilanıyla basın yayın organ-
ları, tekrar istediği soluğu yakalamaya başlamış-
tır. 27 Ağustos 1908’de yayın hayatına başlayan 
Sırâtımüstakîm, ittihad-ı İslam anlayışının basın 
ayağını oluşturan bir yayın organı olmuştur. II. 
Meşrutiyet’in ilanından 35 gün sonra Eşref Edib 
Fergan ve Ebu’l-ula Mardin tarafından çıkarılan 
Sırâtımüstakîm ilk 50 sayısına kadar “din, felse-
fe, edebiyat, hukuk ve ulumdan bahis haftalık ri-
saledir” politikası ile yayımlanmıştır. Bu sayıdan 
sonra, siyasi bir yayın organına dönüştüğünü ve 
bilhassa Şuûn-ı İslamiyye’den bahis olduğunu 
bildirmektedir. Başyazarı Mehmet Akif olan ve 
182 sayı yayımlayarak 7 ciltlik bir külliyat hâli-
ne dönüşen mecmua, 183. sayısıyla birlikte ya-
yın politikasını değiştirmeden “Sebilü’r-Reşad” 
adıyla yayın hayatına devam etmiştir (Efe, 2009, 
s. 251). 

Mecmuada Afganlılar veya Afganlar ola-
rak ele alınan ahalinin, aslında Afganistan’ın 
etnik yapısı itibariyle Afganistan’da yaşayan 
Türkmen, Hazara, Peştun ve Tacik gibi unsurlar 
olduğu görülmektedir. Bu türden bir adlandırma 
bu etnik grupların tamamına işaret etmektedir. 
Sırâtımüstakîm’in Afganistan ve Afganistanlılar 
hakkındaki söylemleri, ilk zamanlarında yurt 
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dışındaki basın yayın organlarından İktibas ile 
gelişirken, zamanla kendi yazarlarının da et-
kisi görülmektedir. Sırâtımüstakîm yazarların-
dan Seyyid Muhammed Tevfik, mecmuanın 
Hindistan muhabiri olması açısından oldukça 
önemli bir konuma sahiptir.[1] Afganistan’ın yanı 
başında bulunan İngiliz Hindistan’ını görmüş ve 
siyasi ortamın havasını solumuş biri olarak böl-
gedeki gelişmelerin manasını anlama konusunda 
önemli bir şahsiyettir. Bunun dışında Gıyaseddin 
Hüsnü, Ahmed Agayef (1869-1939) gibi yazar-
ların ele aldığı Afganistan, Afganizade mahlaslı 
yazar tarafından ciddi tetkiklere konu olmuştur. 
Mahlasından anlaşıldığı üzere Afgan menşeli ol-
duğu düşünülen yazarın hayatı ve gerçek kimliği 
hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Bu yazarla-
rın ele aldığı yazılardan başka kim tarafından ya-
zıldığı belli olmayan, Arapçada faaliyetler veya 
havadis manasına gelen “şuûn” başlığı altında 
yazılan yazılar mevcuttur. Şuûn başlığı altındaki 
yazıların neredeyse hepsi Müslüman ülkelerden 
haberlerin ele alındığı yazılardır. Ele alınan her 
ülkenin ismi altında mevzu bahis olan durumlar 
hakkında bilgiler verilirken değerlendirmeler de 
yapılmaktadır. 

Bu makalede, 1909-1914 yılları arasında 
Sırâtımüstakîm’de Afganistan ile alakalı ele alı-
nan yazıların tamamı incelenmiş olup bilhassa 
kayda değer ve mecmua yazarları tarafından yo-
ruma tabi tutulmuş metinler değerlendirilmiştir. 
Öncelikli olarak Bağcılar Belediyesi [2]tarafından 
transkripsiyonu yapılarak yayımlanan dijital bel-
gelerden taramalar yapılmıştır. Bu taramada bu-
lunan metinler İslam Araştırmaları Merkezi’nin 
Osmanlıca Makaleler veri tabanından tespit edi-
lip mukayeseli bir biçimde istifade edilmiştir. 

 1 Doğum ve ölüm tarihi kesin olarak bilinmeyen Seyyid Muhammed Tevfik, İranlı bir baba ve Iraklı bir an-
nenin evladı olarak Hindistan’da doğmuştur. Tam adı ise Seyyid Muhammed Tevfik Hemedani’dir (Saltık, 
2021, s. 315).

 2 Bk. http://www.bagcilar.bel.tr/siratimustakim
 3 Muhammed Abduh’un söz konusu yazısı Paris’te basılan el-Urvetü’-l Vüskâ adlı derginin 3. sayısında 

Arapça olarak 1884’te yayınlanmıştır (Mertoğlu, 1999, s. 241).

Makalede, bu metinlerden elde edilen bilgilere 
göre Osmanlı basınının en önemli kuruluşunda 
Afganistan’ın ve Afganistanlıların ne anlam ifa-
de ettiği incelenmektedir. Bununla birlikte yazı-
ların ne türden bir siyasi anlayışla ele alındığı ve 
bunların okuyucuya nasıl yansıtıldığı değerlendi-
rilmektedir. Ayrıca söz konusu bilgiler araştırma 
eserler üzerinden de incelenmektedir.

1. Afganistan’a Siyasi Bakış ve İslamcı 
Söylemler
İslam ülkelerinin hemen hemen hepsine ses-

lenen Sırâtımüstakîm, Afganistan’ı da es geç-
memiştir. Afganistan hakkında çeşitli haberle-
re ve yazılara yer veren mecmuanın ele aldığı 
konu, misyonu itibariyle bu ülkenin de ittihad-ı 
İslam’ın bir parçası olduğuna dairdir. Bu bahisle-
rin ilk örneği olarak, İslam birliği fikriyle alakalı 
olmasa da Afganistan’a bakış açısından önem-
li bir pasaj olarak görülen Mısırlı Muhammed 
Abduh’un (1849-1905) bir tespitine dair kay-
dı dile getirmekte fayda vardır.[3] İslam millet-
lerinin muhtelif kavimleri taklidinden yakınan 
Muhammed Abduh, Mehmet Akif tarafından 19 
Ağustos 1909’da Türkçeye tercüme edilen yazı-
sında şunları belirtmiştir: 

…Hiç kimseden perva etmeyerek söylerim ki 
eğer İngilizler Afganistan’ın bazı taraflarına 
tegallüb itdiği sırada Afganlılar içinde böyle 
[taklitçi] birkaç tali’a bulunsa idi İngilizler 
oralardan kıyamete kadar çekilmezdi. Zira bu 
gibi mukallidlerin indinde fünunun neticesi 
taklid etmekde oldukları akvama son derece 
meyletmek, onların kudumuna yol açmakdan 
ibaret olduğu için memleketlerindeki nüfusu 
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tatmin etmek, kulûbu teskin eylemek husu-
sunda pek ileri gidiyorlar da halkın hukuku-
nu sıyanet ve istiklalini muhafaza için ecanib 
hakkında beslemesi elzem olan i’timadsızlığı, 
ihtiyatı izale ediyorlar (Muhammed Abduh, 
1325, s. 374)

Görüldüğü üzere Afganistan’daki mevzu-
lardan haberdar olan Şeyh Muhammed Abduh, 
Afganların işgalci İngilizleri taklit etmeden ken-
dileri gibi davranmalarından memnuniyetini gös-
termektedir. Afganistan’ı ve Afganistanlıları diğer 
Müslüman memleketler ve ahalisiyle kıyaslayan 
Muhammed Abduh’un bu konular hakkında olum-
lu bir imaj çizdiği görülmektedir. Cemaleddin 
Afgani ile yakınlığı bilinen Muhammed Abduh’un 
bu makaleyi yazdığı 1884 yılında tahtta bulunan 
Abdurrahman Han’ın ülkeyi İngiliz yönetiminden 
çıkarması ve müstakil bir devlet hâline getirerek 
ülke içerisindeki birlik beraberliği sağlaması, onun 
bu düşüncelerinde etkili olmuştur.

14 Aralık 1909’da yayımlanan başka bir ma-
kalede Bombay’da teşekkül edilmiş bir cemiye-
tin toplanması ve Islâh adındaki derginin yeni 
çıkan nüshasının mecmua merkezine ulaşması 
münasebetiyle Doğu’daki İslam milletleri adına 
görüşülen İslam birliği mevzusu ele alınmıştır. 
Bu yazıda ekseri İran ve Afganistan milletlerin-
den bahsedilirken birlik ve beraberlik hususuna 
değinilmiştir (Edib, 1325, s. 255-256). Bununla 
birlikte Osmanlı Devleti’nin İran ve Afganistan 
ile yapacağı samimi bir birlikteliğin son derece 
faydalı olacağı düşünülmektedir. Yazar bunla-
rın yanında mezhebi farklılıkların bulunduğu ve 
yıllardır düşman olan İran ve Afganistan’ın itti-
had-ı İslam anlayışıyla bir araya gelebilecekleri-
ni ima etmektedir. Tamamen siyasi düşünceleriy-
le hareket eden yazarın, delil olarak Şeyh Ebu’l 
Kasım’ın cemiyet toplantısındaki konuşmasını 
göstermektedir. Nitekim bu türden düşünceler sı-
nırlı bir alanda beklenti ve dilek olarak kalmıştır. 

Afganistan ile ilgili müstakil başlıklı ilk yazı 
Troytskili Ahmed Taceddin tarafından yazılmış-
tır. Osmanlıların uyanışını bütün İslam millet-

lerinin uyanışı olarak gören Ahmed Taceddin, 
İslam milletleri içerisinde Afganistanlıları ve 
Afganistan’ı, Orta Asya’da Osmanlılar tarafından 
gözden kaçırılmış bir unsur olarak görmektedir. 
Afganlıların bölge siyasetindeki yerinden mem-
nun olmakla birlikte onların fikrî olarak millet-i 
İslam’a her ne kadar yabancı olduğunu söylese 
de Afganistanlıları, bu fikrin geleceği için önemli 
bir unsur olarak görmektedir. Afganistan’ın coğ-
rafi konumunun önemine vurgu yapan Ahmed 
Taceddin, Afganistan’ın gerek doğu-batı yönlü, 
gerekse kuzey-güney yönlü olarak Müslümanlar 
arasında bir köprü vaziyeti gördüğünü belirtmek-
tedir. Bu özelliğinden dolayı millet-i İslam’a kuv-
vetli bir Afganistan’a ihtiyaç duyduğunu yaz-
maktadır. 

Afganistan’ın coğrafi konumunu bir yana 
bırakan Ahmed Taceddin, Serdar Abdurrahman 
Han’ın oğlu Habibullah Han’dan bahsederek 
onun şahsını millet-i İslam fikrinin çevredeki 
Müslümanlara sirayet etmesindeki en önemli 
unsur olarak görmektedir. Ona göre Habibullah 
Han, çevresindeki Müslüman devletleri 
Afganistan’dan farklı görmemektedir ve onların 
gelişimlerini desteklemektedir. Ayrıca onun en 
özel dileğinin İslam’ın faydasına çalışmak oldu-
ğunu belirtir. Bununla birlikte Afganistan ile kar-
şılıklı münasebetlerin kurulduğunu belirten yazar, 
Osmanlılar ile Afganistanlıların bir bütün olma 
yolunda beraber yürüyeceklerini düşünmekte-
dir. Bu düşüncelerin geldiği nokta ise Habibullah 
Han’ın bu memleketlerdeki Müslümanlara önder 
olabileceği imasını taşımaktadır.

Afganistanlıların geçmişten beri Osmanlı 
Devleti’ne merbut bir hâlde bulunduğunu ya-
zan Ahmed Taceddin, II. Abdülhamid Devri’nde 
Afganistan’a iltica eden bir grup Osmanlıların 
Abdurrahman Han tarafından hoşgörüy-
le karşılandıklarını belirtmektedir. Böylelikle 
Afganistanlılar ile Osmanlılar arasında kardeş-
lik bağları güçlenmiştir. Osmanlı ülkesinden 
Afganistan’a gönderileceği söylenen muallim 
sıfatlı askerî kumandanlar üzerinden ele alınan 
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bir konu da Habibullah Han’ın, Osmanlılar ile iş 
birliği yapma arzusudur. Habibullah Han’a göre 
Afganistan, Osmanlı Devleti’nin küçük kardeşi 
ve şark siyasetinin de sağ koludur (Troytskili, 
1325, s. 397-399).  

İslam medeniyetinin yücelmesi için her 
türlü gayreti göstereceğini söyleyen Habibullah 
Han’ın “vatanım, vatan-ı İslam’dır” nutku ele 
alınarak Osmanlıların fikriyatlarına olan uyu-
mu gösterilmiştir. Ayrıca Gıyaseddin Hüsnü de 
Habibullah Han’ın saltanatı devresinde ruh-ı 
İslamiyet ile başlayan bir uyanışın olduğunu ve 
Hilafet makamına karşı bir temayülün olduğu-
nu belirtmektedir (Nur Alizade, 1326a, s. 412). 
Bununla birlikte Afganistan’ın bağımsız olması 
durumunda halifeye olan bağlılığının daha kuv-
vetli olacağını ima etmektedir.

Ahmed Taceddin, tıpkı dönemin önde gelen 
Afgan aydınlarından Mahmud Tarzî (1865-1933) 
gibi Afganistanlılar ve Osmanlılar arasında bir 
dostluk ve kardeşlik teşekkül etmesini savunmuş-
tur.[4] Ona göre ayrılmaz bir bütünün bir parçası 
olan bu iki unsur, İslam birliğinin doğu siyasetin-
de etkin bir rol oynayacak durumda bulunmak-
tadır. Bunların hepsinin yanında Afganistan, o 
günün şartlarında dış ilişkilerinde İngiliz vesa-
yeti altında bulunan bir devlettir (Fraser-Tytler, 
1953, s. 179). Her ne kadar siyasi birliğini sağ-
lamış ve kendi içerisinde önemli işler başarmış 
bir devlet olarak görülse de yanı başında bulunan 
İngilizlerin bu türden bir dayanışmaya izin vere-
cekleri meçhuldür. Kaldı ki 1904 yılında Osmanlı 
Devleti tarafından Habibullah Han’a Mecidiye 
Nişanı verilmek istenmiş ancak bu faaliyet 
İngilizler tarafından engellenmiştir (O’Sullivan, 
2016, s. 1.856). Bu da Osmanlı Devleti ile siyasi 
alanda geliştirilmek istenen ilişkilere engel olma-
sı açısından önemli bir örnektir. Nitekim bu denli 

 4 Mahmud Tarzî, Abdurrahman Han tarafından sürgün edilmiş bir ailenin çocuğudur. Tarzî ailesi 1885’te 
Osmanlı toprağı olan Bağdat’a yerleşmiş daha sonra Şam’a taşınmıştır. Bu sırada Mahmud Tarzî, Türkçe 
ve Arapça öğrenerek gerekli eğitimleri almış ve kendini yetiştirmiştir. Bunların hepsinin yanında kendisi-
ni Afgan etnik kökenli bir Osmanlı aydını olarak göstermiştir (Yazıcı, 2011a, s. 183).

söylemlerin hepsi manevi bir altyapının tezahür-
leri olarak görülmektedir. 

Fotoğraf 1
Habibullah Han’ın 1907’deki Hindistan Ziyareti

Kaynak: Sykes, 1940, s. 229

Afganistan’ı tamamen ittihad-ı İslam’ın bir 
parçası olarak görmeye başlayan Gıyaseddin 
Hüsnü, Afganistan ve Afganistanlıların uyanı-
şının ve gelişiminin diğer İslam memleketle-
rine nazaran daha üstün ve sevimli olduğunu 
yazmaktadır. Afganistanlıların mezhebi farklı-
lıkları ittihad-ı İslam’ın önünde büyük bir en-
gel olarak gördüğünü belirten yazar, geçmişten 
beri İranlılara karşı husumet beslediklerini an-
cak Afganistanlıların anlayışlarının değiştiğini ve 
bugün İranlıları olası bir tehlikeye karşı koruya-
caklarını vurgulamaktadır (Nur Alizade, 1326b, 
s. 430). Yine Nur Alizade Gıyaseddin Hüsnü 
tarafından yayımlanan “Asr-ı Hazırda İslamlar 
III” isimli yazıda ittihad-ı İslam’ın uyanışından 
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bahsedilirken bu mevzu içerisinde Afganistan da 
ele alınmıştır. Afganistan Serdar-ı Azamı Hasan 
Han’ın beyanatından yola çıkarak onun bu konu 
hakkındaki fikirlerini yorumlayan Nur Alizade, 
Müslümanların uyanışının gıptaya şayan olduğu-
nu belirtmektedir. Buna göre tarihî süreçte bir-
birine düşman olan Afgan ahalisi ile İranlıların 
kanlı çatışmalarından ve mezhep farklılıkların-
dan dolayı birlikteliklerinin mümkün olmadığı 
düşünülmüştür. Fakat bu siyasi ortamın değişti-
ğini ve Afganistan’ın ittihad-ı İslam için İran’a 
karşı tavrını şu şekilde özetlemektedir:  

Bi-hamdillah bugün Afganistan merkez-i 
İslam olan Darulhilafe’den aldığı hayat-ı it-
tihad-perverane ile hasm-ı bi-eman gibi bak-
tığı komşu kardeşinin her türlü uğrayacağı 
tehlikelere siper olmak istiyor, hemen imda-
dına koşmak, yetişmek arzu ediyor, on üçüncü 
asr-ı hicri evahirinden beri kendisini hima-
yesinde bulundurmuş ve Afganistan ordula-
rının ıslahına suret-i külliyede muavenette 
bulunmuş olan İngilizlerin aleyhine bugün 
hamiyet ve salâbet-i diniyyesini izhar ede-
rek bila-perva çıkmak istiyor. Komşuları olan 
devletler ile münasebatta bulunmamak ve ıs-
lahat-ı askerîyyesine medar olmak üzere se-
nevi İngilizlerin vermekte oldukları otuz yedi 
buçuk milyon kuruştan da İngilizlerin usul-i 
himayesinden de hepsinden de vazgeçerek 
birader ve komşusu İran’ı kendi hamisi olan 
İngilizlerin tecavüzatından muhafaza etmek, 
kelime-i tayyibenin himayesinde bulunduğu-
nu bütün cihan-ı medeniyete ilan etmek isti-
yor. Bu uğurda istihkar-ı mevtten bile çekin-
miyor (Nur Alizade, 1327, s. 59).

Yazar Afganların Ruslara karşı İngilizlere 
yakınlaştığı 1878-79 yıllarında Hindistan’ın 
muhafazası için bir tampon görevi gördüğünü 
belirtmiştir. Ona göre Afganlar, bu vaziyet mü-
nasebetiyle İngilizlerden sağladığı yardımlarla 
muhtelif askerî imkânlara sahip olmuştur. Bu ya-
zıda Abdurrahman Han, Asya’nın Bismarck’ı ola-
rak gösterilmiştir. Buna göre onun da İngilizler 
ile yaptığı iş birliği, Afganistan’ı askerî açıdan 

önemli bir konuma getirmiştir. Ancak Afganların 
bu kadar yarar gördükleri İngilizlere karşı ta-
vırları her zaman temkinli olmuştur. İngilizlere 
karşı alınan tavırların ve uygulamaların bir kıs-
mı şu şekildedir: 

Sir Kut, Rusla İngiliz’in birleşeceğini o va-
kit Afgan istiklâlinin muhatarada kala-
cağını piş-i mülahazada bulundurmuşlar, 
İngiltere’nin memur-ı siyasisini bile memle-
ketlerine serbestçe sokmamışlar. Kandahar, 
Herat, Peşaver, Kâbil hatlarına asla ru-yi 
muvafakat göstermemişler. Hatta bir İngiliz 
memurunun Kâbil’e gelip gitmesi bin tür-
lü muhatara ile olmuştur. Bunun içindir ki 
İngiltere tarafından Kâbil’e gönderilecek me-
mur-ı mahsuslar ekseriya Hindistan ahali-yi 
İslamiyyesinden olmuştur. Hükûmet ahaliye; 
ahali hükûmete tabi olarak on milyona karib 
bir kitle-i beşeriyye bu siyaset-i müteyakkı-
zaneyi takib etmişler, maamafih otuz seneye 
karib bir müddetten beri Afganistan, İngiltere 
ile son derece iyi geçinmeye gayret etmiş-
tir. Rusya ve İngiltere arasındaki rekabetten 
en güzel istifade eden bir millet bir hükû-
met varsa o da Afganistan’dır (Nur Alizade, 
1327, s. 59).

Bu yazının devamındaki bilgilere göre 
Afganistanlılar, siyasetlerini Ruslar ve İngilizler 
arasındaki münasebetlere göre şekillendirerek 
bundan fayda sağlamaya çalışmışlardır. Buna 
göre Afganistan, 1907’de yapılan İngiliz-Rus 
Anlaşması’ndan sonra İngiltere’ye karşı tepki 
almaya başlamıştır. Yazar böylelikle Afganistan 
tahtının tehlike altında kaldığını belirtmiştir.

Nitekim 31 Ağustos 1907’de Rusya ve 
İngiltere arasında imzalanan St. Petersburg 
Anlaşması, Afganistan için birtakım düzenle-
meleri de beraberinde getirmekteydi. Buna göre 
Afganistan tamamen İngiliz vesayeti altına gir-
miş ve böylelikle Rusya’nın ilerlemesinin önü 
kesilmiştir. Ancak bu anlaşma Emir Habibullah 
Han’a sunulduğunda anlaşma esasları kabul gör-
memiştir (Ferheng, 1367, s. 306-307). 
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Mecmuada Abdurrahman Han’ın Şark 
Bismarck’ı olarak anılması, onun diplomatik fa-
aliyetlerinden ve ülkede birleştirici bir gücün te-
sisini sağlamasından ileri gelmektedir. Ardılı olan 
Habibullah Han da aynı politikaları devam ettiren 
ve hatta ileriye taşıyan bir şahsiyet olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Nitekim Afganistan, İngiliz-
Rus mücadelesinin sonucu olarak İngilizler ta-
rafından bir tampon devlet olarak görülmüştür. 
Bu yüzden İngiliz vesayeti altındaki Afganistan’a 
iç işlerinde özgürlük tanınmıştır. Bunun yanında 
Afganistan, İngilizlerden gelen ekonomik yar-
dımların yanında silah ithalatını da Hindistan 
üzerinden yapmıştır (Fraser-Tytler, 1953, s. 179). 
Dolayısıyla Afganistan, diplomatik ilişkilerinde 
izlediği politika ile büyük devletlerin arasındaki 
siyasi durumlardan istifade etmiştir. 

Trablusgarp Savaşı münasebetiyle yayım-
lanan “İslam’da Şerefli ve Büyük Bir Gün” adlı 
makalede, Afganistan’da bulunan Osmanlıların 
Emir Habibullah Han ile münasebetlerinde 
Trablusgarp Savaşı hakkında birtakım mesele-
ler dile getirilmiştir. Buna göre Emir Habibullah 
Han, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu bu 
savaştan dolayı müteessir olduğunu belirtirken 
dindaşları olan bu devlete karşı askerî bir yar-
dımda bulunmak istediğini fakat uzak mesafe-
lerin buna izin vermediğini belirtmektedir. Bu 
türden bir yardım yapamasa da Osmanlılara 
maddi destek vermek istediğini belirtmiş ve bu-
nun için para toplanması üzerine bir konuşma 
yapmıştır. Nitekim 1912’de 80.000 rupi tutarın-
da toplanan para Osmanlılara ulaştırılmak üze-
re Bombay Osmanlı Konsolosluğu vasıtasıyla 
Harbiye Nezareti’ne gönderilecektir. Yazıda ay-
rıntılarıyla verilmiş bilgiler ve Habibullah Han’ın 
nutkuyla Afganistan-Osmanlı kardeşliği vurgu-
lanmıştır. Yazının sonundaki “Yaşasın Afganistan 

 5 1704 yılında yayın hayatına başlayan gazete, Berlin’de basılmıştır. Almanya’nın en köklü gazetelerinden 
biri olan Vossische Zeitung, liberal-muhafazakâr bir yayın anlayışına sahip olup günde iki kez neşredil-
miştir. Mezkûr gazete 31 Mart 1934’te Nazi hükûmeti tarafından kapatılmıştır (Kılıç, 2009, s. 29)

ve Afganlı kardeşler” sloganı ise bir nevi teşek-
kür mahiyetindedir (Fazlı, 1327, s. 290). 

Habibullah Han ve Afganistanlılar gerçek-
ten, Trablusgarp Savaşı yaralıları için bir miktar 
para göndermişlerdir. Osmanlı arşivinde “6.000 
Afganiye” olarak belirtilen para yaralılar için har-
canmak üzere hazineye aktarılmıştır (DABOA, 
4055-304060). Bu yardım Afganistan’da ittihad-ı 
İslam anlayışının ivme kazandığı bir döneme 
denk gelmesi açısından önemlidir (Gregorian, 
1967, s. 362). Nitekim mecmuanın da iddia ettiği 
gibi Habibullah Han ve Afganistanlılar, Osmanlı 
Devleti’ne temayüllerinin arttığı bu dönemde itti-
had-ı İslam anlayışına göre davranmaktadır.

Afganistanlıların Trablusgarp Savaşı konu-
sundaki hassasiyetleri mecmuanın dikkatinden 
kaçmamıştır. Bu sebeple Afgan-İngiliz sınırında-
ki Veziri kabilesinin İngilizlere karşı isyan etme-
sinin gerekçesini de bu savaşa bağlamaktadırlar. 
Buna göre Afganistan ahalisi, Osmanlı-İtalya ara-
sında geçen bu savaşın İngiltere’nin müdahale-
siyle son bulmasını istemiştir. Müslümanların bu 
türden isteklerine itibar etmeyen İngiltere, onları 
gücendirecek bir tavır sergilemiş bulunuyordu. 
Bu da bir isyan sebebi olarak gösterilmektedir 
(Sebilü’r-Reşad, 1328a, s. 91-92). 

İsyan sebebinin mecmuada kesin olarak bi-
linmemesinin yanında bu meselenin Trablusgarp 
Savaşı’na bağlanması, İslamcı bir anlayışın teza-
hürü olarak görülmektedir. Ancak bölge kabilele-
ri uzun süredir İngilizlerin sınır çalışmalarından 
ve yönetiminden rahatsız bir durumda tecavüz 
saldırılarına devam etmiştir (Sykes, 1940, s. 244).

Vossische Zeitung[5] adlı gazeteden İktibas 
ile ele alınan bir yazıda ise Fas ve İran’ın akıbe-
tinden ders alan Afganistan’ın siyasi bir uyanış 
içerisinde bulunduğu belirtilirken Afganistan’ın 
çevre ülkelerde yaşanan büyük gelişmelerin et-
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kisi altında kaldığı vurgulanmaktadır. Yazıda 
Afganistan’ın dış ülkelerle olan münasebetinin 
İngiltere tarafından sınırlandırıldığı fakat bunun 
artık son bulacağı sunulmaktadır. Buna göre 
Afganistan artık dış ülkelere gayriresmî memur-
lar göndererek buralarla iletişimde bulunmaya 
çalışacaktır. Habibullah Han’ın bu kararının diğer 
İslam memleketlerinin fikirlerine ulaşma amacını 
taşıdığı belirtilirken aynı zamanda Afganistan’ın 
Hindistan sınırındaki aşiret arazilerini ilhak için 
görüşmelere başlaması “İngiltere’ye karşı ihtiyat-
lı bulunmak” olarak değerlendirilmiştir (Sebilü’r-
Reşad, 1328b, s. 147).

Afganistan’ın İngilizlere karşı tavrının de-
ğişmesinde Fas ve İran gibi ülkelerde yaşanan 
gelişmeler etkili olsa da asıl etken St. Petersburg 
Anlaşması’yla Afgan kamuoyunda ortaya çıkan 
gerilim ortamıdır. Afganistan ahalisinden gizle-
nen bu anlaşmanın ortaya çıkması ülkede mil-
liyetçi söylemlerin ve icraatların artmasına se-
bep olmuştur. Bunlardan en önemlisi şüphesiz 
Mahmud Tarzî’nin yayınlarıdır. Tarzî’nin yaz-
dıklarıyla Afganistan’da emperyalist güçlerin 
ortadan kaldırılabileceği fikri ön plana çıkarak 
büyük bir yayılım göstermiştir. Tam da bu sıra-
larda Sirâcü’l Ahbâr-ı Afganiyye[6] adlı gazetenin 
yayın hayatına başlaması bu düşüncelerin geliş-
mesinde önemli katkılar sağlamıştır (Gregorian, 
1967, s. 349 vd.).

Afganistan hükûmeti, İslam ülkeleri içeri-
sinde millî birlik beraberliği sağlayarak önem-
li ölçüde refaha ulaşmış yegâne güç olarak 
görülmektedir. Afganların kudreti ve faaliyet-
leri üzerine tarihî olaylardan örnek verilirken 
Afganistan’ın Abdurrahman Han Dönemi’nde 
ciddi güç topladığı vurgulanmıştır. Bu dönem iti-
bariyle İngilizlerin Afganistan’a olan siyasi yak-
laşımlarının değiştiğinden ve hatta Afganistan 
hükümdarının İngiltere’ye davet edildiği belirtil-

 6 Habibullah Han’ın hamiliği ve Mahmud Tarzi’nin müdürlüğünde 9 Ekim 1911’de ilk baskısını yapan ga-
zete, Afgan devletinin politikalarının kamuoyuna sirayet etmesindeki önemli bir araç olarak görülmüştür 
(Yazıcı, 2011b, s. 12-15).

miştir. Abdurrahman Han’ın ise oğlu Nasırullah 
Han’ı göndererek daveti karşılıksız bırakmadığı 
görülmüştür. İngiltere’ye seyahat eden şehzade-
nin büyük hürmet ile ağırlandığı görülmektedir. 
Hatta bu seyahat sırasında İngiliz Kraliçesi ile 
görüşen Nasırullah Han’a Afganistan’a silah ve 
para yardımı yapılacağı hususunda söz verilmiş-
tir. Süreç içerisinde Afgan hükümdarı ile dosta-
ne münasebetlerin tesis edildiği belirtilirken bir 
süre sonra bu münasebetlerin İngilizler yüzünden 
bozulduğu yazılmaktadır. Kısa süren bu anlaş-
mazlığın İngilizlerin hadlerini bilerek anlaşmaya 
gitmesiyle düzeldiği vurgulanmaktadır (Tevfik, 
1328a, s. 246-247).

 Böylelikle Afganistan’ın bölgede önemli bir 
güç olarak İngiltere’ye karşı gelebilen bir tavra 
sahip olduğu iddia edilmektedir. Ele alınan ya-
zıda Afganistan’ın ve hükümdarının İngilizlere 
karşı üstün bir vaziyete geldiklerine dair bir port-
re çizilerek Afganistan’ın yüceltilmeye çalışıldığı 
da görülmektedir. Nasırullah Han’ın İngiltere’ye 
ziyareti ise 1893 Durand Hattı’nın belirlenmesin-
den sonra dostane münasebetlerin devamı nite-
liğinde görülmektedir. Kraliçe Victoria ile görü-
şen Nasırullah Han’ın asıl amacı ise Londra’da 
Afganistan büyükelçiliği kurulması üzerine bir 
anlaşma yapmaktır. Ancak Şehzade Nasırullah 
Han bunda başarısız olmuştur (Adamec, 1994, 
s. 2 vd.).

Nasrullah Han’ın Ekim 1895’te Afganistan’a 
dönmesinden sonra Pençdeh krizi baş göstermiş 
ve burası Ruslar tarafından işgale uğramıştır. 
Emir, İngilizlerden yardım gelmesini beklerken 
bu türden bir teşebbüsün olmaması aralarının 
açılmasına sebep olmuştur (Adamec, 1994, s. 
18). Bununla birlikte Abdurrahman Han’ın, 
İngiliz sınırında ayaklanan Mohmand aşiretleri-
ni desteklemesi ise aralarının daha da açılmasına 
sebep olmuştur (Gubar, 1386, s. 724 vd.). Hatta 
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Abdurrahman Han bunun yüzünden İngilizlerin 
ikazıyla karşılaşmıştır (Yazıcı, 2011a, s. 163). Bu 
bilgiler yazıdaki bazı malumatları doğrular nite-
liktedir. Ancak Afganistan’ın İngilizler karşısın-
da üstün bir vaziyete geldiklerine dair herhangi 
bir mevzu söz konusu değildir.

Trablusgarp Savaşı münasebetiyle Afgan 
Hükümdarı Habibullah Han, Osmanlı Sadrazamı 
Said Paşa’ya bir mektup göndererek para yar-
dımında bulunduklarını ve desteklerinin her 
daim var olduğunu belirtmiştir.[7] Bu mektu-
bun gönderildiği zamanı müteakiben sunulan 
Fransız Başbakanı Mösyö Poincaré’nin[8] nut-
kunun Ahmed Agayef tarafından mezkûr yar-
dım ve mektupla bağlantılı olduğu düşünül-
mektedir. 20 Mayıs 1912’de kaleme alınan bu 
yazıda, iki ülkenin de Osmanlılar için dost ol-
duğunu öne süren Agayef, Afganistan ahalisinin 
uluslararası siyasetteki tavırlarına da değinmiş-
tir. Ona göre İslam memleketleri içerisinde ol-
gun, geçmiş ananelerini muhafaza eden savaşçı 
bir millet olan Afganistanlılar, İslamcı bir anla-
yışla hareket etmektedir. Bunun örneği olarak 
da Trablusgarp Savaşı hakkındaki söylemler, 
İstanbul’da meydana gelen yangına yardımla-
rı ve Habibullah Han’ın bu mektupta İtalyanlar 
hakkındaki düşünceleri ön plana sunulmuştur. 
Afganistan Hükümdarı Habibullah Han’ın ba-
basının dış siyasetteki vasiyetine sadık kaldığı-
nı belirten Agayef, Afganların İngilizler ile olan 
birlikteliklerine de değinmiştir. Bu vasiyetin te-
zahürü olarak Habibullah Han’ın Ruslarla müna-
sebetten kaçındığını belirten Agayef, yazısında 
İslam dünyası için Afganistan’ın bir örnek oldu-
ğunu vurgulamaktadır. Afganistan’ın Hindistan 
için bir siper vazifesi gördüğünü belirten Agayef, 
Afganistan’ın Hindistan’ın kuzeyi için demir-
den bir kale niteliğinde olduğunu yazmaktadır. 

 7 Söz konusu mektup, mecmuanın 8. cildinin 198. sayısının 310. sayfasında yayımlanmıştır. 
 8 Raymond Poincaré (1860-1934), 1912’de Fransa başbakanı olarak görev yapmış ve Üçüncü Fransız 

Cumhuriyeti’nin I. Dünya Savaşı’na katılmasına yol açan politikalar üzerinde büyük etkisi olan Fransız 
devlet adamıdır.  Poincaré’nin biyografisi için bk. Keiger, 1997, s. 3-32.

Afganistan’ın Osmanlılara karşı tutumunu ele 
alırken ise şu cümleleri kaydetmiştir: 

İşte böyle bir memleketin sahib-i mutlakı 
bulunan emir hazretleri bu kere makam-ı 
Hilafet’e olan derece-i merbutiyetini ibraz 
ettiler. Hiçbir resmiyeti, makamının vaziyeti-
ni nazara almayarak kalbinden nebean eden 
hissiyat ve efkârını âleme bildirdi. Yalnız ken-
di efkâr ve hissiyatını değil başında bulun-
duğu bütün kavmin, bütün memleketin his-
siyat ve efkârını ibraz etti (Agayef, 1328, s. 
303-305).

Buna göre Afganistan, hilafete olan bağlılı-
ğını gösterirken tamamen manevi duygularıyla 
samimi bir şekilde davranmıştır. Aynı zamanda 
Afganistan’ın tutumunu yansıtırken Afganistan 
ahalisinin de hilafete karşı tavrını gözler önüne 
sermektedir. Agayef’in yazısında diğer yazılara 
göre daha gerçekçi ve mevzulara hâkim bir üs-
lup görülmektedir. 

I. Balkan Savaşları (1912-1913) ile 
Osmanlıların kaybettiği Edirne, 21 Temmuz 
1913’te Enver Paşa ve Ahmet İzzet Paşa komu-
tasındaki askerî kuvvetler tarafından geri alın-
mıştır. Bu zaferlerin Müslümanlar arasındaki 
yankıları Afganistan’da da duyulmuştur. Seyyid 
Muhammed Tevfik’in ele aldığı yazıya göre 
Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu bu duru-
ma kayıtsız kalmayan Habibullah Han, Kabil’de 
zafer ilanlarının duyurulmasını emrederek sevinç 
gösterilerinin yapılmasını istemiştir. Bununla bir-
likte Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu mali 
sorunların farkında olan Habibullah Han, mali bir 
yardım için gerekli işlerin yapılmasını ve para 
toplanması emrini vermiştir. Böylelikle Osmanlı 
Devleti’ne olan bağlılığını ve ilgisini fazlasıyla 
göstermiştir (Tevfik, 1329, s. 123). 
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Balkan Savaşları ile alakalı Afganistan’ın 
tutumuna dair diğer bir yazı şuûn başlığı altında 
yayımlanmıştır. Afganistan’dan Novoye Vremya[9] 
adlı Rus gazetesine yazılan bir yazıda Balkan 
Savaşları’nın Afganistan Müslümanları arasında 
büyük bir uyanışa sebep olduğu bildirilmektedir. 
Afganistanlılar arasında hiçbir zaman Türklere 
karşı bu denli kardeşlik söylemlerinin görülme-
diği belirtilirken Osmanlı askerlerinin başarıla-
rının buralarda büyük bir coşkuyla alkışlandı-
ğı yazılmaktadır. Buna göre Türklere olan saygı 
artmış ve Müslümanlara karşı uygulanmış olan 
mezalim belgeleri Afganistan’da elden ele do-
laşmıştır. Afganistan’da Müslümanlara karşı sa-
vaşan Avrupalılara karşı muazzam bir kin ve 
nefretin uyandırılmaya çalışıldığı belirtilirken 
Afganistan gazetelerinin de bu olayları ele aldığı 
görülmektedir. Bununla birlikte “Türkiye mev-
cudiyetini muhafaza edemezse Müslümanlık için 
hayat kalmayacağını ilan ediyorlar.” cümlesiy-
le Afganistan’ın Osmanlı Devleti’ne olan bakış 
açısı yansıtılmaya çalışılmıştır. Ayrıca Türklerin 
başına gelen bütün felaketlerden Ruslar sorum-
lu tutulurken, Afganistan uleması ve matbuatı 
Rusları suçlamak hususunda beraber çalışmakta-
dır. Ruslara karşı olan propagandanın İngilizlere 
karşı uygulanmadığı belirtilen yazıda, iki büyük 
güç arasında kalan Afganistan’ın siyasi tavrını 
görmek mümkündür. Afganların Almanlara karşı 
da saygı gösterdiği belirtilirken, Almanların bir 
gün İslam memleketleri için Ruslar ve Fransızları 
mağlup edeceğine inandıkları yazılmaktadır 
(Sebilü’r Reşad, 1329a, s. 191-192).

Habibullah Han’ın İngiliz politikalarının 
izinden gitmeye mecbur kaldığı bu zamanda 
Osmanlı Devleti’ne yardım sağlaması, saray ve 
çevresindeki unsurların Osmanlı yanlısı tavır-
larıyla olmuştur. Nitekim Sirâcü’l Ahbâr gaze-
tesinin yardım çağrıları ve İngiliz karşıtı pro-
pagandaları bu meseleler üzerinde etkin bir rol 
oynayarak Şehzade Amanullah ve İnayatullah’ın 

 9 Novoye Vremya gazetesi hakkında kısa bir bilgi için bk. Demiroğlu, 2016, s. 254.

da bu oluşuma katılmasını sağlamıştır. Bu türden 
bir hareketin içerisinde kalan Habibullah Han’ın 
tepki çekmemek açısından Osmanlı Devleti’ne 
yardım etmek zorunda kaldığı görülmektedir. 
Gerçekten Balkan Savaşları Afganistan’da cid-
di yankılar getirmiş ve Afganistanlıların bir kıs-
mı Osmanlı ordusuna katılmıştır (Burget, 2017, 
s. 189 vd.). Ayrıca Habibullah Han’ın, İngilizleri 
Afganistan Müslümanlarının uyanış içerisinde 
olduklarına dair uyarması denge siyasetinin ürü-
nü olarak görülmektedir (Adamec, 1967, s. 82).

Afganistan’ın iç işlerine ve merkezî otorite-
nin tesisine dair uygulamaların da konu olduğu 
mecmuada, Kandahar’da ortaya çıkan bir isyan 
sebebiyle askerî müdahale yapıldığı ve isyancı-
ların itaat altına alındığı görülmektedir (Sebilü’r 
Reşad, 1329b, s. 256).

1912’de Kandahar Valisi Serdar Muhammed 
Osman’ın yönetiminde yaşayan insanların eko-
nomik sorunlarının ciddi boyutlara ulaşması 
çevre köylerin ayaklanmasına sebep olmuştur. 
Gubar’ın verdiği bilgiye göre bölge ahalisi yoğun 
vergi yükü altında ezilmiştir. Gubar’ın Siracü’l 
Ahbar’a dayanarak verdiği bilgilerde ise vali-
nin bölge ahalisinden olan kadınları, şehzade-
nin düğünü münasebetiyle zorla Kabil’e getirdi-
ği belirtilmektedir. Nitekim hangi sebeple ortaya 
çıktığı kesin olmayan isyan, Serdar Muhammed 
Osman’ın çabalarıyla bastırılmış ve ahali de itaat 
altına alınmıştır (Gubar, 1386, s. 474). Mecmuada 
isyanla alakalı bu türden bilgilere yer verilmediği 
görülmektedir. Muhtemelen Afganistan’ın ima-
jına dair bir zedelenme yaşanmaması için özetle 
ele alınmıştır. 

İç işlerinde titizlikle çalıştığı görülen 
Habibullah Han’ın aynı zamanda dış dünyada-
ki olaylara kayıtsız kalmadığı da belirtilmekte-
dir. Şuûn başlığı altındaki yazıda deprem fela-
keti yaşamış olan Japonya’nın zarara uğradığı 
ve bu depremin ciddi etkiler bıraktığı belirtilir-
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ken, Afgan hükümdarının buna sessiz kalmaya-
rak 1.000 İngiliz lirası yardımda bulunduğu ya-
zılmaktadır (Sebilü’r Reşat, 1330a, s. 372). Buna 
göre Habibullah Han insaniyet hususundaki ni-
teliğini bütün dünyaya göstermiştir.

1904-1905 yılları arasında yaşanan Rus-
Japon Savaşı’ndan galibiyet ile çıkan Japonya, 
Afganistan ve Afganistanlıların ilgisini çekmeye 
başlamıştır. Sömürgeci devletlere karşı koyabil-
menin mümkün olduğunu gören Afganistan’daki 
aydın kesim ve devlet erkânı Japonlar ile mü-
nasebetlerin tesis edilmesine özen göster-
miştir. Afganistan için bir model hâline gelen 
Japonya’ya iyi niyet göstergesi olarak bu türden 
yardımların yapılması ve bu zaman içerisinde 
dostane ilişkilerin kurulması, Afganistan’daki ge-
lişmeleri olumlu yönde etkilemiştir (Gregorian, 
1969, s. 209 vd.).

Afganizade mahlaslı yazar tarafın-
dan “Afganistan” başlığı ile yazılan yazıda, 
Habibullah Han’ın babası Abdurrahman Han 
tarafından özenle yetiştirildiği ve onun babası-
nın izinden gittiği belirtilerek muhtelif faaliyet-
lerine değinilmiştir. Herat bölgesinde Rusların 
tünel kazdığına ve buranın valisinin bu işe en-
gel olduğuna dair haberlerin doğru olduğunu 
belirten yazar, Herat’ın jeopolitik öneminden 
bahsederek Rusların Afganistanlılarla olası bir 
savaşa girmekten çekindiğini belirtmektedir. 
Herat’ta önemli dağ geçitlerinin tamamını tutan 
Afganistanlıların, Rusları büyük kayıplara uğra-
tabileceklerini de vurgulamaktadır. Rus ve İngiliz 
sınırlarına sevk edilen askerlerin görünüşte bir 
sefer hazırlığı olarak algılandığını belirten yazar, 
bu olanlara rağmen çıkan haberlerin aksine resmî 
bir savaş ilanının mevcut olmadığını da vurgula-
maktadır (Afganizade, 1330a, s. 431).  

Afganistan’ın askerî gücünü ön plana çıka-
ran yazarın bu ülkeyi, düşmanı olan diğer dev-

 10 Yazarın burada Mecusiler olarak ele aldığı topluluk aslında Hindulardır. Söz konusu topluluğun büyükbaş 
hayvanların kurban edilmemesi gibi bir inanç anlayışına sahip olmadığı ve bu inancın Hindu itikadıyla 
alakalı olduğu açıkça görülmektedir (Gündüz, 2003, s. 279-284).

letlerden aşağı görmediği açıkça görülmektedir. 
Afganizade’nin Herat hakkında ve savaş için sı-
nırlara asker sevk edildiğine dair, muhtelif ga-
zetelerden naklen aldığı bilgileri doğrulayacak 
herhangi bir malumat bulunmamaktadır. 

Müteakip sayıda Afganistan’ın olası bir 
savaş için hazır olduğunu bildiren habere göre 
Ruslar için Türkistan ve İngilizler için Hindistan 
sınırına asker yığdığı belirtilmektedir. Bizzat 
Habibullah Han tarafından yönetilen bu hazır-
lıklar, Afganistan’ın her bölgesinin bir ordugâh 
hâlini almasına yol açmıştır. Sosyal anlamda da 
savaşa hazırlığın sinyallerini veren Habibullah 
Han, Rus ve İngilizlerden Müslümanların inti-
kamlarını alacağını duyurmuştur (Sebilü’r Reşad, 
1330b, s. 448).

Her fırsatta Emir Habibullah Han’ın komşu 
memleketlerdeki insanlar ve Müslümanlar üze-
rinde muhtelif etkileri olduğu vurgulanan mec-
muada “Afgan’ın Hindistan’ı İstilası Karibdir” 
başlığıyla yayımlanan bir yazıyla bu tekrardan 
gösterilmiştir. Afganizade tarafından yazılan bu 
yazıda on sene önce siyasi bir maksadı gözet-
meksizin Hindistan’ı ziyaret eden Habibullah 
Han, ilk cuma namazını Akra Camisi’nde kıl-
mıştır. Kurban Bayramı namazını ise Dehli 
Camisi’nde kıldığı ve burada Mecusilerin[10] bay-
ram tebrikleri için ziyaretine gelmeleri dolayı-
sıyla Müslümanlar ile aralarındaki soruna dair 
de bir konuşma gerçekleştirmiştir. Bu konuşma 
şöyledir: 

Dindaşlarım, Mecusilerle bir memlekette 
yaşadığınız gibi menfaatiniz, ticaretiniz hep 
müşterektir. Binaenaleyh onları gücendir-
meyiniz. Şeriatimiz pek vasidir. Boğa yeri-
ne deve veya koyun kesebilirsiniz. Emiriniz 
olmadığım için bu sözleri söyledim. Eğer 
emiriniz olsaydım emrederdim (Afganizade, 
1330b, s. 24).
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Afganizade’ye göre bu olaydan sonra 
Müslümanlar Habibullah Han’ın önerilerine göre 
davranırken Mecusiler de Habibullah Han’a karşı 
sevgi beslemeye başlamışlardır. Bununla birlik-
te Afganistanlıların ve Habibullah Han’ın temel 
gayesinin Hindistan’da birleştirici söylemlerinin 
icrası olduğu belirtilmektedir. Burada çizilen port-
reye göre Habibullah Han, tebaası olmayan kom-
şu İslam ülkeleri üzerinde de etkin bir konuma sa-
hip durumdadır. Bunlara dayanarak da birleştirici 
gücü bulunan Habibullah Han’ın, Hindistan’ı ele 
geçirip yönetebileceği imasında bulunulmaktadır.  

Afganizade’nin “Afganistan Herhalde 
İngiltere Aleyhine Kıyam Edecektir” başlı-
ğıyla ele aldığı yazıda Hindistan’ın işgalinden 
sonra Afganistan ile komşu olan İngilizlerin 
Afganistan’a fazlasıyla zararının dokunduğu ve 
bu memleketin İngilizler tarafından Rusya’ya 
karşı bir kale olarak kullanılmak istendiğinden 
buralara muhtelif yardımlarda da bulunduğu be-

lirtilmektedir. Buna göre İngiltere, İngiliz kanı 
dökülmeden Rusya’ya, Afganistanlılar aracılı-
ğıyla karşı koymaya çalışmaktadır. Afganistan’ın 
İngiliz yardımlarıyla kandırılması sonucun-
da İngilizlerin Afganistan’a kolayca hükmede-
ceğini düşünen yazar, 1880’de Abdurrahman 
Han’ın İngilizlere mukavemetinden sonra 
İngilizler karşısında dikkate alınır derecede güç-
lü bir Afganistan bulunduğunu belirtmektedir. 
Abdurrahman Han Dönemi’nde İngilizler ile 
olan dostluğun geçici olduğunu belirten yazar, 
çeşitli anekdotlarla bunları desteklemektedir. 
Habibullah Han Dönemi’nde artık Afganistan’ın 
İngilizler için gerçek bir düşman hâline geldiğini 
belirten yazar, Afganistan’ın Osmanlı Devleti’ne 
müthiş zararları olan İngilizlere intikam duygu-
ları beslediklerini iddia etmektedir. Bu sebep-
le cihat çağrısının yapıldığı ve bilhassa Güney 
Asya bölgesinde İngilizlere karşı Afganistan’ın 

Fotoğraf 2
Habibullah Han’ın 1907’de Akra Camisi’ndeki Cuma Namazı

Kaynak: Phototheca Afghanica, t.y.
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karşı çıkacağına dair ümitlerini sunmaktadır 
(Afganizade, 1330c, s. 28-29).

Afganistan’ın tavrı konusundaki aynı bek-
lentiler, Seyyid Muhammed Tevfik’in mezkûr 
sayıdaki “Bütün Müslümanlar İtilaf-ı Müselles 
Aleyhinde Ayaklandılar” başlıklı yazısında da be-
lirtilmektedir (Tevfik, 1330a, s. 29-30). Bununla 
birlikte Afganistan’ın sınır bölgelerine asker sevk 
ettiğini, Sirâcü’l Ahbâr gazetesinden ulaşan bir 
yazıyı iktibas ile şuûn başlığı altında değerlen-
diren mecmua, bu kuvvetlerin Belucistan’dan 
gelen kuvvetlerle takviye edildiğini yazmakta-
dır. Belucistan’daki fikriyatın Afganistanlılarla 
müttefik olma yolunda ilerlediği belirtilen ya-
zıda, bu ittifakın İngilizlerden güzel bir intikam 
alacağına dair düşünceler belirtilmiştir (Sebilü’r 
Reşad, 1330c, s. 40). 

Müteakip sayıda şuûn başlığı altında ele alı-
nan yazıda ise Tahran’da münteşir Rad gazetesin-
den er-Reyül-âm gazetesine intikal eden bir haber 
vesilesiyle Habibullah Han’ın bizzat sınırdaki 
kuvvetlerin başına geçtiği ve buradaki Afganistan 
askerlerine yönelik nutku ele alınmıştır. Buna 
göre Habibullah Han, “Afgan askerleri! Düşmana 
icra edeceğiniz hücumlarda göstereceğiniz azmü 
şiddetle hakiki Afganlı olduğunuzu ispat ediniz. 
Düşmandan intikam alınır. İslamiyet’in büyük 
düşmanlarını ezerek memleketimizin ve İslam’ın 
şan ve şerefini ila ediniz. Kardeşlerinizi kurtarı-
nız.” söylemleriyle ittihad-ı İslam’a uygun bir şe-
kilde davranmıştır (Sebilü’r Reşad, 1330d, s. 48).

Afganizade’nin “Afganistan Bütün 
Gavamız-ı Ahvale Vakıftır” adlı yazısında 
Müslümanlar ve Almanlar arasındaki menfi mü-
nasebetlerden bahsedilirken Afganistanlıların 
da bu münasebet içerisindeki yeri ele alınmıştır. 
Almanların, Müslümanlar için ciddi bir tehlike 
hâline gelen İngilizler karşısında bir alternatif 
olarak göründüğü ve bunların İngiltere’ye dar-
be indirdiği düşünülmektedir. Afganistanlıların 
bu vesileyle cihat için Harb-i Umumi iştiraki, 
Afganistanlılardan bir beklenti olarak karşımıza 
çıkarmaktadır. Buna göre Afganistanlılar bu ci-

hat için hazırlanmışlardır. Afganistanlıların geç-
miş zamanlardaki teçhizat güçlerinin yetersiz 
bulunmasına rağmen İngilizlere karşı koyabil-
me sebeplerini değerlendiren yazar, en büyük 
etken olarak Afganistanlıların manevi duygula-
rının güçlü oluşunu görmektedir. 

Geçmişteki bu hissiyatla, Harb-i Umumi’de 
savaşacak olan Afganistanlıların, yalnızca ma-
nevi etkenleri olmadığını bunun yanında do-
nanımlı teçhizata sahip önemli bir güç hâline 
geldiğini belirtmektedir. Habibullah Han’ın ül-
kede ortaya koyduğu ilerlemenin temel sebebi-
ni, bu memleketin istiklal ve istikbaline kavuş-
ması amacına bağlamaktadır. Dolayısıyla yazara 
göre Afganistan, dört gözle beklediği bu cihatta 
Belucistan ile müttefik bir şekilde üzerine düşe-
ni yerine getirecek kuvvete sahip bir konumdadır 
(Afganizade, 1330d, s. 63). Buna ek olarak Tevfik 
de (1330b, s. 71) halifenin arzularının tezahüre 
başladığını savunduğu yazısında Afganistan ve 
Belucistan Müslümanlarının da yakında ciha-
da katılacaklarını düşünmektedir. Diğer taraftan 
İran’ın, Müslümanların içinde bulunduğu cihat 
konusunda sessiz kalması muhtelif tepkilere yol 
açmıştır. Bu durum eleştirilirken Afganistan ör-
nek gösterilerek, Doğu’da Afganistan gibi gay-
ret gösteren memleketlerle bir müttefik güç oluş-
turmaları hususunda beklentiler dile getirilmiştir 
(Aksekili, 1330, s. 122-123).

Mecmua yazarları tarafından Afganistan’ın 
Emir Habibullah Han önderliğinde cihada katı-
larak itilaf devletlerine karşı savaşacağına dair 
düşünceler karşılıksız kalmıştır. Habibullah Han, 
Ağustos 1914’te denge siyasetini devam ettir-
miş ve savaş içerisinde tarafsızlığını ilan ederek 
tavrını ortaya koymuştur (Sykes, 1940, s. 246). 
Bununla birlikte Habibullah Han’ın süreç içeri-
sinde İngiliz hükûmeti ile anlaşmalı hareket et-
tiği ve gizli görüşmelerde bulunduğu da görül-
mektedir. Ülkesinin ve kendi çıkarlarını korumak 
amacını güden Habibullah Han, ülke içerisindeki 
Osmanlı yanlısı söylemlerinden dolayı İngilizlere 
gönderdiği aracılarla sözlerinden çok icraatları-
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na önem verilmesini vurgulamıştır. Habibullah 
Han’ın İslamcı tavırları, çevresindekilerin tepki-
lerinden çekindiğine delalet etmektedir (Fletcher, 
1965, s. 180). Bu türden politikaları, Afganistan 
kamuoyunda onun Osmanlı yanlısı olduğuna dair 
bir algıya sebep olmuştur. Sırâtımüstakîm’in bilgi 
kaynağı olan Sirâcü’l Ahbâr gazetesinden yan-
sıyan bu türden algılar, Osmanlı basınına da si-
rayet etmiştir.

2. Afganistan’da Modernleşme 
Faaliyetleri Hakkında Verilen 
Bilgiler
Afganistan’ın Dost Muhammed Han (1818-

1838) zamanında nispeten başlayan modernleş-
me süreci, Emir Şir Ali Han Dönemi’nde büyük 
bir ivme kazanarak askerî, idari ve sosyal alanlar-
da önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Abdurrahman 
Han Dönemi’nde merkezileşme siyasetiyle bir-
likte belli başlı faaliyetlerle kendini gösteren 
modernleşme süreci, Habibullah Han Devri’nde 
zirve dönemini yaşamıştır (Yazıcı, 2011a, s. 72, 
135, 165 vd.). Habibullah Han Devri’nde yaşa-
nan bu gelişmeler, Sırâtımüstaîm Mecmuası’nda 
“terakkiyat-ı medeniyye” söylemi olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. 

Abdurrahman Han Devri’nde modern an-
lamda teşekkül olan ordu, silahlı ve teçhizatlı bir 
hâle getirilmiştir (Tevfik, 1328a, s. 246). Askerî 
alanda babasının izinden giderek birtakım yeni-
liklere imza atan Habibullah Han’ın askeriyeyi 
kısa bir zamanda ıslah ettiği ve nizama kavuş-
turduğu, silahların ve askerî elbiselerin tekdüze 
bir hâle getirildiği belirtilmektedir. Askerlerin 
her gün resmî geçit icra ettikleri ve bu suretle 
teftişe tabi tutuldukları görülmektedir. Ayrıca 
Afganistan Mekteb-i Harbiyesinde yetişen öğren-
cilerin, şahadetnamelerini aldıktan sonra Japon 
Mekatib-i Harbiyesinde tahsillerini tamamlama 
hususunda karar kılınmıştır (Sırâtımüstakîm, 
1326a, s. 128). 

Habibullah Han, olası bir seferberlik hâlin-
de istifadeye hazır 250.000 kişilik bir ordu teş-
kil ettirerek bunları her türlü silah ve mühim-
mat ile donanımlı bir şekilde nizama sokmuştur. 
Bu orduya lazım olan askerî teçhizatı ise biz-
zat Kabil’de üretmeye başlamış ve bunun için 
Avrupa’dan sözleşmeli mühendisleri ülkeye ge-
tirtmiştir. Bu mühendislerin yanında çalışan yerli 
ahaliden insanlar, bu türden işlerde ustalık kazan-
dıktan sonra Avrupalılar memleketlerine gönde-
rilmiştir. Top, tüfek, kılıç, süngü, gülle ve fişek 
gibi mühimmatların üretildiği fabrikada her tür-
den askerî teçhizatın üretimi, bu yerli ustalar ta-
rafından yapılmaya başlanmıştır (Tevfik, 1328b, 
s. 328). Aynı zamanda ordunun nizamını ve ma-
haretlerini göstermek açısından jimnastik oyun-
ları düzenlenmiş ve bu oyunlardan gelen meb-
lağ fakir çocuklara yardım olarak kullanılmıştır 
(Sebilü’r Reşad, 1328c, s. 138). 

Askerî alanda yapılan bu yeniliklerin ele 
alındığı mecmuada, Afganistan’ın bölgede önem-
li bir askerî güç hâline geldiği, bunu da modern 
anlamda düzenlenen ordularla ve askerî sana-
yiyle başardıklarına dair bir imaj çizilmektedir. 
Bunların yanında Afganistan, bu açıdan da diğer 
İslam ülkeleri için örnek teşkil edecek şekilde 
ele alınmıştır. Habibullah Han’ın bu faaliyetleri 
Afganistan’ın ve kendi tahtının güvence altına 
alınması amacını taşımaktadır. Ayrıca İslam’ın 
hizmetkârı ve muhafızı göreviyle hareket eden 
ordunun bu denli düzenlenmesine karşı gelenekçi 
kanattan gelecek olan olası tepkilerin de önüne 
geçilmiştir (Gregorian, 1969, s. 184).

Eğitim alanında da önemli gelişmelerin ya-
şandığı Afganistan’da Habibullah Han tarafın-
dan kurulan Habibiye Mektebinde öğrenci sayı-
sının günden güne arttığı ve Habibullah Han’ın 
usul-ı cedit ile eğitim veren okulların açılması 
emrini verdiği belirtilmektedir (Sırâtımüstaîm, 
1326b, s. 96). Afganistan’da açılan yeni okulların 
faydalı olduğunu gören Habibullah Han, Serdar 
İnayatullah Han’ın yönetiminde meclis-i maarif 
kurarak bu okulların denetimi ve ıslahı hakkın-
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da çalışmalar yapmasını emretmiştir (Sebilü’r 
Reşad, 1329b, s. 256). Habibullah Han bununla 
birlikte Kabil’deki Habibiye Medreseleri için ni-
telikli öğretmen arandığına dair ilan vererek bu 
okullardaki eğitim seviyesini yükseltmeye ça-
lışmıştır. Bu da eğitim konusuna verdiği öne-
mi gözler önüne sermektedir (Sebilü’r Reşad, 
1329c, s. 288). 

Abdurrahman Han zamanından beri varlığını 
sürdüren Medrese-i Şahi bünyesindeki ilköğre-
tim okullarına öğretmen yetiştirmek adına kuru-
lan Daru’l Muallimin-i İbtidai adlı okul, eğitim 
ve öğretime açılmıştır. Farsça, matematik, coğ-
rafya ve hüsn-i hat derslerinin verildiği bu okula 
ek olarak ortaokul ve üzeri kısımlar için de ku-
rumlar açılacağı belirtilmiştir. Böylelikle nitelikli 
öğrenciyi ve öğretmeni yetiştirecek nitelikli okul-
lar kurulmasına özen gösterildiği görülmektedir 
(Sebilü’r Reşad, 1330e, s. 168). 

Eğitim alanındaki bu faaliyetler, mecmua ta-
rafından Müslümanların maddi ve manevi ilerle-
mesine bir katkı olarak görülmektedir (Sebilü’r 
Reşad, 1330e, s. 372). Müspet ilimlerin eğitimine 
önem gösteren Habibullah Han, bunların yanında 
hafız yetiştirmek üzere bir medrese kurma emri-
ni vermiştir. Burada eğitim gören hafızların tüm 
ihtiyaçları devlet tarafından karşılanarak ve se-
nelik maaş bağlanacaktır (Sebilü’r Reşad, 1328d, 
s. 79). Dindarane bir teşebbüs olarak değerlen-
dirilen bu faaliyet, mecmua tarafından takdire 
şayan görülmektedir. 

Habibullah Han devrinde okuma-yazma ora-
nının %2 olduğu tahmin edilmektedir. Bu sebep-
le eğitim işlerine fazlasıyla önem gösterilerek 
1904’te yalnızca erkekler için olan Habibiye 
Mektepleri kurularak okuma yazma oranının 
arttırılması hedeflenmiştir. Bu okulda öğretilen 
dersler genişletilerek Peştuca, Türkçe, İngilizce 
ve Urduca öğretimi de teşvik edilmiştir. Ayrıca 
Abdurrahman Han Devri’nden beri devam eden 
geleneksel eğitim sistemi olan medreseler mev-
cut hâliyle yürürlükte bırakılarak gelenekçi güru-

hun tepkisinin de önüne geçilmiştir (Gregorian, 
1969, s. 185 vd.).

Afganistan’ın kalkınması için sanayinin ge-
lişmesine önem veren Habibullah Han, muhtelif 
fabrikaların açılmasını sağlamıştır. Bizzat katıl-
dığı dokuma fabrikasının açılışında yaptığı ko-
nuşmada, Afganistan’ın ihtiyacını karşılayacak 
ürünlerin üretilmesi konusunda her türlü mües-
sesenin kurulması niyetini taşıdığını belirtmiştir. 
Yün dokuma fabrikasının Batılıları bile hayre-
te düşürecek derecede bir gelişme olduğu, mec-
mua tarafından vurgulanmıştır (Sırâtımüstakîm, 
1326a, s. 128). 

Sanayinin diğer alanlarında da faaliyet gös-
teren Afganistanlılar, Habibullah Han tarafın-
dan kurulan büyük fabrikalarda Afganistan ke-
restelerinden üretilen ürünler buhar gücüyle imal 
edilmektedir. Son sistem motorlarla donatılmış 
makineler şehrin dışında muhafaza edilmiştir. 
Bu fabrikalar her gün on saat çalışmakta olup 
Afganistan askerine ve ahalisine lazım olan eşya-
ları imal etmekte yeterli bir hâle gelmiştir. Avrupa 
alet ve edevatı ile muadil olan bu ürünleri işle-
yip üretecek insanlar Avrupa’ya gönderilmiştir. 
Mezkûr fabrikalara izin ve ruhsatla girildiği be-
lirtilirken gayrimüslimlerin kesinlikle buralara 
girmesine müsaade edilmediği de yazılmaktadır. 
Afganistan’ın bu durumu değerlendirilirken İran 
ile kıyas yapılmaktadır. Buna göre geçmişi çok 
eskiye gitmeyen Afganistan, binlerce yıllık anane 
ve şana sahip İran’ın önünde önemli bir konuma 
ulaşmıştır (Tevfik, 1328b, s. 328). 

Askerî emtia üretiminin arttığı Afganistan’ın 
başkenti Kabil’de buna özel bir top ve tüfek fab-
rikası açıldığı ve bu fabrikanın haftada 175 tü-
fek ve 2 top ürettiği belirtilirken bunlara lazım 
olan mühimmatında üretildiği görülmektedir 
(Sebilü’r Reşad, 1329d, s. 329). Bu düzeni kur-
makla kalmayan Habibullah Han’ın fabrikaların 
genişletilmesi ve geliştirilmesi hususunda özel 
bir alaka gösterdiği ve bunun için gece gündüz 
demeden çalıştığı da belirtilmektedir (Sebilü’r 
Reşad, 1330f, s. 112).
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Afganistan’da mevcut siyasi ortamın etkisi 
altında askerî gelişmelere ayrı bir önem veril-
miştir. Sanayi alanındaki faaliyetlerin özellikle 
bu gelişmelere yönelik şekillenmesi ordunun 
ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların gelişmesine 
sebep olmuştur. 

Yerel sanayinin ve ahalinin ihtiyaçlarına 
yönelik üretimin de ön plana çıkmaya başlama-
sı önemli bir gelişim sürecinin ayağını oluştur-
muştur. Ayrıca bu türden faaliyetler sanayi işçi-
lerinin sayısının artmasını sağlayarak istihdamı 
da beraberinde getirmiştir. Ancak Afganistan’da 
endüstriyel büyümenin yavaş ve zorlu bir hâlde 
ilerlediği görülmektedir. Bilhassa işçiler bura-
larda oldukça düşük ücretlere çalışırken koşul-
lar da oldukça ağır bir durumdadır (Gregorian, 
1969, s. 190 vd.). Mecmuada ise bu türden 
olumsuz durumlara ve konulara yer verilme-
diği açıkça görülmektedir. Bu da oluşturulmak 
istenen Afganistan algısının bir tezahürü olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Habibullah Han’ın Hindistan’ı ziyaretin-
den sonra buraları örnek alarak yol yapım ça-
lışmaları yaptığı belirtilmektedir. Buna göre bu 
iş için binlerce insan çalışmaktadır ve bu yolları 
kullanan insanlar bu durumdan oldukça mem-
nun bir hâle gelmişlerdir. Afganistan’da oto-
mobillerin yaygınlaşması da bununla alakalıdır 
(Sırâtımüstaîm, 1326a, s. 128). Bu bağlamda 
Habibullah Han’ın Gazne’yi yeniden inşa edip 
Avrupa standartlarına ulaştırmak istediğine ve 
medeniyetin önemli öğelerinden biri olan şehir-
leşmenin uygulanmaya başlandığına dair bilgi-
ler mevcuttur (Tevfik, 1329, s. 123). Habibullah 
Han’ın Kabil’i elektrik ile aydınlatmak için 
Avrupa’dan bu işin uzmanlarını getirme kararı 
alması, altyapı konusuna önem verdiğine işa-
ret etmektedir (Sebilü’r Reşad, 1330f, s. 112). 
Afganistan’da yalnızca elektrik değil özellik-
le büyük şehirlerin Kabil ile olan iletişiminin 
sağlanması açısından telgraf ve telefon hatları 
da geliştirilmeye başlanmıştır (Sebilü’r Reşad, 
1329d, s. 120).

Habibullah Han 1910-1913 yılları arasın-
da 1.500 kilovat elektrik üreten Cebel’ü-sarac 
Hidroelektrik Santrali’nin kurulmasını sağlaya-
rak Afganistan’da elektrik üretiminin temelleri-
ni atmıştır. Bu da ülkedeki aydınlatma sistemle-
rinin ve hatlarının gelişmesinde önemli bir rol 
oynamıştır. Yaptırdığı yollarda kullanılan oto-
mobillerin ithalatını Amerika ve İngiltere’den 
yapan Habibullah Han, Mahmud Tarzi’nin telg-
raf, otomobil, telefon gibi yenilikçi faaliyetler 
üzerine olan çağrılarına uygun bir şekilde dav-
ranmıştır. Avrupa’dan uzmanların getirilmesi 
hususundaki kararları ise maliyetli olarak gö-
rüldüğünden bir süre sonra sekteye uğramıştır. 
Bu meselenin maddi boyutunun yanında gele-
nekçi grupların bu türden yabancı iş gücüne olan 
karşıt tepkileri faaliyetlerin önünde bir engel 
olarak görülmektedir (Gregorian, 1969, s. 173, 
191 vd.).

Afganistan’da modernleşmenin diğer bir 
ayağı olarak, kanunlarla nizamın sağlanması 
görülmektedir. Bunlardan en önemlisi memur-
ların kalkınması açısından önemli olan vergile-
rin düzenlenmesidir. Vergi sisteminin düzeltil-
mesi, devlet gelirlerinin artmasına sebep olmuş 
ve daha önce maaş almayan, halktan topladıkları 
paralarla geçimlerini sağlayan memurların dü-
zenli bir maaş sistemine kavuşması sağlanmış-
tır (Sebilü’r Reşad, 1329e, s. 220). Kanunlarla 
alakalı değişiklikler yapan Habibullah Han, ön-
celikle pasaportlarla alakalı bir kanun çıkarmış 
ve daha önce polis tarafından verilen giriş çı-
kış belgelerini tedavülden kaldırarak 115 mad-
delik bir pasaport kanunu devreye sokmuştur. 
Bunun yanında hapishanelerin ıslahı ve ceza 
kanunun düzenlemesiyle ilgili kanun yayımlan-
mıştır. Sosyal anlamda Afganistan’daki evlilik 
işlerini zora sokan başlık parası gibi uygulama-
lara el atan Habibullah Han, düğünlerdeki israf 
ve başlık parası ile alakalı düzenlemelerde bu-
lunmuştur. Buna göre başlık paraları 3 kısma 
ayrılmıştır: 
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Esnaf arasında yüz rupiyeden beş yüz rupi-
yeye kadar (rupiye beş guruştur).

Eşraf için yüz rupiyeden bin rupiyeye kadar.

Hanedan-ı hükümdari için de mehrin hadd-i 
nihaisi beş bin rupiyedir (Sebilü’r Reşad, 
1329b, s. 256; 1329f; 1329g). 

Evlilikle alakalı olan bu uygulamalar bağla-
mında Millet Bahçesi adında bir park kurularak 
düğün, taziye veya ziyafeti olan insanlar için be-
lirli bir ücret karşılığında istifadeye sunulmuştur. 

Habibullah Han’ın hukuk alanındaki faali-
yetleri İslam hukuku ve hükûmet kanunları çer-
çevesinde gelişmiştir. Sosyal alanda muhtelif 
yeniliklere imza atması ve düğün merasimleri 
hakkında yaptığı bu düzenlemeler, saray çevre-
sinden çok ahalinin faydasına olan çalışmalardır. 
Bu türden faaliyetlerde maddi durumları zora 
giren halkın tefecilerden aldığı borçlar onları 
önemli ölçüde etkilemiştir. Habibullah Han’ın 
asıl amacı da bu sorunların önüne geçmektir 
(Çelikbilek, 2016, s. 84).

19. yüzyılda Osmanlı’da gelişen İslam-
cılık düşüncesi basın yayın organlarında ken-
dini göstermeye başlamıştır. Bu düşüncenin 
en önemli temsilcisi olarak yayın hayatı-
na başlayan Sırâtımüstaîm (Sebilü’r-Reşad) 
mecmuası, bütün Müslüman âlemine sesle-
nerek, basın yayın organları içerisinde itti-
had-ı İslam anlayışının temsilcisi olmuştur. 
Bünyesinde ele aldığı siyasi konular içerisin-
de Afganistan’a özel bir ilgi gösteren mec-
mua, Doğu’daki İslam ülkelerinin en önemli 
ve en gelişmiş temsilcisi olarak Afganistanlı-
ları görmüştür. Coğrafi konumunun önemini 
ve Afganistan yöneticilerinin maharetli kişi-
lerden oluştuğunu göz önüne alan yazarlar, 
Afganistan’ın Güney Asya’da İslam’ın önder 
devleti olduğunu düşünmektedir. 

Her fırsatta Osmanlılar ile bağlarının 
kuvvetli olduğunu düşündükleri Afganistan-
lıların, İslamcılık anlayışıyla hareket ettiğini 
ve bu sebeple Osmanlılar ile kardeş olduk-
ları vurgulanmaktadır. Afganların yalnızca 
Osmanlılar ile değil bütün İslam dünyası ve 
hatta İranlılarla bile kardeşçe münasebetler 
kuran bir Müslüman unsur olduğu belirtil-

mektedir. İttihad-ı İslam anlayışıyla hareket 
eden Afganistanlıların, Osmanlılara yaptı-
ğı yardımlar bu düşüncenin tezahürü olarak 
görülerek, Afganistan’ın bu mecmuada yü-
celtilmesine sebep olmuştur. Afganistanlıla-
rın gerek İngilizlere gerekse Ruslara karşı ta-
vırları ise tamamen bu devletlerin Osmanlı 
Devleti’nin düşmanı olmasından kaynaklan-
mıştır. Yazarlara göre Afganistanlılar, bunla-
rı yalnızca Osmanlı Devleti’nin değil İslam 
aleminin düşmanları olarak görmüşlerdir. Bu 
sebeple Afganistan’ı olası bir cihat hâlinde 
Müslümanların Doğu’daki en büyük gücü 
olarak görmektedirler. Bunu da Habibullah 
Han’ın zaman zaman verdiği nutuklara da-
yandırmaktadırlar. Mecmua yazarları Afga-
nistanlıların gücünü yalnızca maneviyata da-
yandırmamış aynı zamanda onların zamanın 
gerektirdiği gibi maddi olarak da geliştikleri-
ni düşünmüşlerdir. 

Afganistan’ın siyasi münasebetlerini İs-
lamcılık bağlamında ele alan mecmua, Afga-
nistan’ın ve Afganistanlıların geçmişlerine 
nazaran, bölgenin büyük devletlerine karşın 
üstün bir vaziyete geldiğini vurgulamaktadır. 

 Sonuç
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Afganistan’ın, İngilizler ve Ruslar ile arasın-
daki ilişkileri değerlendiren mecmua, Afga-
nistan’ı bu güçlü devletlerle eşdeğer statü-
de görmüş ve yüceltmiştir. Afganistanlıların 
yalnızca dış işlerde güçlü olmadığı, aynı za-
manda merkezî otoriteyi tesis etme bakımın-
dan da oldukça kuvvetli bir yapısının olduğu 
gösterilmektedir. Mecmuada Afganistanlı-
lar, dünyadaki ve bölgedeki olaylara sessiz 
kalmayan, yardımsever, cesur ve savaşçı bir 
topluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
bağlamda Afganistanlıların ve bilhassa Emir 
Habibullah Han’ın çevredeki Müslümanlar 
ve hatta Müslüman olmayan topluluklar ta-
rafından büyük bir sevgiye mazhar olduğu 
belirtilmektedir.

Mecmuada Afganistan’ın ve Afganistan-
lıların modernleşme anlamındaki faaliyetleri 
geniş bir yer tutmuştur. Mecmuadaki yazıla-
ra göre modern anlamda ordular kuran Habi-
bullah Han, babasının izinden giderek ülke-
si için büyük önemi haiz bir kuvvet teşekkül 
ettirmiştir. Ordunun ıslahında Avrupai an-
lamda bir yöntem izleyen Habibullah Han, 
bu müessesenin eğitim ve öğretimine bü-
yük özen göstererek gelişimin devam etme-
sini sağlamıştır. Mecmuaya göre Habibullah 
Han, yalnızca orduları düzenlemekle kalma-
mış, askerî emtiaların üretiminin millîleşme-
sini de sağlamıştır. Bunların hepsi askerî an-
lamda gücüne güç katan bir Afganistan’ın, 
İslam alemi içerisindeki yerini göstermek 
açısından ele alınmıştır. 

Mecmuada modernleşme sürecinde eği-
tim alanında yapılan faaliyetlere de yer ve-
rilmiştir. Habibullah Han’ın eğitime büyük 
önem verdiği ve bunun için çalıştığı belir-
tilirken yalnızca öğrencilerin değil öğret-
menlerin de eğitimine dikkat ettiği vurgu-
lanmaktadır. Habibullah Han’ın bu sebeple 
ve okulların ıslahı ile denetiminin sağlan-

ması hususunda maarif meclisi kurduğu da 
belirtilmektedir. Müspet ilimlerin öğrenimi-
ne büyük önem gösteren Habibullah Han’ın 
dindar bir hükümdarın özelliklerini taşıdığı 
ve bu sebeple dinî eğitime de önem verdiği 
vurgulanmıştır. Bütün bu faaliyetler yalnız-
ca Afganistanlıların ilerlemesine değil Müs-
lümanların ilerlemesine katkı olarak görül-
mektedir. 

Mecmuada Afganistan’ın iktisadi anla-
yışının da emareleri görülmektedir. Üretim-
de millîleşme esasına uygun davranan Afga-
nistanlıların, ülkenin kalkınması için büyük 
gayret gösterdiği görülürken Batılı tarzda 
birçok fabrikanın açıldığı vurgulanmaktadır. 
Kaynaklar açısından önemli bir konumda bu-
lunan Afganistan’ın, halkın ihtiyacı olan her 
malzemeyi ülkede üretmek amacını taşıdığı 
belirtilmektedir. Habibullah Han’ın bu faali-
yetler üzerine ayrı bir önem gösterdiği belir-
tilirken, Afganistan’daki bu gelişmeler İran 
ve çevre ülkelerle kıyaslanarak Afganistan’ın 
hepsinden daha fazla çaba sarf ederek geliş-
tiği algısı oluşturulmuştur. Bütün bu medeni 
ve çağdaş faaliyetler, mecmua yazarları tara-
fından Habibullah Han’ın sözden çok icraa-
ta önem verdiğine delalet gösterilmiştir. Di-
ğer İslam ülkelerinin icraata geçemediğinden 
yakınan mecmua, bu konularda Afganistan’ı 
ve Afganistanlıları fazlasıyla yüceltmektedir. 

Sonuç olarak Afganistan ve Afganis-
tanlılar, ittihad-ı İslam’ın en gözde unsurla-
rından biri olarak görülmüştür. Savaşta ve 
barışta sırt yaslanacak bir kardeş olarak gö-
rülen Afganistan, bütün İslam aleminde yeni 
bir soluk olarak ortaya çıkmıştır. Yazıların 
hemen hemen hiçbirinde Afganistan’a ve Af-
ganistanlılara karşı ciddi bir eleştiri yapıl-
mazken her daim, her alanda üstün meziyet-
lere sahip bir coğrafya ve insan algısı ortaya 
konulmuştur. 



20 Türkiye İran Araştırmaları Dergisi
Turkish Journal of Iranian Studies

Sırat-ı Müstakim magazine, which 
started its publication life after the Second 
Constitutional Monarchy, continued to be 
published under the name Sebilü’r-Reşad af-
ter its closure in 1912. This magazine had be-
come an organ that adopted the understand-
ing of the unity of Islam and therefore wrote 
articles about Islamic countries and societies.

Afghanistan and Afghans have also been 
the subject of the articles in this magazine 
and have been evaluated. The articles about 
Afghanistan were mostly handled by authors 
such as S. M. Tevfik, Afganizade, Ahmed 
Taceddin. While the majority of the arti-
cles are about political issues, it is also seen 
that information is given about the situation 
of Afghanistan and its society. The writers, 
who showed a special interest in Afghanistan 
among the political issues they dealt with, 
saw the Afghanis as the most important and 
developed representative of the Islams in the 
East. Considering the importance of its geo-
graphical location and the fact that the rulers 
of Afghanistan are composed of skilled peo-
ple, the authors think that Afghanistan is the 
leading state of Islam in South Asia.

At every opportunity, it is emphasized 
that the Afghans, who they think have strong 
ties with the Ottomans, act with the under-
standing of Islamism and therefore they are 
brothers with the Ottomans. It is stated that 
Afghans are a Muslim element that estab-
lishes fraternal relations not only with the 
Ottomans, but also with the entire Islamic 
world and even with the Iranians. The aid of 
the Afghans, who acted with the understand-
ing of the Islamic Union, to the Ottomans, 
was seen as a manifestation of this thought 
and caused Afghanistan to be glorified in this 

magazine. The attitude of the Afghans towards 
both the British and the Russians was entirely 
due to the fact that these states were the en-
emies of the Ottoman Empire. According to 
the authors, Afghans saw them not only as 
the enemies of the Ottoman Empire, but also 
as the enemies of the Islamic world. For this 
reason, they see Afghanistan as the greatest 
power of Muslims in the East in case of a 
possible jihad. They base this on the speech-
es given by Habibullah Khan from time to 
time. The authors of the journal did not base 
the strength of the Afghans only on spiritual-
ity and they thought that they developed ma-
terially as time required.

The magazine, which deals with the po-
litical relations of Afghanistan in the context 
of Islamism, emphasizes that Afghanistan and 
the Afghan people have come to a superior 
position compared to the great states of the 
region, compared to their past. Evaluating 
Afghanistan’s relations with the British and 
Russians, the journal saw Afghanistan as 
equivalent to these powerful states and glo-
rified it. It is shown that the Afghans are not 
only strong in foreign affairs, but also have a 
very strong structure in terms of establishing 
a central authority. In the magazine, Afghans 
appear as a benevolent, brave and warlike 
community that does not remain silent about 
the events in the world and the region. In this 
context, it is stated that Afghans, and espe-
cially Emir Habibullah Khan, have received 
great love from the surrounding Muslims and 
even non-Muslim communities.

The modernization activities of 
Afghanistan and Afghans took a large place 
in the journal. Habibullah Khan, who estab-
lished armies in the modern sense according 

 Extended Abstract
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to the writings in the journal, followed in the 
footsteps of his father and formed a force of 
great importance for his country. Habibullah 
Han, who followed a European method in 
the improvement of the army, paid great at-
tention to the education and training of this 
institution and ensured the continuation of 
the development. According to the journal, 
Habibullah Khan not only organized the 
armies, but also ensured the nationalization 
of the production of military commodities. 
All of these are discussed in terms of show-
ing the place of Afghanistan, which strength-
ens its military power, in the Islamic world.

In the journal, the activities carried out 
in the field of education during the modern-
ization process were also included. While it 
is stated that Habibullah Khan attaches great 
importance to education and works for it, it 
is emphasized that he pays attention to the 
education of not only students but also teach-
ers. It is also stated that Habibullah Khan es-
tablished the assembly-i maarif for this rea-
son and for the improvement and supervision 
of schools. It is emphasized that Habibullah 
Khan, who attaches great importance to the 
learning of positive sciences, has the char-
acteristics of a religious ruler and therefore 
attaches importance to religious education. 

All these activities are seen as a contribution 
not only to the advancement of the Afghan 
people, but also to the advancement of the 
Muslims.

The signs of Afghanistan’s economic 
understanding can also be seen in the jour-
nal. While it is seen that the Afghans, who 
act in accordance with the principle of na-
tionalization in production, show great ef-
forts for the development of the country, it 
is emphasized that many Western-style fac-
tories have been opened. It is stated that the 
aim of Afghanistan, which is in an important 
position in terms of resources, is to produce 
every material needed by the people in the 
country. While it is stated that Habibullah 
Khan attaches great importance to these ac-
tivities, these developments in Afghanistan 
are compared with Iran and the surrounding 
countries, and the perception that Afghanistan 
has developed by making more effort than all 
of them has been created. All these civilized 
and contemporary activities have been shown 
by the writers of the journal that Habibullah 
Khan gave importance to actions rather than 
words. Complaining that other Islamic coun-
tries could not take action, the journal great-
ly exalts Afghanistan and Afghans on these 
issues.
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چكیده
بسیاری از مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در مجلۀ صراط مستقیم (سبیل الرشاد) به عنوان یکی از نشریات 
مهم دورۀ مشروطه دوم (1922ـ1908) مطرح شده است. در این مقاله دیدگاه های مجله و نویسندگان آن در مورد 
افغانستان و افغانی ها در مقاالت مربوط به افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است. گسترش سیاست اسالم گرایی 
که در زمان عبدالحمید دوم (1909ـ1876) در اوج خود قرار داشت، به رسانه ها باعث شد تا مطالب مربوط به 
اتحاد  نمایندگان مهم  از  به عنوان یکی  باشد. صراط مستقیم  از موضوعات مورد توجه  نیز  کشورهای اسالمی 
اسالم، مجله ای بود که این نوع نوشته ها در آن منتشر می شد. روشنفکران عثمانی، افغانستان را که سال ها در منگنۀ 
مبارزات انگلیس و روس در جنوب آسیا به عنوان کشوری استعماری تالش می کرد تا سر پا بماند، در صراط 
مستقیم مورد بررسی قرار داده و در چارچوب اوضاع آن روزها ارزیابی  کرده اند. اگرچه اکثر مقاله ها دربارۀ 
حیات سیاسی افغانستان است، اما تالش های مدرن سازی که در عصر حبیب هللا خان (1919-1901) به موفقیت های 
که  مسائل سیاسی مشاهده می شود  در  دارد.  مقاالت  بین  در  نیز جایگاه مهمی  بود،  کرده  پیدا  چشمگیری دست 
نویسندگان با بهره گیری از اندیشه های اسالم گرایانه تالش می کنند تا افغانستان را با دیگر کشورهای اسالمی مقایسه 
کنند؛ افغانستان و افغانی ها را بخشی از اتحاد اسالم می دانند؛ و انتظار دارند تا اتفاقاتی به نفع عثمانی و افغانستان 
رخ دهد. به ویژه در روند منتهی به جنگ جهانی اول (1918ـ1914)،  افغانستان به عنوان جبهه ای جدید در برابر 
انگلیس ها در آسیا و به عنوان کشوری برادر تلقی می شد که در آن همیشه پیشرفت های باشکوهی رخ می داد. در 
این مقاله با استفاده از نسخه های مجله مذکور در آرشیو دیجیتال مرکز مطالعات اسالمی و متن التینیزه شدۀ مجله 

که به شکل کتاب منتشر شده، به بحث افغانستان و افغانی ها پرداخته شده است.

کلیدواژه ها: صراط مستقیم (سبیل الرشاد)، افغانستان، افغانی ها، امیر حبیب هللا خان، اتحاد اسالم.

نگرش به افغانستان و افغانی در مجلۀ صراط مستقیم (سبیل الرشاد) 
(1914ـ1909)
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İRAN TÜRKLERİNDE  
BAHARI MUŞTULAYAN  

BİR KÖY SEYİRLİK OYUNU:  
KÖSE-GELİN*

 Fazıl Özdamar**

ÖZET

Türkler geçmişten günümüze kadar güneş ve ay yılını esas alan çeşitli takvimler kullanmıştır. Bu takvim-
lerin seçimlerinde siyasi egemenlikler kadar, kabul edilen dinler de etkili olmuştur. Günümüzde İslamiyet’i 
kabul eden Türk topluluklarında dinî günlerde ve törenlerde Hicri takvim, diğer kültürel kutlamaların ya-
pıldığı günlerde ise güneş yılını esas alan takvimler temel alınmıştır. Bu günlerin en bilineni Nevruz’dur. 
Oğuz Türkleri arasında bu gün dışında kutlanan Çille günleri de bu bağlamda düşünülebilir. 21 Aralık’ta 
kutlanan Büyük Çille’de olduğu gibi 29 Ocak günü kutlanan Küçük Çille’de de çeşitli uygulamalar vardır. 
Bunların en bilineni Köse-Gelin Oyunu’dur. İran’ın muhtelif bölgelerinde yaşayan Türkler arasında oynanan 
Köse-Gelin Oyunu’nda oyuncu sayıları farklılık arz etse de çoğunlukla oyun Köse, Gelin, Davulcu, Torbacı, 
Kara Köse ve Ak Köse adlı altı oyuncu tarafından icra edilmektedir. İncelemede kültürel bir aktarım olan 
bu oyunun nasıl, ne zaman ve hangi amaçla oynandığı ele alınmış aynı zamanda oyuncuların pragmatik 
bir ödül kazandığı bu oyunun icrasında giyilen kıyafetlerin özellikleri, okunan şiirlerin içeriği ve yapılan 
teatral/dramatik rollerin sembolik anlamlarının neler olduğu da incelenmiştir. Temel olarak kışı sembolize 
eden eski yılın zayıflayıp öldüğü ve bereketi simgeleyen yeni yılın gelişinin kutlandığı bu oyunda birtakım 
işlevler vardır. Bu işlevler kültürün işlevleri bağlamında değerlendirilmiş ve eğlenme, toplumsal değerlere 
destek verme, eğitim, kültürün aktarılması ve baskıdan arınma gibi işlevlerin bu oyunun sürdürülebilirliğin-
de önemli olduğu görülmüştür. Ayrıca bu oyun yağmur yağdırma töreninde de oynanarak farklı bir işleve 
bürünmüştür. Son olarak sözlü kültürün birçok unsurunda olduğu gibi bu oyun da İran Türklerinin kültürel 
kimliklerinin korunması ve geleceğe aktarılmasında önemli rol oynamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İran Türkleri, Merasim, Köy Seyirlik Oyunu, Köse-Gelin, Bereket.
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A DRAMATIC VILLAGE PLAYS HARBENGERIN 
SPRING IN IRANIAN TURKS: KOSE-GELIN

ABSTRACT

Religions and political sovereignty have had an impact on the calendar choice of Turks, who have used 
various calendars based on the solar and lunar years from the past to the present. Currently, religious days 
and ceremonies of the Turkish communities that converted to Islam are based on the Islamic calendar, while 
different cultural celebrations take place according to the lunar year. The most well-known of these days is 
Nowruz. The Chelle Night can be seen as another day in this context, which is celebrated by not only Oghuz 
Turks but also others. As in the Big Chelle celebrated on December 21, there are also various ceremonies 
in the Small Chelle celebrated on January 29. The most well-known of these ceremonies is the Köse-Gelin 
play. Although the number of players varies in the Köse-Gelin play performed among Turks living in var-
ious regions of Iran, the play is mostly performed by six players named Köse (beardless), Gelin (bride), 
Drummer, Torbacı (a person who carries a sort of bag during the play), Dark Köse, and White Köse. This 
article discusses how and when this play, as a cultural transfer, is performed in addition to its purpose. It 
also examines the characteristics of the clothes worn in the performance of this play, in which the players 
win a pragmatic award, the content of the poems, and the symbolic meanings of the theatrical/dramatic 
roles.  There are some functions of the play, in which the former year, which symbolizes winter, weakens 
and dies, and the arrival of the new year, which symbolizes fertility, is celebrated. When these functions are 
evaluated in the context of the functions of culture, it is seen that functions such as entertainment, support-
ing social values, education, transferring culture, and getting rid of pressure are important in the sustain-
ability of this play. Also, this play is performed during the rainmaking ceremony and assumes a different 
function. Finally, like many other elements of oral culture, this play is significant for the preservation and 
transfer of the cultural identity of Iranian Turks to the future.

Keywords: Iranian Turks, Ceremony, Dramatic Village Play, Köse-Gelin, Fertility.

 Giriş
Türkler, tarihin belli dönemlerinde çeşitli tak-

vimler kullanmıştır. 12 Hayvanlı Türk Takvimi, 
Hicri, Celali, İlhanlı, Rumi ve Miladi vb. takvimler 
buna örnek olarak verilebilir.  Devlet otoritesinin 
kabul ettiği ve dâhil olunan medeniyetlere bağlı 
olarak geliştirilen veya düzenlenen bu takvimler, 
yılın 354-355 gün olarak hesaplandığı ay takvimi-
ni ya da yılın 365 gün olarak hesaplandığı güneş 
takvimini esas almaktadır.[1] Bu takvimlerden din 
ile ilgili günlerde İslamiyet’e mensubiyet dolayı-
sıyla Hicri takvim kullanılırken diğer uygulamalar-
da güneş yılını esas alan takvimler kullanılmıştır.

 1 Geçmişten günümüze dek Türklerin kullandığı takvimler için bk. Mahmud, 1985, s. 346; Temelkuran, 
2002, s. 434-440; Turan, 2004, s. 32-49; Biray, 2009, s. 671-682; Tezcan Aksu, 2018, s. 384-389.

Güneş takvimindeki yıl döngüsü içinde bazı 
günlere çeşitli anlamlar yüklenmiş ve özel bir du-
rum taşıyan belli başlı günler anılmaya ve kutlan-
maya başlanmıştır. Bunlar arasında gece-gündüz 
eşitliğinin yaşandığı 21 Mart en bilinenidir. Yılın 
en uzun gecesinin yaşandığı 21 Aralık da kutlanan 
diğer günler arasında yer almaktadır.

Resmî olarak kullanılan takvimlerin belirlediği 
özel günler dışında halk; zaman içinde ilgili tecrü-
belerini işlevsel olarak sınıflandırmış ve özellikle 
tarım ve hayvancılıkta ekim, dikim, budama, har-
man, söküm, koç katımı, saya vb. pratiklerde kendi 
takvimini de kullanmıştır. Literatürde “halk takvi-
mi” adıyla kullanılan bu takvim; doğal olgularla, 
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toplumsal kurumlar ve olgular arasındaki uzun sü-
reli tecrübelere dayalı ilişkinin kurulduğu dinsel, 
tarihsel, töresel, eğitsel, inançsal, hukuksal, tarım-
sal, siyasal, ekonomik bağın anımsama ve anım-
satma dizgesi olarak tanımlanabilir (Erginer, 1984, 
s. 22; Kotan, 2020, s. 12). Çoğu zaman sosyal ha-
yat ve mesleklerle ilişkilendirilerek devam ettiri-
len bu takvimler, doğal olarak mevsimlerin ve her 
mevsim içindeki bölünmelerin yıl içinde aynı hava 
şartlarına rastladığı bir düzende görülmesi fikrine 
dayandırılmıştır. Dolayısıyla ister tarımla isterse 
de hayvancılıkla hayatını idame ettirsin her Türk 
toplumu resmî takvimlerinin yanında geleneksel 
olarak taşıdıkları halk takvimlerindeki birikimle-
rini de kullanmayı günümüze dek sürdürmüştür 
(Boratav, 1984, s. 133).

Kuzey Yarım Küre’de gece ve gündüzün 
eşit olduğu günlerden biri olan ve aynı zamanda 
Ergenekon’dan çıkış günü olduğuna inanılan 21 Mart, 
Göktürklerden günümüze kadar bütün Türk toplu-
luklarında ve bazı Doğu toplumlarının kullandığı 
takvimlerde yılbaşı olarak belirlenmiş, bu sebeple 
de günümüzde hâlâ bayram olarak kutlanmaktadır 
(Çay, 1985, s. 7-15; 1995, s. 2-7). İran Türklerinde 
de 21 Mart; tabiatın doğuşunu, canlanmayı, üremeyi 
vb. sembolize etmekte ve baharın başlangıcı ola-
rak kabul edilmektedir (Kafkasyalı, 2005, s. 150; 
İmamverdiyev, 2005, s. 225; Kafkasyalı, 2010, s. 
377-379). 21 Mart gibi yıllık döngü içinde İran 
Türkleri arasında kutlanan ve önem addedilen bazı 
günler de vardır. 21 Aralık’ta kutlanan Büyük Çille 
ve 29 Ocak’ta kutlanan Küçük Çille bunlardan bazı-
larıdır (Kafkasyalı, 2010, s. 377; Encevi ve Seyyid, 
2008, s. 4-17). Bu günler de Nevruz gibi törensel 
olarak kutlanmaktadır. Küçük Çille’nin kutlanma-
sında İran Türkleri arasında Köse-Gelin adlı bir 
oyun oynanmaktadır. Küçük Çille’nin ilk günlerin-
de (çoğunlukla 30 Ocak) oynanan bu köy seyirlik 
oyunu; çoğunlukla kırsal bölgelerde ve çobanlar/

 2 Köse-Gelin Oyunu’nun Anadolu, Azerbaycan ve İran Türkleri varyantları hakkında ayrıca bk. And, 1962, 
s. 36-37; Kaya, 1970, s. 5011; Çay, 1985, s. 125; And, 2012, s. 196; 316-326; Göldere, 2017: 147-148; 
Önler, 2020, s. 213-220.

hayvan yetiştiricileri tarafından icra edilmektedir. 
Sadece İran Türkleri arasında değil Azerbaycan ve 
özellikle Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere 
Türkiye’nin muhtelif bölgelerinde de oynanan bu 
oyun ayrıca Köse, Kosa, Kose, Kosa-Gelin veya 
Bey-Gelin adıyla da bilinmektedir.[2]

İncelemede spesifik olarak bu oyunun İran 
Türkleri varyantları esas alınmıştır. İran’ın muhte-
lif bölgelerinde yaşayan Türklerin oynadığı Köse-
Gelin Oyunu, törensel olarak oynanan köy seyir-
lik oyunlarından biridir. Bu oyunlar düğünlerde, 
bayramlarda ya da hasat mevsiminde, hayvanların 
çiftleşme veya ekim zamanlarında ya da mevsim 
dönümlerinde olduğu gibi köy halkı için önem ta-
şıyan belirli zamanlarda “oyun çıkartma”, “oyun 
yapma” geleneğinden yola çıkılarak sergilenen ti-
yatro etkinlikleridir (Karadağ, 1978, s. 9). Bütün 
eski törensel ritüellerde söz ile yapılan şey/eylem 
adında ikili ilişki bulunmaktadır. Bu tür ritüeller-
de “eylem”, “söz”den daha önemlidir. Ancak sö-
zün işlevselliğine karşı eylemin kalıcı, yüceltici 
yorumsal ve anlamsal yönü de tamamlanır (And, 
2012, s. 52). Bu bağlamda törensel ritüellerde ey-
lem, sözle birleşerek hem anlatım hem ima bakı-
mından birlikte hareket ettirilir (Balkaya, 2019, s. 
2). Köse-Gelin Oyunu da bu bağlamda ele alınabi-
lecek türdendir. Bu sebeple incelemede bu oyunun 
icrası nakledilirken oyundaki eylem veya teatral/
dramatik figürler, roller veya hareketlerle okunan 
şiirler de verilmiştir. Sunulan söz ve eylem örnek-
leri, bazı dörtlüklerle ve bazı fotoğraf kareleriyle 
sunulmuştur. 

Köse-Gelin Oyunu’nun İran Türkleri varyant-
larının ele alındığı bu incelemenin temel amacı, 
Türkçe eğitimin olmadığı İran Türklerinde kimli-
ğin korunma ve inşa edilme sürecinde sözlü kültür 
unsurlarının ne derecede önemli olduğunu ortaya 
koymaktır. Masal, hikâye, destan, efsane gibi sözlü 
anlatıların ana dilin öğrenimi, kullanımı ve gelece-
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ğe aktarımındaki gücü bilinmektedir. İran’da ana 
dili Türkçe olan Türk topluluklarının Türkçeyi aktif 
olarak kullandığı alanlarda dil, aynı zamanda kültür 
aktarımında bir araçtır. Toplumsal yapının sürek-
liliğinde ortak belleğe ait ögelerin hatırlanması ve 
bir disiplin çerçevesinde tekrarı esastır. Bu sürek-
lilik kültürel belleği oluşturan ögelerin hatırlanma-
sıyla gerçekleşir. Hatırlama sürecinde ritüel olgusu 
ön plana çıkmaktadır. Ortak belleğin ya da kültü-
rel mirasın aktarımında kullanılan ritüeller içeriği 
statik, icrası dinamik işlevsel uygulamalardır. Bu 
bağlamda ritüeller, toplumsal belleğin en önemli 
ögelerindendir ve ritüelistik uygulamalarda çeşitli 
tarihî, sosyal, dinî vb. tabakaların izlerini bulmak 
mümkündür (Temur, 2011, s.157-158). Tüm bun-
lar İran örnekleminde değerlendirildiğinde İran’da 
Türk olmak veya Türk kalmanın başlıca yolu bu 
sözlü kültür uygulamalarıdır. 

İncelemede Köse-Gelin Oyunu’nun kültür 
aktarımında nasıl uygulandığı William R. Bascom 
tarafından halk bilimine uyarlanıp sistemleştirilen 
kültürün işlevleri bağlamında ele alınmıştır. Bu 
işlevler, “hoşça vakit geçirme, eğlenme, eğlendir-
me”, “değerlere, toplumsal kurumlara ve törenlere 
destek verme”, “eğitim ve kültürün genç kuşakla-
ra aktarılması” ve “toplumsal ve kişisel baskılar-
dan kurtulma” başlıklarında değerlendirilmiş ve 
bu oyunun sürdürülebilirliğinde bu işlevlerin ne 
ölçüde önemli olduğu incelenmiştir.

1. İran Türklerinde Köse-Gelin Oyunu 
ve İcrası
Köse-Gelin Oyunu, Farsça “kûse” kelimesin-

den türetilmiş ve “sakalı çıkmayan veya seyrek 
sakallı erkek” anlamındaki Köse ile onun eşi ro-
lündeki Gelin adlı bir oyuncu etrafında şekillenen 
bir oyundur. Köse, Türk kültüründe birçok alanda 
karşımıza çıkan bir tiptir (And, 2012, s. 316). Hem 

 3 İncelemede köse kelimesi sadece bu oyun bağlamında ele alınmıştır. “köse” tipinin Anadolu ve Türk 
Dünyası’nda hangi anlatımlarda ve hangi özelliklerle geçtiği hakkında bk. Sakaoğlu, 2002, s. 516; 527-
531; Alptekin, 2002, s. 324-327; Şahin, 2012, s. 171-192.

bu oyunda hem de özellikle masallarda Köse’yi ve 
köse tipini görmek mümkündür.[3]

Güneş yılını esas alan takvimlerde yılın en 
uzun gecesinin yaşandığı veya kışın egemen oldu-
ğu dönem genel olarak çeşitli zorlukları, kıtlığı ve 
ölümü anlatmaktadır. Buradaki ölümün mevcut yıl 
bağlamında olduğunu hatırlatmak gerekmektedir. 
Aslında bu dönem Eski Babil’de, Mezopotamya’da, 
Eski Mısır’da ve Roma’da anılmaktadır. Roma’nın 
Hristiyanlığı kabul etmesiyle birlikte Hz. İsa’nın 
doğum günü de bu döneme taşınmıştır. Azerbaycan 
ve Anadolu’da da bu gün anılmaktadır. Özellikle 
Elazığ’daki yılbaşı oyununda sakal takmış olan 
bir koca vardır ve bunun adı Teke’dir. Rumlarda 
ve Ermenilerde ise bu hayvan koça dönüşmüştür 
ve törenlerdeki amaç yağmur yağdırmaktır (And, 
2012, s. 316-321). Anadolu’da birçok adla anılsa da 
çoğunlukla “Çömçeli Gelin” adıyla bilinen oyunla 
Köse-Gelin Oyunu arasında bu özellik bağlamın-
da bir benzerlik söz konusudur (Şimşek, 2003, s. 
78-87). İran Türklerinde bu oyunun ayrıca yağmur 
yağdırma töreninde de oynanmaktadır.

Konargöçer veya yaylak-kışlak hayatı yaşa-
yan Türk topluluklarında hayvancılığa bağlı geli-
şen birçok tören mevcuttur. Hatta Türkler arasın-
da yılbaşı olarak kutlanan 21 Mart veya Nevruz 
kutlamalarının da birçok bakımdan hayvancılıkla 
ilgili olduğu söylenebilir. Türklerin yaşadığı coğ-
rafyanın tamamının Kuzey Yarım Küre’de olduğu 
düşünülürse kış ayları olan Aralık, Ocak ve Şubat, 
hayvanların otlatılmaya çıkarılamadığı bir dönem-
dir. Dolayısıyla baharın gelişi aynı zamanda hay-
vancılıkla geçinen halk için ekonomik açıdan da 
olumludur. Diğer Türk coğrafyalarında olduğu gibi 
İran ve Azerbaycan’da birçok özel günün Nevruz’a 
ya da  21 Mart’a bağlanmasının sebeplerinden biri 
de budur.

İran Türklerinde anlatılan bir efsaneye göre 
Köse-Gelin Oyunu’nun başlangıcı Hz. Musa’ya 
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kadar dayandırılmaktadır. Efsaneye göre Şuayb’ın 
yanında çobanlık yapan Hz. Musa, Nevruz’dan 50 
gün önce koyunlarını kontrol eder. Koyunların ta-
mamının ikiz doğurduğunu görünce çok sevinir ve 
bunu eşiyle paylaşır. Eşi de bu sebeple herkese zi-
yafet verir. Bu sebeple İran’da yaşayan Türkler de 
bugünün kutlanması gerektiği inancındadır (Encevi 
ve Seyyid, 2008, s. 18).

İran’da Türklerin yaşadığı kuzey bölgelerin-
de kış aylarının çetin geçmesi sebebiyle hayvan-
lar otlatılmamaktadır. İran’da çobanlara yıl boyun-
ca maaş verilmemesi nedeniyle de bu  dönemde 
çobanların herhangi bir geliri bulunmamaktadır. 
Çobanların geliri bölgelere göre değişiklik arz 
etse de ya hayvanların otlatıldığı her ay için para 
alınmakta ya da bu dönemde otlattıkları hayvan-
ların yavrularının belli bir oranıyla onlardan elde 
ettikleri süt ve yünle gelir elde edilmektedir. Kış 
aylarında hayvanlara ahırda bakıldığından çobanın 
birkaç ay boyunca bir geliri yoktur. Köse-Gelin 
Oyunu da bu açıdan da farklı bir işlevsellik taşı-
maktadır. Bir diğer işlevse yukarıda değinildiği 
üzere bugünün Hz. Musa Dönemi’nden kaldığı-
na inanılan bereketle hayvanların ikiz doğuracağı 
inancıdır. Böylece bugünün kutlanması sayesinde 
hem hayvan sahiplerinin hayvan sayıları artacak 
hem de çobanlar hayatını idame ettirmek için bir 
gelire kavuşacaktır (Encevi ve Seyyid, 2008, s. 18; 
Hatami Khajeh, 2013, s. 123-125).

İran’ın muhtelif bölgelerinde Kosa, Köse, Köse-
Gelin, Köse Geldi, Köse Gelli, Köse ve Senem/
Şah Senem veya Han Çoban ve Köse gibi adlarla 
bilinen bu oyun, Köse adlı bir oyuncu ile onun ya-
nındaki diğer oyuncuların kıyafet değiştirip köyde 
veya bir yerleşim merkezinde kapı kapı gezerek oy-
nadıkları törensel bir oyundur ve oyuncuların adı 
sebebiyle bu adla anılmaktadır. Çeşitli bölgelerde 

 4 Halaçlar, günümüzde Orta İran’da Tahran’ın 200 km kadar güney-batısında, Sultanabad ile Save arasındaki 
bölgede Kum, Tefriş, Tahran ve Erak şehirlerinde yaşamaktadır. Halacistan adıyla da bilinen bu bölgede 46 
köyde Halaçça konuşulmaktadır. Halaçların nüfusunu tahmin etmek ise oldukça güçtür. Çünkü Halaçların 
bir kısmı Azerbaycan Türkçesi, bir kısmı da Farsça konuşmaktadır. Özellikle genç nesilden Halaçça konuşur 
sayısı, yok denecek kadar azdır (Köprülü, 1993, s. 115; Ölmez, 1995, s. 15-16; Kobotarian, 2013, s. 21).

görenekleşmiş küçük farklılıklar barındırsa da bu 
oyun, temelde aynı bütünsellik içinde icra edil-
mektedir. Örneğin Halaç Türklerinde[4] çoğunluk-
la genç çobanlar tarafından icra edilen bu oyunda 
Köse’nin köy içinde gezdiği esnada Davulcu ve 
Torbacı davul ve zurna çalmaktadır. Ara ara şiir 
okuyarak, türkü söyleyerek, çeşitli şakalar yaparak 
köylüleri eğlendirmektedirler (And, 1979, s. 159-
160; Gaffary, 1984, s. 363; Cemrasi, 2008, s. 67; 
Aparat, t.y.; Hatemi Khajeh, 2013, s. 155).

Ebher/Zencan’da bu tören icra edilmeden bir-
kaç gün önce çobanlar ahaliden para toplar ve bu 
parayla portakal ve nar alarak bu meyveleri herkese 
dağıtırlar. Bu dağıtım sırasında oyunun hangi gün 
oynanacağı da “Muştuluk olsun. Köse birkaç gün 
içinde gelecek.” diyerek bildirilmiş olur. Ahali de 
“Hoş gelecek.” diyerek muştuyu kabul eder. Böylece 
herkes hem oyunun yapılacağını öğrenir hem de 
Köse ve arkadaşlarına o gün verilecek gıdayı veya 
hediyeyi hazırlar (Encevi ve Seyyid, 2008, s. 18).

Milacerd’de de kış başladıktan 40 gün sonra 
köyün ya da mahallenin çobanı başka bir kişiyle 
beraber Köse ve Gelin kılığına girerek bu oyuna 
hazırlanır. Bu bölgede de oyunun sürdürülebilir-
liğindeki amaç kışın geri kalanında geçimlerini 
sağlamak için gerekli olan para ya da yiyecek gibi 
ihtiyaçların toplanmasıdır. Söz konusu kişiler tüm 
evlere gidip insanları eğlendirerek ve şiirler okuya-
rak baharın gelişini müjdeler ve onlara taleplerini 
iletirler. Eğer ev sahibi bir hediye vermezse oyun-
culardan biri yerde ölü gibi yatarak ve şiir okuyarak 
talebinin yerine getirilmesi için ısrar eder. Bunun 
yapılması için de ahali hediye vermemekte ısrarcı 
olur. Neticede Köse ve arkadaşı hediyeyi alana ka-
dar oyun sürdürülür (Abdülhüseyni, 2018, s. 100-
103; Eker, 2021, s. 225-226).
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Erdebil’de ise bu oyunun geçmişte ozanlar tara-
fından icra edildiği iddia edilmektedir. Günümüzde 
bu oyunun âşıklar tarafından icra edildiği hakkında 
bir bilgi söz konusu değildir. “Köse Gezdirme” ya 
da “Köse ve Senem” adı da verilen bu oyun Köse-
Gelin adıyla bilinmekte ve yaşlı bir adam ile bir ço-
cuğun kadın kılığına girmesi suretiyle iki oyuncu 
tarafından icra edilmektedir (Abdülhüseyni, 2018, 
s. 103-104; Eker, 2021, s. 226).

Urmiye’de âşıklık geleneğinde “Han Çoban 
ve Köse” adlı bir hikâye olarak da anlatılan bu 
oyunun ekonomik sebeplerle ortaya çıktığı riva-
yet edilmektedir. Oyunun nasıl ortaya çıktığının 
ve nasıl icra edildiğinin bir âşık tarafından tecrübe 
edilip dinleyicilere nakledildiği bu hikâye, aslın-
da bu oyunun Urmiye’de oynanan varyantının bir 
özetidir. Urmiye’de de kışın yaşanan gıda eksikli-
ği ve diğer zorluklar, bu oyunun ortaya çıkmasın-
da önemlidir. Oyunun icrası sırasında oyuncuların 
ahaliden toplanan yiyecekler ve para ile bu eksiklik 
temin edilmiş/aşılmış olur (Aparat, t.y.).

İran Türklerinin yaşadığı muhtelif yerlerde tes-
pit edilen bu oyunda hem oyuncular hem de icrada 
küçük farklılıklar olsa da Köse-Gelin Oyunu genel 
olarak şu şekilde özetlenebilir (Encevi ve Seyyid, 
2008, s. 18-24; Hatemi Khajeh, 2013, s. 155-159; 
Abdülhüseyni, 2018, s. 100-104; Cemrasi, 2008, 
s. 67-72; Hadımlu, 2018, s. 58-59; Sarrafi, 2010, s. 
35-37; Az.arzublog, t.y.; Elobora, t.y.; Mehr News, 
t.y.; Aparat, t.y.):

Köse-Gelin Oyunu’nda çoğunlukla altı oyuncu 
vardır. Bunlar: Köse, Gelin, Davulcu, Torbacı, Ak 
Köse ve Kara Köse’dir. Bazı bölgelerde, örneğin 
Şahsevenlerde,[5] ise oyuncu sayısı üç veya dört-

 5 Bir Türk boyunun adından ziyade pek çok Türk boyunun ve ailesinin ortak adı olan Şahsevenlerin yer-
leştikleri ve yaşadıkları bölge, güneyde Savalan dağlarının etekleri, batıda Karasu Irmağı boyuna ka-
dar uzanan İran Azerbaycanı’nın kuzeydoğu bölgesidir. Sürü besleyerek geçinen Şahsevenler, yazları 
Savalan, Karadağ, Talış gibi dağların eteklerine yayılırlarken kış aylarında Mugan bozkırına inmektedir-
ler. Şahsevenlerden bazıları ise Zencan ve Save Bölgesi’ndeki Kızıl-Üren Irmağı kıyılarına serpilmişlerdir 
(Caferoğlu-Yücel, 1976, s. 1117; Tapper, 2004, s. 77; Minorsky, 1993, s. 288).

 6 Bu kısımda ve oyunun icrasındaki tüm şiirler farklı bölgelerden derlenen metinlerden icradaki sıraya uy-
gun olarak verilmiş ve metinlerin hangi bölgeden/boydan alındığı mısraların/kıtaların sonunda parantez 
içinde verilmiştir.

tür. Bunlar Köse, Gelin ve Yancı veya Yancılardır. 
Milacerd’de ise sadece Köse ve Gelin adlı iki oyun-
cu bulunmaktadır.

Oyunda tüm oyuncuların kendine mahsus kı-
yafetleri bulunmaktadır. Yamalı ve yırtık bir kıya-
fet veya bir post giyen Köse, yüzüne koyun ve keçi 
tüy/kılından takma sakal ile bıyık yapar. Kafasına 
ise bir keçeden börk yapan Köse, son olarak bu 
börkün iki yanına boynuz takar. Kıyafetinin çeşitli 
yerlerine ise çıngırak takar ve eline baston olarak 
bir ağaç dalı alır. Köse’nin eşi rolündeki Gelin ise 
başına bir eşarp takıp giydiği püsküllü bir şalvar ve 
başına örttüğü bir tülle kadın kıyafetine bürünmüş 
diğer bir oyuncudur. Eline bir çuvaldız alır. Oyunun 
icrası sırasında Köse’nin yanına yaklaşmaya çalışan 
kişileri bu çuvaldızla korkutur. Davulcu ve Torbacı 
da yöresel kıyafetleriyle icraya katılır. Davulcu, da-
vul veya zurna çalarken Torbacı verilen hediyeleri 
torbasına doldurur. Oyunun son bölümünde icra-
ya dâhil olan Ak Köse ve Kara Köse de yaz ve kış 
mevsimlerini simgeleyen kıyafetlere bürünmek-
tedir. Kara ve cansız kıyafetlerle yüzü karaya bo-
yanmış olan Kara Köse’nin aksine Ak Köse canlı 
kıyafetler ve yeşil dal ve yapraklarla bezenmiştir.

Bu oyunda Köse’nin oyun oynayıp şaka yap-
tığı esnada Davulcu da Köse ile bazen birlikte ba-
zen de solo olarak türkü söyler. Türkü olarak icra 
edilen şiirler, genel olarak baharın gelişini müj-
deleyen içeriktedir. Aşağıda muhtelif bölgelerden 
toplanmış çeşitli şiirler verilmiştir.

Köse-Gelin Oyunu, sahneye çıkan Davulcu’nun 
okuduğu şu mısralarla başlar:[6]
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“Ne kaldı, ya ne kaldı

Kırh [kırk] getdi [gitti], elli kaldı” 
(Milacerd)

“Kışdan çıkdık, yaza girdik

Verin, verin bulutlara köynek [yardımcı] 
olak [olalım]” (Erdebil)

“Kırk getdi, elli kaldı

Kışımızın nesi kaldı” (Şahseven)

Fotoğraf 1
Milacerd’de

Kaynak: Abdülhüseyni, 2018, s. 101.

Fotoğraf 2
Halaçlarda

Kaynak: Hatemi Khajeh, 2013, s. 159.

Bu mısralarla oyunun başladığını gören çocuklar “Köse geldi, Köse geldi.” diye bağırarak ahali-
yi haberdar eder. Böylece ahali, Köse ve arkadaşlarının etrafında toplanır. Köse ve Davulcu kapısına 
vardıkları ilk evin avlusunda şu dörtlükleri okur:

Köse gelir havadan

Sakkalı yek [büyük] kovadan

Köse’nin payın [payını] getir

Hanım, elin [milletin] var olsun 
(Halaç)

Köse gelir hayınan [bağırarak]

Altı küle [kuyruksuz] tayınan [tay ile]

Tayı batıp palçığa [balçığa]

Çağırır harayınan (Şahseven)

Kosa gelib havadan

Bürküdür [titretir] yel kovadan

Kosa’nın payın verin

Öviz [eviniz] olsun abadan [abat] 
(Milacerd)

Köse gelir havadan

Donu var yel kovadan

Köse’nin payın getir

Hanım evin abadan [abat] (Ebher-
Zencan)

Sonra Torbacı ahaliye dönüp “Torbanı doldursana, torbanı göndersene.” diyerek onlardan hedi-
ye ister. Bunlar un, pirinç, mercimek, nohut, tereyağı, soğan, patates, kuru üzüm, ceviz, ekmek veya 
para olabilmektedir.  Bu esnada diğer şiirlerle icraya devam edilir:
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Gışdan [kıştan] ne getmiş [gitmiş]?

Enli [elli] getmiş, gırh [kırk] galmış [kalmış]

Çarhım [çarkım] dıvarda [duvarda] galmış

Pambuh [pamuk] çuvalda galmış

Ag sagal [ihtiyar] erin hara [nereye] getmiş?

Pambuh çubuhlamağa [topamaya] getmiş 
(Halaç)

Bayrama elli gün galıb

Köse’nin payın getir

Bayrama elli gün galıb

Paralama [bölme] bütün getir (Halaçlar)

Ay Kosa, Kosa; gelsene

Gelib selam versene

Çömçeni doldursana

Kosa’nı yola salsana (Erdebil-Urmiye)

Köse gelip kapuyıza [kapınıza]

Selam verib sapuyıza [çocuğunuza]

Çoban uşağı havla, havla

Atıl Kosa, düş Kosa

Yorgan üste şiş Kosa (Save)

Fotoğraf 3
Urmiye’de 

Kaynak: Az.arzublog, t.y.

Fotoğraf 4
Ebher’de 

Kaynak: Az.arzublog, t.y.

Ancak hiç kimse torbaya bir şey koymaz. Bu, oyunun sürdürülebilirliği gereğiyle özellikle ya-
pılır. Bunun üzerine Köse, küsüp kenara çekilir. Bunu gören izleyiciler Köse’nin oyuna tekrar dön-
mesi için şu şiirleri okur:

Ay uyruğu, uyruğu

Eritmişem kuyruğu

Sakkalı [sakalı] it kuyruğu

Bığları [bıyıkları] yovşan [pelin bitkisi] 
Köse (Halaçlar)

Ay uyruğu, ay uyruğu

Sakkalı it kuyruğu

Köse’m bir oyun eyler

Kurdunan [kurt ile] koyun eyler 
(Zencan)
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Köse’nin küstüğünü gören Gelin veya Şah Senem ise yere yatarak ölmüş rolüne bürünür. Bunun 
üzerine Köse, Senem’in üzerine eğilerek şu türküyü okur.

Şasenem [Şah Senem]; ölme, menem [benim]

Öperem [öpüyorum], dişlemerem [ısırmıyorum]

Şasenem; korhma [korkma], menem

Öperem, dişlemerem (Milacerd)

Şahsevenlerde ise ölen oyuncu Köse’dir. Köse’nin öldüğünü gören Gelin, “Köse’m öldü, Köse’m 
öldü; Köse’m havasız kaldı/helvasız öldü.” diyerek bağırır ve onu diriltmeye çalışır. Ancak ne ya-
parsa yapsın Köse dirilmez. Bu gören ahali de “Köse öldü, Köse öldü” diye bağırır. Son çare ola-
rak önünde bulundukları evden tereyağı isteyen Gelin, bundan bir parça alıp Köse’nin ağzına sürer 
sürmez Köse dirilir ve oynamaya başlar. Böylece Gelin de ahali de sevinir. Bu iki ölüp dirilme mo-
tifinde hem Şah Senem’in hem de Köse’nin canlanması ile Nevruz’da tabiatın canlanması arasın-
da bir bağ kurulmuş olur. Aslında bu dirilme, oyunun ileri kısmındaki bir mücadelenin galibinin de 
ipucunu verecektir.

Fotoğraf 5
Dikentepe/Tekab’da

Kaynak: Elobora.ir, t.y.

Fotoğraf 6
Hemedan’da

Kaynak: Mehr News, t.y.

Oyunun devamında ahaliyle şakalaşan Köse’ye ahali dokunmak ister. Bunun üzerine Gelin ve 
Köse’nin diğer yardımcıları, şu şiirlerle onu korumaya çalışır:

Menim Köse’m kanlıdı [kanlıdır]

Kolları mercanlıdı

Köse’me el vurmayın [dokunmayın]

Köse’m iki canlıdı (Halaçlar)
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Oyunun bu kısmında oyuncular ne yaparlarsa yapsınlar seyirciler hediye vermeme konusunda 
ısrarcıdır. Sonra Davulcu, Torbacı, Gelin ve Köse; okudukları diğer şiirler, oynadıkları oyunlar ve 
yaptıkları şakalarla izleyicileri güldürerek onları hediye vermeye razı etmeye çalışır.

Köse’m bir oyun eyler

Kuzunu [kuzuyu] koyun eyler

Yığar bayram honçasın [Nevruz tepsisi]

Her yere düğün eyler (Halaçlar)

Kösem bir oyun eyler

Keçini [keçiyi] koyun eyler

Yığar yağız büyüsün

Çobanı toyun eyler (Urmiye)

Hala, hala dur [kalk] indi [şimdi]

Yük dibine sür indi

Çömçeni doldur indi

Allah balov [çocuğunu] sahlasun [korusun]

Bizi yola sal [gönder] indi (Erdebil)

Novruz, novruz; baharı ay baharı

Güller, güller; nubarı ay nubarı [taze, çağla]

Bahçanızda gül olsun ay gül olsun

Gül üste bülbül olsun ay gül olsun (Urmiye)

Bu esnada Ak Köse ile Kara Köse dövüşerek oyuna dâhil olur. Bu uzun kapışma seyircilerin te-
zahüratları ve alkışları ile bir süre devam eder. Sonunda aydınlığı simgeleyen Ak Köse, karanlığı sem-
bolize eden Kara Köse’yi yener. Bunun üzerine Kara Köse şu şiiri okuyarak dağlardan yardım ister:

Kara bulut, karla dağı

Dağlar başı şerefesin

Elli gün kalıb gün bite

Bele kar yolla yer ite (Halaçlar)

Kara bulut, karla dağı

Dağlar başı şerhelen [kalk]

Kırh [kırk] gün kalıb kış kurtula

Kırh bele kar yolla bele (Zencan)

Ardından izleyiciler Ak Köse ile birlikte Kara Köse’ye şu şiirlerle cevap verir:

Köse emi kar kalmayıb daha yerde

Köse yerimiş, kar erimiş, nefes gelmiş yere 
(Halaçlar)

Köse emi kar kalmayıb daha yerde

Gün burulub, kar eriyib, nefes gelibdir yere 
(Zencan)

Fotoğraf 7
Urmiye’de

Kaynak: Aparat, t.y.

Fotoğraf 8
Halaçlarda

Kaynak: Hatemi Khajeh, 2013, s. 159.
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Oyun icrasında ahali, grup hâlinde dolaşan 
oyuncuları takip eder ancak izin verilmediği sü-
rece oyuna dâhil olmazlar. Köse’yi yanlarına alan 
Davulcu ve Torbacı davul-zurna çalıp türkü söy-
leyerek, şiir okuyarak veya şaka yaparak izleyici-
leri güldürür ve eğlendirir. Oyuncular her evi te-
ker teker dolaşıp ahaliden çeşitli yiyecekler veya 
hediyeler ister. Bazı bölgelerde bu yiyeceklerin 
bir kısmından yemek yapılıp ahaliyle birlikte ye-
nirken bazı bölgelerde toplanan yiyeceklerin ta-
mamı Köse ve arkadaşlarına kalır. Oyunu tertip 
eden çobanlar da böylece kışlık gereksinimlerini 
temin etmiş olurlar.

Oyunun son bölümünde Ak Köse ve Kara 
Köse kavgaya tutuşmuş hâlde gruba dâhil olur. 
Sembolik olan bu kavga izleyicilere yaz ile kışın 
mücadelesi olarak sunulur. Kavgada yaz mevsi-
mini simgeleyen Ak Köse, kışı sembolize eden 
Kara Köse’yi yener. Bu yenilgiyi hazmedeme-
yen Kara Köse ise bulutlardan yardım isteyip 
kar yağdırmasını ve fırtına çıkarmasını ister ama 
başarılı olamaz. Çünkü mücadeleyi Ak Köse ka-
zanmış, yaz ve kış arasındaki mücadelede galip 
taraf belirlenmiştir.

Bu bağlamda eski yılın kovulması ve yeni 
yılın gelişiyle alakalandırılan bu oyun, icra sıra-
sındaki oyuncuların kıyafet seçiminden kullan-
dıkları alet-eşyalara veya aldıkları isimlere kadar 
birçok hususta Şamanizm’in ve eski Türk inanç-
larının izlerini göstermektedir. Birçok araştırma-
cı dans etme, taklit yapma ve şiir okuma/şarkı 
söyleme gibi özellikleri tören esnasında yaptık-
ları için Şamanların ilk oyuncular olduğu iddia-
sındadır (Eliade, 1999, s. 121 vd.; Tuna, 2000, s. 
185-187). Dolayısıyla bu oyundaki “Köse” tiple-
mesi bir Şaman tipi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Şamanların kötü ruhlardan korunmak için ken-
dilerini maskelemesi, yüzlerini boyaması veya 
davul vb. çalgı aletleri kullandıkları bilinmek-
tedir. Bu bağlamda hem Köse’nin hem de diğer 
oyuncuların kıyafetleri ile özellikle Davulcu’nun 
çaldığı davul, Şamanizm’in izleri olarak değer-
lendirilebilir. Ayrıca Köse’nin kıyafeti üzerinde 

çıngıraklar bulunması veya Gelin’in elinde taşı-
dığı çuvaldız da kötü ruhları def etme mantığına 
dayanmaktadır. Son olarak oyunda Ak Köse ve 
Kara Köse’nin varlığı hem zıtlık ilişkisini (yaz 
ve kış) hem de Ak Şaman ve Kara Şaman tip-
lerini sembolize etmektedir (İnan, 1986, s. 93-
96; Eliade, 1999, s. 175-184; 199-211; 243; 
Memmedova, 2017, s. 43).

2. İşlevsel Halk Bilimi Kuramı 
Bağlamında Köse-Gelin
Halk bilimi çalışmalarında “İşlevsel 

Halk Bilimi Kuramı” önemli bir yer tutmak-
tadır. Bağlam merkezli kuramlardan biri olan 
ve antropologlar tarafından geliştirildiği için 
“Antropolojik Yöntem” adıyla da bilinen bu 
kuramın temsilcilerinden olan Bronislaw K. 
Malinowski, Franz Boas, Mellville Herkovits 
ve Ruth Benedict halk edebiyatı yaratmaların-
da metinlerden ziyade bu metinlerin yaratıldı-
ğı ve nakledildiği bağlamı esas almaktadır. Bu 
araştırmacılara göre temel sorun, bir halk bilgisi 
ürününün icra edilmesindeki nedendir. Bir başka 
ifadeyle yaratıcının yaratım, aktarıcının aktarım 
veya dinleyicinin dinleme sebebini bu kuramın 
merkezine alırlar. Bu araştırmacıların kuramın-
dan yararlanarak halk bilgisi ürünlerinin işlev-
leri konusunda bir model oluşturan William R. 
Bascom söz konusu işlevleri dört başlık altında 
ele almıştır: 

• Hoşça vakit geçirme, eğlenme, eğlendirme 

• Değerlere, toplumsal kurumlara ve tören-
lere destek verme

• Eğitim ve kültürün genç kuşaklara aktarıl-
ması 

• Toplumsal ve kişisel baskılardan kurtulma-
dır (Ekici, 2004, s. 119-120; Çobanoğlu, 
2005, s. 235-236; Bascom, 2005, s. 125-
151).
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2.1  Hoşça Vakit Geçirme, Eğlenme, 
Eğlendirme İşlevi

Folklorun ilk ve en önemli işlevi eğlenme-
dir. Folklorun birçok ürünü gülme ve güldürme 
eylemini fazlasıyla yerine getirmektedir. Bu ey-
lem aynı zamanda folklor ürününü sunan, anla-
tan ve uygulayan kişilerin sahip olduğu özellik-
lere göre değişmektedir. Dolayısıyla bu kişiler, 
gelenekte taşınan unsurlara hayal ve fantezilerini 
katarak folklor ürününü mizahi bir role büründü-
rebilmektedir. Bu durum hem kendisinin hem de 
izleyici/dinleyici veya katılımcının eğlenmesine 
aracı olmaktadır. Kısaca değerlendirmek gere-
kirse halk bilgisi ürünlerinin işlevleri arasında 
hoşça vakit geçirme, eğlenme ve eğlendirme iş-
levi bir folklor ürününün başlangıcını tetikleyen 
bir amaçtır (Bascom, 2005, s. 138; Ekici, 2004, 
s. 119; Çobanoğlu, 2005, s. 235). Köse-Gelin 
Oyunu’nun işlevlerinden biri de budur. Oyuna 
katılan oyuncuların icrasında belli başlı faktörler 
olsa da eğlenme ve eğlendirme işlevi hem oyun-
cular hem de izleyici veya katılımcılar açısından 
önemlidir. Oyunun birçok aşamasında karşılaşı-
lan Köse, Gelin ve diğer oyuncuların okudukları 
türküler; ölme, bayılma gibi rollerle izleyici ola-
rak katılan ahalinin oyuncuların rollerine uygun 
davranışlarındaki teatral davranışların temel odak 
noktası eğlenme ve eğlendirmedir. Bu eğlenme-
nin sebebi de baharın muştulanmasıdır.

2.2.  Değerlere, Toplumsal Kurumlara 
ve Törenlere Destek Verme

 Folklorun ikinci işlevi kültürün onaylan-
masıdır. Bir diğer ifadeyle halk bilgisi ürünle-
ri, toplumun değerlerini veya belli başlı kuralla-
rın öğretilmesi ve uygulanmasını sağlamaktadır 
(Bascom, 2005, s. 140; Ekici, 2004, s. 120; 
Çobanoğlu, 2005, s. 236). Oyunun sonunda top-
lanan temel yiyecek maddeleri, bazı bölgelerde 
Köse ve diğer oyunculara kalmaktadır. Bu prag-
matik bir kazanım, oyuna iştirak eden ahali ta-
rafından da bilinmektedir. Ancak kış aylarında 

yiyecek stoğu azalan veya tamamen biten çoban-
ların bu ihtiyaçlarının temini için tüm ahalinin 
destek olması, insani bir değer olan yardımlaş-
ma ve eksiği tamamlama açısından önem kaza-
nır. Türk toplumunda hâlihazırda var olan ve dinî 
açıdan “Komşusu açken tok yatan bizden değil-
dir.” hadisi ile şereflendirilen bu kaide böylece 
yerine getirilmiş olur.

Köse-Gelin Oyunu sadece çobanlar tarafın-
dan oynanan ve baharın müjdeleyen bir tören 
değildir. Örneğin Save’de yaşayan Türklerde 
bu oyun yağmur yağdırma törenine dönüştürül-
müştür. Çocuklar tarafından oynanan bu oyunda 
“Köse” kılığına giren bir çocuk, koyun postun-
dan kendine sakal yapar ve eski kıyafetler giyer. 
Helva yapmak için yerleşim birimindeki evleri 
teker teker dolaşarak gerekli malzemeleri top-
lar ve daha sonra bu malzemelerle helva yapılır. 
Çocuklar bu helva pişirilmesi sırasında kazanın 
içine yeşil bir düğme koyar ve helva yenilirken 
bu düğme hangi çocuğa çıkarsa o çocuk arka-
daşlarından dayak yer. Bu oyundan üç gün son-
ra yağmur yağacağına inanılır (Sarrafi, 2016, s. 
58; Eker, 2021, s. 215).

Bu oyun ayrıca çeşitli inançları da berabe-
rinde getirmiştir. Örneğin Ebher-Zencan’da er-
kek çocuğu olmayan aileler, oğulları olursa onu 
Köse’nin torbasına koyacağına ahdederler ve is-
teklerinin gerçekleşmesiyle bunu yerine getirerek 
bebeği torbaya koyarlar. Ardından bebeğin annesi 
Köse’ye pantolon veya palto gibi bir kıyafet verir 
(Encevi ve Seyyid, 2008, s. 23).

2.3.  Eğitim ve Kültürün Genç 
Kuşaklara Aktarılması İşlevi

Eğitim, folklorun bir diğer işlevidir. Özellikle 
okuma-yazması olmayan veya az olan toplum-
ların kültürlerinde bu işlev ön plana çıkmakta-
dır. Yazılı kültür aktarımının bulunmadığı veya 
yaygın olmadığı toplumlarda halk bilgisi ürün-
leri, kültür aktarımı işlevini üstlenirler (Bascom, 
2005, s. 140; Ekici, 2004, s. 120; Çobanoğlu, 
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2005, s. 236). Kültürel unsurların bir bölümü eğ-
lence ve oyun ortamlarında yaratılır, aktarılır ve 
icra edilir.  Dramatik nitelikteki oyunlarda icra 
edilen müziğin anlamı, icra edildiği anda veril-
mek istenen mesajdan oluşur. Bilhassa ritüel içe-
rikli oyunlarda bu mesaj, geleneğin devam etti-
rilmesinden ibarettir (Özdemir, 1997, s. 454). 
Bilindiği üzere günümüzde İran’da Türkçe eğitim 
söz konusu değildir. Bazı yerleşim birimlerin-
de; Erdebil, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, 
Zencan, Kazvin, Hemedan gibi nüfusunun tama-
mının veya büyük çoğunluğunun Türk olduğu 
bölgelerde Türkçe sokaklarda, hatta kamu ku-
rumlarında konuşulsa da Türk nüfusunun yoğun-
luğunun azaldığı bölgelerde Türkçenin varlığı 
evde ve yaşadıkları küçük birimleri aşamamak-
tadır (Başar, 2019, s. 6). Eğitimin de Farsça ol-
ması Türk kültür unsularının aktarımını zorlaş-
tırmaktadır. Kültür unsurlarının gelecek nesillere 
nakledilmesinde Türkçenin varlığı elzemdir. Bu 
sebeple tüm kültür unsurlarında olduğu gibi bu 
oyunda da icra edilen türküler ve söylenen çe-
şitli söz kalıpları öğrenilmiş ve geleceğe aktarıl-
mış olmaktadır. Çünkü bugünkü icrada oyunun 
başladığını ahaliye duyuran “çıgırtgan çocuklar” 
gelecek yıllarda bu oyuna dâhil olan büyükleri-
nin yerini alacaktır. Bu sebeple günümüzde öğ-
rendikleri şiir dörtlükleri ve bazı kalıpları gele-
cekte icrada o kişiler tarafından nakledilecektir.

Oyun esnasında toplanan yiyecekler iki fark-
lı şekilde kullanılır. Bunların ilki yiyeceklerin 
oyunu düzenleyen çobanlar tarafından alınma-
sıdır. Diğeri ise bir kısmıyla yemek yapılıp tüm 
ahalinin yemesidir. Türk toplulukları arasında 
doğum, sünnet, ölüm ve evlilik gibi törenlerde  
yapılan yemekler dışında Nevruz, Hıdrellez, yağ-
mur duası, adaklar, dinsel törenler gibi birçok ri-
tüelde törensel yemekler karşımıza çıkmaktadır. 
Burada ayrıca bireyin toplumsallaşması görül-
mektedir. Grup olarak yaşamanın getirdiği bu 
uygulama; kültürel kimliğin aktarılması, öğretil-
mesi, açıklanması, pekiştirilmesi, sürdürülmesi 

ve tanıtılması bakımından da önemlidir (Sağır, 
2012, s. 26-76).

2.4.  Toplumsal ve Kişisel Baskılardan 
Kurtulma İşlevi

Folklorun son işlevi ise toplum tarafından 
kabul edilen bazı kalıp davranışlardan kurtul-
mayı sağlamasıdır. Toplumda var olan bazı uy-
gulamaların kişilerde kurduğu baskı ve sosyal 
kontrol mekanizması, folklor ürünleri sayesinde 
rahatlama sağlamaktadır. İnsan, toplumun davra-
nış kalıplarına uygun davranmayı ve bu yolla top-
lumsal ve kişisel baskılardan kurtulmayı halk bil-
gisi ürünleri sayesinde öğrenmektedir (Bascom, 
2005, s. 142; Ekici, 2004, s. 120; Çobanoğlu, 
2005, s. 236). Ahlaki, dinsel, gelenek ve göre-
nekler, töre vb. kaynaklı değerlerin, tutumların 
ve kuralların baskısı altında kalan insan oyun, 
dans, müzik, sözlü edebiyat vb. türlerinin yardı-
mıyla bu durumdan kurtulabilir. Oyun bunun en 
temel yollarından biridir (Özdemir, 1997, s. 455). 
Köse-Gelin Oyunu da bu bağlamda psikolojik ve 
ekonomik açıdan bıkkınlığa düşen insanın fera-
ha ulaşma yollarından biri olarak düşünülebilir. 
Kışın getirdiği ekonomik ve psikolojik baskılar, 
baharı müjdeleyen törenle hem aydınlığa hem 
de ekonomik rahatlamayı sağlayacak bir oyuna 
dönüşmüştür. Özellikle oyun sonunda yiyecek 
temini yapabilecek olan oyuncuların bu baskıyı 
üzerlerinden atmaları bu törenle sağlanır. Oyuna 
katılan ahali de eğlenme işlevi sayesinde bu ka-
zanımı sağlamaktadırlar. 

İran Türkleri arasında bu oyuna katılan aha-
li Köse’nin oyuna başlamasıyla bir önceki yılın 
tüm üzüntü ve sıkıntılarının evlerden uzaklaştı-
racağına ve gelecek yılın mutluluk getireceğine 
inanır.  Ayrıca gelecek yılda kıtlık ve kuraklıktan 
eser kalmayacaktır. Çünkü bu oyun bolluk ve be-
reketin sembolü olan Nevruz’u muştulamaktadır 
(Encevi ve Seyyid, 2008, s. 23).
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Zamanın, çeşitli yöntemlerle dilimlenmesi 
şeklinde özetlenebilecek olan takvim kavramı, 
her bölgede ve her toplumda görülmektedir. Bu 
kavram; zamanı yıl, ay veya çeşitli adlarla anı-
lan dilimlere ayırmaktadır. Günümüzde Türkler 
arasında kullanılan resmî takvimlerde ilk yıl ola-
rak Hz. İsa’nın doğumu veya Hz. Muhammed’in 
hicreti kabul edilmiştir. 

Bu takvimlerde 365 gün veya 354-355 gün 
olarak hesaplanan “yıl” dilimlenmesi esastır. Yıl 
kavramı da çeşitli dilimlemelerle gruplandırıl-
mıştır. Kuzey Yarım Küre’de yaşayan Türklerin 
kullandığı çoğu takvimde gece ve gündüzün eşit 
olduğu veya Ergenekon’dan çıkış günü olarak 
kabul edilen 21 Mart, yılın ilk günü olarak kabul 
edilmiştir. Günümüzde “Nevruz” kadar Nevruz’la 
bağlantılı çeşitli günler de Türkler arasında kut-
lanmaktadır. İran Türklerinde Nevruz gibi yılın en 
uzun günü olan ve 21 Aralık’ta kutlanan “Büyük 
Çille” de bir diğer önemli gündür. Büyük Çille ile 
Nevruz arasında kutlanan günlerden biri de ço-
ğunlukla 29 Ocak’ta kutlanan “Küçük Çille”dir 
ve bu günden bir gün sonra “Köse-Gelin Oyunu” 
oynanmaktadır.

İncelemede İran’ın muhtelif bölgelerinde 
yaşayan Türkler arasında oynanan Köse-Gelin 
Oyunu ele alınmıştır. Törensel bir ritüel olan köy 
seyirlik oyunlarından biri olan bu oyun, çobanlar 
tarafından hem baharın gelişini ahaliye muştula-
mak hem de kışın getirdiği ekonomik zorluğu ve 
gıda eksikliğini bertaraf etmek için oynanmaktadır. 

İran’ın muhtelif bölgelerinde, oyuncuların sa-
yıları değişse de çoğunlukla Köse, Gelin, Davulcu, 
Torbacı, Kara Köse ve Ak Köse adlı altı oyuncu 
bu oyunu icra eder. Eski bir kıyafet veya koyun 
postu giyip yüzüne takma bıyık-sakal ile başına 
bir börk takan Köse ile kadın kıyafetine bürünen 
Gelin, oyunun başkahramanlarıdır. Oyuncuların 
sayısı gibi onların giydikleri kıyafetler, okuduk-

ları şiirler, oynadıkları oyunlar gibi bazı icra 
özellikleri İran’ın muhtelif bölgelerinde farklılık 
gösterse de oyun, temelde aynı düzlem üzerinde 
kurulmuştur. Oyuncularının kıyafetleri ve çeşitli 
ifa özellikleriyle Şamanizm’in izlerinin görüldü-
ğü bu oyundaki amaç, Nevruz’un yaklaştığının 
haber verildiği ahaliden gıda malzemeleri başta 
olmak üzere para ve çeşitli hediyeler almaktır. Bu 
sebeple oyuncular; okudukları şiirler, yaptıkları 
teatral/dramatik roller ve oyunlarla eğlendirdik-
leri ahaliyi hediye vermeye ikna etmeye çalışır-
lar. Sonuçta amaçlarına ulaşan oyuncular hem 
geleneksel bir töreni yaşatmış/aktarmış olmakta 
hem de pragmatik olarak bu törenden fayda sağ-
lamış olmaktadır. Bu kazanım, geçmişte olduğu 
gibi günümüzde de bu törenin sürdürülebilirliği 
açısından önem arz etmektedir.

Söz konusu oyunun birçok işlevi vardır. Bu 
işlevler William R. Bascom tarafından sistemleş-
tirilen kültürün dört işlevi bağlamında ele alınmış-
tır. Oyundaki ilk işlev olan eğlenme-eğlendirme 
işlevi hem oyuncular hem de izleyici veya katı-
lımcılar için geçerlidir. Çünkü oyunun icrasında 
Köse, Gelin ve diğer oyuncuların okudukları tür-
küler ile çeşitli teatral davranışlar ve yapılan şa-
kalar eğlenme işlevinin odak noktasını oluşturur. 
Toplumsal değerlere ve törenlere destek veren bu 
oyunun icrasında toplanan gıda malzemeleri ile 
parayı oyuncuların alacağını katılımcılar da bil-
mektedir. Kışın herhangi bir gelirleri olmayan 
çobanların ihtiyaçlarının temini de eğlendirilerek 
yapılan bir törenle ahaliden toplanan malzemelerle 
veya bir yardımlaşma örneği olarak sağlanmış olur. 
Bereketin sembolize edildiği Köse-Gelin Oyunu 
aynı zamanda İran’ın muhtelif bölgelerinde bahar 
ve yaz aylarındaki yağmur yağdırma törenlerinde 
de karşımıza çıkmaktadır. Yine bazı bölgelerde 
bu oyun, erkek çocuğu olmayan ailelerin ahdinde 
de kullanılmaktadır ve törende Köse’nin duasıyla 

 Sonuç
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erkek çocuğunun olmasını isteyen kişi, ahdinin 
gerçekleşmesi durumunda gelecek yıldaki törende 
oyunculara hem çok fazla malzeme/para verecek 
hem de oğlunu gıda toplanan torbaya koyup onu 
yeniden satın alacaktır. Oyundaki bir diğer işlev 
de kültürün genç kuşaklara aktarılmasında rol oy-
namaktadır. Oyunun icrası sırasında nakledilen 
şiirler ve söz kalıpları başta olmak üzere oyunun 
ne zaman, niçin ve nasıl oynandığı gibi tüm bil-
giler gelecek kuşaklara böylece aktarılmış olur. 
Oyunun son işlevi ise toplumsal ve kişisel bas-
kılardan kurtulmadır. Kış aylarında psikolojik ve 
ekonomik açıdan bıkkınlığa düşen insanın feraha 
ulaşmasının yollarından biri olan bu oyunun Hz. 
Musa Dönemi’ndeki bir olaya telmih yapılarak 
bereketi sembolize ettiğine inanılmasıyla berekete 
bağlanmıştır. Sonuçta bu oyun sayesinde bir ön-
ceki yılın sıkıntıları uzaklaştırılacak ve gelecek 
yıl mutluluk ve bereket getirecektir.

Günümüzde Türkiye’nin bazı bölgeleri ile 
Azerbaycan’da da oynanan Köse-Gelin Oyunu; 
İran Türklerinde Nevruz Bayramı’nın, dolayısıy-
la da doğanın canlanışının müjdecisi olduğuna 
inanılan Küçük Çille’den sonraki ilk gün oynan-

maktadır. Nevruz’un/baharın gelişi, tarımla uğra-
şan toplumlar için oldukça önemlidir. Özellikle 
hayvancılıkla geçinen toplumlar açısından bu-
gün çok daha fazla önem arz etmektedir. Çünkü 
kış aylarında hayvanlarının bakımı, ağıl/ahırlar-
da yapılmaktadır. Bu bakım hem ekonomik hem 
de iş yükü açısından belirli zorlukları getirmek-
tedir. Dolayısıyla baharın gelişi, sıkıntıların sona 
ermesi demektir. Hayvan sahipleri kadar çoban-
lar da Nevruz’un gelişiyle beraber düzenli gelir 
kazanmaya başlamaktadır. Bu sebeple Nevruz’a 
belirli bir günün kalması veya Nevruz’un müj-
delenmesi katılımcılar kadar icracılar açısından 
da bir muştudur.

Sonuç olarak İran’da yaşayan Türkler ara-
sında, genellikle hayvancılıkla yaşamını sürdüren 
bölgelerde, 29 Ocak’ta kutlanan Küçük Çille gü-
nünden sonraki ilk gün (30 Ocak) oynanan Köse-
Gelin Oyunu İran’daki kültürel törenlerden biridir. 
Köy seyirlik oyunlarından biri olan bu oyun, gü-
nümüzde eğlenme-eğlendirme işlevi ile toplumsal 
değerlere verilen destek kadar kültürel bir törenin 
aktarımı ve psikolojik-toplumsal baskılardan kur-
tulma gibi birçok işlevi sağlamaktadır.

Turks have used many calendars from the 
past to the present. Apart from the Islamic Hijri 
Calendar, which is based on the lunar year, the 
solar year constitutes the basis for many calen-
dars, such as Twelve Animal Turkish Calendar, 
the Jalali Calendar, the Rumi Calendar, and the 
Gregorian Calendar. Some specific dates, such 
as December 21 and March 21, represent spe-
cial days in these calendars. December 21, the 
longest night in the Northern Hemisphere, the 
geography where Turks live, has been accept-
ed as a symbol of darkness and winter and has 
been referred to as a sign of respect for nature. 

Another date, March 21, is the most known and 
popular day in this geography. Apart from be-
ing the equinox, this day, which is also consid-
ered the first day of spring, is considered both 
the day of exit from Ergenekon and the first day 
of the year, and it has been celebrated as a holi-
day until today. 

December 21, the longest night of the year, 
is celebrated as “Çille (Chelle)” by Iranian Turks. 
Starting from this period, when nature is in sleep, 
and the cold prevails, people count the days for 
“Nowruz” which is a symbol of abundance, fer-
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tility, awakening, and resurrection. Even the 
commemoration of “Nowruz”, which is cele-
brated on March 21, is crucial in this context. 
Thus, “Nowruz” is reminded through a ceremo-
ny called “Küçük Çille (Small Chelle)”. There 
are many ceremonies celebrated during “Küçük 
Çille” on January 29. One of them is the game 
called “Köse-Gelin”, performed after this date.

This article examines the “Köse-Gelin” 
game performed by the Turks living in various 
regions of Iran. The number of players in this 
game, where all players are male, ranges from 
two to six in different areas. In this game, which 
is mostly played by two actors named “Köse 
(beardless)” and “Gelin (bride)”, there are also 
players named “Davulcu (drummer), Torbacı (a 
person who carries a sort of bag during the play), 
Kara (dark) Köse, and Ak (white) Köse” This 
game, which can also be considered a theatrical 
village play, is mostly performed in rural areas 
by shepherds/animal owners.

The “Köse-Gelin” game is performed as fol-
lows: In the game, Köse, who wears a patched, 
torn, and old outfit in addition to a false hair 
and beard, and a cap called bork hat, plays the 
leading role. Gelin, who plays Köse’s wife, on 
the other hand, wears women’s clothes. Other 
players named Davulcu, Torbacı, Ak Köse, and 
Kara Köse accompany Köse and Gelin by wear-
ing clothes specific to their duties and functions. 
During the performance of the game, the people 
follow these players walking in groups, but they 
do not involve in the game unless they are al-
lowed. Taking Köse Gelin along, Davulcu and 
Torbacı make the audience laugh and entertain 
them by playing the drums and zurna, singing 
folk songs, and making jokes. The players go 
around each house one by one and ask the peo-
ple for money and various foods or gifts. While 
some of the collected food is cooked and shared 
together in some regions, the money and other 

food are left to the players. In the last part of the 
game, Ak Köse and Kara Köse are included in 
the group while fighting. This symbolic fight is 
presented to the audience as the struggle between 
summer and winter. In the fight, Ak Köse, sym-
bolizing the summer season, defeats Kara Köse, 
who symbolizes winter. Kara Köse, who cannot 
gets over this defeat, asks the clouds for help and 
asks for snow and storms, but he cannot be suc-
cessful. Because Ak Köse won the fight, and the 
victorious party has already been determined in 
the struggle between summer and winter.

January 30, when the game is performed, is 
winter in Iran, and this period presents many dif-
ficulties for both shepherds and animal owners. 
Shepherds, who earn money only while graz-
ing animals, do not have any income in winter. 
Therefore, they need an income to overcome the 
difficulties of winter, and especially to meet their 
basic needs. It is one of the main reasons for main-
taining this game for the players. On the other 
hand, keeping animals in the barn presents vari-
ous hardships for animal owners. For example, 
supplying animal feed is a challenge in itself. In 
addition, cleaning the barn or taking care of the 
animals constitute other difficulties. The arrival 
of spring and being able to graze animals mean 
solving many problems not only for shepherds 
but also for animal owners. Moreover, the arrival 
of spring paves the way for the multiplication of 
many animal products. Therefore, the Köse-Gelin 
game, which heralds the spring, is a ceremony in 
which the shepherds performing this game make 
a profit, while it also symbolizes fertility for ani-
mal owners. Also, the fact that the game is per-
formed on January 30 is a religious reference to 
the abundance experienced by Prophet Moses.

The increase in the variety of prizes or their 
amount in the play is directly proportional to the 
performance of the players. To this end, all actors 
add theatrical/dramatic roles to the game and sing 
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various folk songs to make the people have fun. 
Clothing is also instrumentalized as a tool for en-
tertainment. Both Köse, who wears a patched and 
old outfit, and Gelin, who wears a women’s outfit, 
dress appropriately for their roles. Davulcu, one 
of the other players, takes on the task of singing 
the folk songs in the game, while Torbacı fills a 
bag in his hand with the gifts he receives from the 
people as well as singing. In this context, as well 
as the theatrical role of Köse and Gelin, the folk 
songs sung by Davulcu and Torbacı are also im-
portant in determining the amount of the award. 
In the last part, the involvement of Ak Köse, 
who symbolizes summer, and Kara Köse, who 
symbolizes winter, in a fight, contributes to the 
entertainment of the participants. In the end, the 
weakness of Kara Köse, who symbolizes winter 
and the gradual end of his rule is especially em-

phasized in the face of the victory of Ak Köse, 
who symbolizes abundance and fertility.

This article also discusses the Köse-Gelin 
game in the context of the functions of culture, 
which was adapted to folklore and systematized 
by William R. Bascom. Entertainment, support-
ing social values, education, transferring culture, 
and freedom from oppression, which are the main 
functions of the culture, are necessary for the sus-
tainability of this game among Iranian Turks. The 
significance of oral cultural elements in the pres-
ervation of national identity and transferring it to 
future generations is indisputable among Iranian 
Turks, who cannot use Turkish as the official lan-
guage in education. This game, which is one of 
the elements of oral culture, is highly critical for 
the presence of Turks and Turkish in Iran. 

چكیده
اندازۀ  به  تقویم  گزینش  در  کرده اند،  استفاده  قمری  و  شمسی  مختلف  تقویم های  از  تاکنون  گذشته  از  که  ترکان 
را  اسالم  که  ترک  جوامع  در  امروزه  گردیده اند.  متاثر  نیز  گرویده اند  بدانها  که  ادیانی  از  سیاسی  حاکمیت های 
پذیرفته اند، در روزها و مراسم دینی، تقویم قمری و در روزهای دیگری که جشن های فرهنگی برگزار می شود، 
تقویم شمسی به کار برده می شود. شناخته شده ترین این روزها نوروز است. روزهای چلّه را نیز که عالوه بر 
نوروز در میان ترکان اوغوز گرامی داشته می شود، می توان در این چارچوب ارزیابی کرد. هم در چلۀ بزرگ که 
در 21 دسامبر جشن گرفته می شود و هم در چلۀ کوچک که در 29 ژانویه جشن گرفته می شود، مراسم گوناگونی 
برگزار می شود. شناخته شده ترین اینها بازی کوسه ـ گلین است. اگرچه تعداد بازیکنان در بازی کوسه ـ گلین که 
در بین ترک های ساکن در مناطق مختلف ایران انجام می شود، متفاوت است، با این حال این بازی بیشتر توسط 
شش بازیگر با نام های کوسه، گلین، دهل زن، توبره کش ، قارا کوسه و آغ کوسه اجرا می شود. در این بررسی به 
چگونگی، زمان و هدف اجرای این نمایش، که انتقالی فرهنگی است، پرداخته شده و در عین حال ویژگی های 
لباس بازیگران ، محتوای اشعار خوانده شده و معانی نمادین نقش های نمایشی/دراماتیک این بازی مورد بررسی 
قرار گرفته است؛ بازی ای که در آن بازیگران برندۀ یک جایزه عملی می شوند. در این بازی که در آن تضعیف 
و مرگ سال کهنه به عنوان زمستان، و فرا رسیدن سال نو به عنوان نماد برکت و باروری، جشن گرفته می شود، 
برخی کارکردها وجود دارد. این کارکردها در چارچوب کارکردهای فرهنگ مورد ارزیابی قرار گرفت و مشاهده 
شد که کارکردهایی مانند سرگرمی، حمایت از ارزش های اجتماعی، آموزش، انتقال فرهنگ و رهایی از فشار در 
تداوم این بازی دارای اهمیت است. عالوه بر این، این بازی ضمن اجرا در مراسم طلب باران، کارکردی متفاوت 
به خود گرفته است. سخن پایانی آنکه به مانند بسیاری از عناصر فرهنگ شفاهی، این بازی نیز نقش مهمی در 

حفظ و انتقال هویت فرهنگی ترکان ایران به آینده دارد.

کلیدواژه ها: ترکان ایران، آیین ها، بازی نمایشی روستایی، کوسه ـ گلین، برکت.

کوسه ـ گلین: بازی نمایشی روستایی پیام آور بهار در میان ترکان ایران
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İRAN’IN HEMEDAN İLİNİN GÜNCEL 
ETNİK VERİLERİ VE TÜRK NÜFUSU 
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ÖZET

Günümüz İran coğrafyası Türkoloji çalışmaları açısından son derece önemlidir. Derin bir tarihe ve mede-
niyete sahip olan bu coğrafya gerek tarihî arka planıyla gerekse de günümüz itibarıyla zengin bir hazine 
durumundadır. Bu hazinenin keşfedilmesi ve anlaşılması için İran Türkoloji çalışmalarında pek çok disip-
lin kendi zaviyesinden önemli sorulara cevap aramakta ve elde ettikleri verileri farklı disiplinlerin de kul-
lanabileceği şekilde bilim dünyasıyla paylaşmaktadır. Bu bağlamda İran Türkoloji çalışmalarının önemli 
sorularından biri de şudur: “Günümüz İran’ında Türk nüfusu ne kadardır?” Bu makalede İran’ın Hemedan 
iline ait nüfus ve etnik verileri üzerinde durulmaktadır. Makalenin çerçevesini 2020 yılında Ahmet Haydari 
tarafından yayımlanan “Hemedan İlinin Siyasi Bölümlerinin Tarihi” adlı çalışmasındaki veriler oluşturmak-
tadır. Haydari’nin çalışmasındaki etnik gruplara ait veriler tespit edilmiş ve günümüzde Hemedan ilinde 
başta Türkler olmak üzere hangi etnik gruplar yaşamaktadır ve nüfusları nedir sorularına cevap aranmıştır. 
Konu ele alınırken önce tümdengelim yöntemi uygulanmış; İran’dan başlanarak Hemedan iline kadar ge-
rekli bilgiler bir sıra hâlinde sunulmuştur. Hemedan iline ait nüfus verileri ve etnik veriler sunulurken ise 
tümevarım yöntemi uygulanmış ve veriler köylerden başlanarak ilin tamamını kapsayacak şekilde bir sıra-
ya dizilmiştir. Son olarak da rakamlardan oluşan nicel veriler, nitel bir incelemeye tabi tutularak Hemedan 
ilindeki başta Türkler olmak üzere tüm etnik gruplar ile ilgili somut çıktılar elde edilmiştir. Elde edilen so-
mut çıktılar, Türk nüfusunun Hemedan ilinin toplam nüfusunun yaklaşık %60’ını oluşturduğunu göstermiş-
tir. İl genelinde Türklerden sonra sırasıyla Lorlar %17,09; Farslar %10,49; Lekler %7,80 ve Kürtler %4,81 
nüfusa sahip gruplar olarak tespit edilmiştir. Etnik grupların il genelindeki coğrafi dağılımına bakıldığında 
ise Türkler Hemedan ilinin yaklaşık %60’ında en çok nüfusa sahip etnik grup olarak karşımıza çıkmıştır. 
Geriye Kalan %40’lık kısımda ise diğer etnik grupların nüfus çoğunluğuna sahip olduğu sonucuna varıl-
mıştır. Hemedan ilinin merkezi düşünüldüğünde, merkezden kuzeye doğru Türk, merkezden batıya doğru 
Kürt, merkezden güney ve güneybatıya doğru Lor ve Lek, merkezden güneydoğu ve doğuya doğru ise Fars 
nüfusunun yoğunlaştığı görülmüştür. 
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ON THE CURRENT ETHNIC DATA AND 
THE TURKISH POPULATION OF THE 

HAMADAN PROVINCE OF IRAN
ABSTRACT

Today’s Iranian geography is extremely important in terms of Turcology studies. This geography, which 
has a deep history and civilization, is a rich treasure both with its historical background and today. In or-
der to discover and understand this treasure, many disciplines seek answers to important questions from 
their own point of view in Iranian Turcology studies and share the data they have obtained with the sci-
entific world in a way that different disciplines can use. In this context, one of the important questions of 
Iranian Turcology studies is: “What is the Turkish population in today’s Iran?”. This article will focus on 
the population and ethnic data of the province of Hamadan in Iran. In this sense, the framework of our study 
consists of the data in the study titled “History of Political Divisions of Hamadan Province” published by 
Ahmad Heydari in 2020. The data on ethnic groups in Heydari’s study were determined by us and answers 
were sought to the questions of which ethnic groups, especially Turks, live in the province of Hamadan to-
day and what is their population. While dealing with the subject, the deductive method was applied first; 
Necessary information is presented in a row starting from Iran to the province of Hamadan. While present-
ing the population and ethnic data of the province of Hamadan, the inductive method was applied and the 
data were arranged in an order to cover the entire province, starting from the villages. Finally, the quantita-
tive data consisting of numbers were subjected to a qualitative analysis and concrete outputs were obtained 
about all ethnic groups, especially Turks, in the province of Hamadan. The tangible outputs have shown 
that the Turkish population constitutes approximately 60% of the total population of Hamadan province. In 
the province, after the Turks, the Lors are 17.09%, respectively; Persians 10.49%; Leks were determined 
as 7.80% and Kurds as 4.81% population groups. When we look at the geographical distribution of ethnic 
groups throughout the province, Turks are the ethnic group with the most population in approximately 60% 
of the province of Hamadan. In the remaining 40%, it was concluded that other ethnic groups had the ma-
jority of the population. Considering the center of Hamadan province, it is seen that the Turkish population 
from the center to the north, Kurdish from the center to the west, Lor and Lek from the center to the south 
and southwest, and Persian population from the center to the southeast and east.

Keywords:  Iranian, Hamadan Province, Ethnic Groups, Turkish Population.

 Giriş
Günümüz İran coğrafyası Türkoloji çalışmaları 

açısından son derece önemlidir. Derin bir tarihe ve 
medeniyete sahip olan bu coğrafya Türkoloji ça-
lışmaları açısından keşfedilmeyi bekleyen zengin 
bir hazine durumundadır. 

Bu hazinenin keşfedilmesi ve anlaşılabilme-
si için araştırmacılar tarihsel süreci ve günümü-
zü araştırmaya devam etmektedir. Tarihsel süreç 
incelenirken Türklerin ve Türkçenin çok önemli 

bir kesiti mercek altına alınmakta elde edilen ve-
rilerle geçmişe ve günümüze ışık tutulmaktadır. 
Günümüze ait çalışmalarda ise en az tarihsel süreç 
kadar önemli olan mevcut durum tespit edilmekte, 
güncel ve gerçek veriler üzerinden akademik çık-
tılar elde edilmektedir.

İran Türkoloji çalışmalarında farklı disiplinler 
önemli sorulara cevap aramakta, elde ettikleri ve-
rileri başka disiplinlerin de kullanabileceği şekilde 
bilim dünyasıyla paylaşmaktadır. Bu bağlamda İran 
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Türkoloji çalışmalarının önemli sorularından biri de 
şudur: “İran’da Türk nüfusu[1] ne kadardır?”. İran’da 
etnik grupların sayısını gösteren bir çalışma olmadı-
ğı için bu konu hakkında bazen duygusal bazen de 
art niyetli rakamların zikredildiği görülmektedir[2]. 

Resmî veriler olmasa da bazı kaynaklarda 
hem İran’daki Türk yerleşim yerleri hem de Türk 
nüfusu hakkında bilgi bulunmaktadır.[3]

Bu makalede Hemedan iline ait nüfus verileri 
ve etnik veriler üzerinde durulacaktır. Hemedan’a 
ait veriler ise Haydari[4] (2020)[5]’den [6] alınacak-
tır. Haydari’nin çalışması giriş, sonuç ve kaynakça 
dışında 11 bölümden oluşmaktadır. Yazar eserinde 
Hemedan ili ve idari bölümlerinin tarihi hakkında 

 1 İran’daki Türk nüfusu ile ilgili bazı kaynaklarda zikredilen rakamlar şu şekildedir: Rafael Blaga: 20 mil-
yon (1997, s. 276); Mehmet Saray: 25 milyon (1999, s. 19); Ali Rıza Sarrafi: 25 milyon (1999; 2005, s. 
60-71); Kadir Güldiken: 33 milyon (1998, s. 47-48); Mahmut Ali Çehregani: 34 milyon (2002, s. 73); 
Recep Albayrak: 31 milyon (2013, s. 369-370); Gün Taş: 20-30 milyon (2017, s. 130).  

 2 İnternet aramalarında ya da sosyal medyada İran’da Türk nüfusuna ait bilgiler incelendiğinde en düşük ra-
kam ile en yüksek rakam arasındaki makas iyice açılmakta ve 15 milyon ila 50 milyon arasında rakamlar 
zikredilmektedir. 

 3 Konunun dışına çıkmamak adına burada sadece ilgili çalışmaların künye bilgileri verilecektir. Detaylı 
bilgi için bk. Rezmara, 1949-1960; Penaheyan, 1972-1973; Atıcı, 2017; Shahgoli ve Yaghoobi, 2022.

 4 Eserin tam künyesi şu şekildedir: Haydari, A. (2020). Tarih-i Taksimat-ı Siyasi der Ostan-ı Hemedan 
(Hemedan İlinin Siyasi Bölümlerinin Tarihi). Enteşarat-ı Peyrovan-ı Velayet.

 5 Kitabın Farsçadan Türkçeye tercümesi üzerine çalışmamız devam etmektedir. Tercüme tamamlandığında 
Türkiye’de yayımlanacaktır. Bu nedenle makalenin de sınırlarını aşmamak adına kitap hakkında detaylı 
bilgilendirme yapılmayacaktır.

 6 Eser adı bundan sonra TATSOH olarak kısaltılacaktır.
 7 Makalenin amacı güncel nüfus verileri ve etnik veriler elde etmek olduğu için sadece 2016 verileri kulla-

nılmış yıllara göre bir karşılaştırma yoluna gidilmemiştir.
 8 Çalışmada idari yapıların ve yer adlarının transkripsiyonu yapılırken İran’ın resmî sitesi olan https://gndb.

ncc.gov.ir/ (İran Ulusal Coğrafi İsimler Veri Tabanı) sitesi esas alınmıştır. Sitedeki yer adlarının Latin 
harfli yazılışları ile Türkiye’de kullanılan transkripsiyon işaretlerinin uyuşmadığı durumlarda mevcut 
transkripsiyon Türkiye’dekine uyarlanmıştır (ör. baxš > bexş).

 9 İran üzerine yapılan çalışmalarda karşılaşılan problemlerden biri de idari yapıların adlandırılmasıdır. 
Genelde Türkiye’de alışılmış bir biçimde en büyük idari yapı olan ostān (استان) eyalet olarak adlandırıl-
makta ve alt idari birimler buna göre hizalanmaktadır. İran, eyalet sistemiyle yönetilmediği için burada 
kullanılan “eyalet” adlandırması bazen doğal olarak yanlış anlaşılmaktadır. Bu durumda en büyük idari 
yapı olan ostān’ın (استان) il olarak adlandırılması İran’ın yönetim şekli açısından da daha doğru olmakta-
dır. Fakat bu durumda da alt idari birimlerin adlandırılmasında kanaatimizce sorun çıkmakta dehestān, 
şehr gibi idari yapılar tam olarak konumlandırılamamaktadır. Bu nedenle çalışmada eleştirileri de göze 
alarak, idari yapılar tarafımızca küçükten büyüğe rustā (روستا) köy, dehestān (دهستان) dehistan, bexş (بخش) 
bucak, şehrestān (شهرستان) ilçe ve ostān (استان) il olarak kurgulanmıştır. Ayrıca İran’ın idari yapısı hakkın-
da detaylı bilgi için bk. Koç, 2021.

bilgi verdikten sonra ilin 1966-2016[7] yılları arasın-
daki nüfus verilerini paylaşmaktadır. Paylaşılanlar 
arasında köylerde yaşayan etnik gruplar ve konu-
şulan dillere ait ilin resmî makamlarından alınmış 
ve yazarla yapılan görüşmeyle de teyit edilmiş 
bilgiler vardır.

Aşağıda ilgili çalışmadaki etnik gruplar nü-
fuslarıyla birlikte tespit edilmiş ve il genelinde 
oranları hesaplanmıştır. Veriler işlenirken köyle-
rin bağlı olduğu dehistan (dehestān) idari yapı-
sından başlanarak sırasıyla köy (rustā)[8], dehis-
tan (dehestān), bucak (bexş), ilçe (şehrestān) ve 
il (ostān)[9] şeklinde küçükten büyüğe doğru bir 
yol izlenmiştir. Böylelikle veriler üzerinde yapı-

https://gndb.ncc.gov.ir/
https://gndb.ncc.gov.ir/
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lan analizler sonucunda köylerden başlayarak ilin 
tamamını kapsayacak şekilde hem nüfusa hem de 
etnik gruplara ait veriler oluşturulmuştur. 

Konu ele alınırken öncelikle tümdengelim 
yöntemiyle İran’dan başlanarak Hemedan iline 
kadar gerekli bilgiler bir sıra hâlinde sunulmuştur. 
Hemedan’a ait nüfus verileri ve etnik veriler sunu-
lurken ise veriler tümevarım yöntemiyle köyler-
den başlanarak ilin tamamını kapsayacak şekilde 
bir sıraya dizilmiştir. Son olarak da rakamlardan 
oluşan nicel veriler, nitel bir incelemeye tabi tu-
tularak somut çıktılar elde edilmiştir.

Makalenin amacı resmî verilere dayanarak 
Hemedan’a ait en küçük idari birim olan köyler-
den başlayarak en büyük idari birim olan ile kadar 
başta Türk nüfusu olmak üzere tüm etnik grupların 
nüfuslarını ve il nüfusuna oranlarını tespit etmektir.

 10 Bundan sonra MAİ olarak kısaltılacaktır.

Ayrıca çalışmanın sonunda ortaya çıkacak is-
tatistikler ve yapılacak analizler sebebiyle de alan 
literatürüne özgün bir katkı sağlanmış olacaktır.

1. İran 
İran; kuzeyde Azerbaycan Cumhuriyeti ve 

ona bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Hazar 
Denizi ve Ermenistan; doğuda Afganistan, 
Pakistan ve Türkmenistan; güneyde Basra 
Körfezi; batıda ise Türkiye ve Irak ile çevrilidir.

İran İstatistik Kurumu’nun (Merkez-i Amar-ı 
İran)[10] en güncel verileri olan 2016 yılı verileri-
ne göre günümüzde İran 31 ilden oluşmaktadır.

İllerin güncel nüfus bilgileri de şu şekildedir 
(MAİ, 2022):

Harita 1
İran’ın İlleri (İller Soldan Sağa ve Yukarıdan Aşağı Numaralandırılmıştır)

Kaynak: Atıcı, 2018a, s. 1.
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Makalemize konu olan Hemedan, nüfus yoğunluğu bakımından 31 il arasında 17. sırada yer almak-

tadır.[11][12]

Tablo 2

İran’ın İllerinin Nüfus Yoğunluğuna Göre Sıralanmış Hâli

 İL ADI NÜFUS  İL ADI NÜFUS

1 Tahran 13.267.637 17 Hemedan 1.738.234

2 Rezevi Horasan 6.434.501 18 Kürdistan 1.603.011

3 İsfahan 5.120.850 19 Merkezî 1.429.475

4 Fars 4.851.274 20 Kum 1.292.283

 1111 MAİ’de verilen toplam verilerde tutarsızlıklar bulunmaktadır. Bu nedenle resmî veri olması sebebiyle 
tabloda MAİ verileri paylaşılmıştır. Fakat ilerleyen bölümlerde köylerden başlayarak ilin tamamına kadar 
olan veriler tarafımızca düzeltilmiş ve tutarlı hâle getirilmiştir.

 12 İran’ın en son resmî nüfus verileri olan 2016’ya göre toplam nüfus 79.926.270 iken sadece güncel toplam 
nüfusunun paylaşıldığı resmî internet sitesinde 25.09.2022 tarihi itibariyle toplam nüfus 86.653.507’dir 
(MAİ, 2022). CIA’nın 2022 verilerine göre İran’ın toplam nüfusu ise 86.758.304’tür (CIA-İran, 2022).

Tablo 1
2016 Verilerine Göre İran’ın İllerinin Nüfusu

İL ADI NÜFUS İL ADI NÜFUS

1 Batı Azerbaycan 3.265.219 17 Kirmanşah 1.952.434

2 Doğu Azerbaycan 3.909.652 18 Kum 1.292.283

3 Erdebil 1.270.420 19 İlam 580.158

4 Gilan 2.530.696 20 Loristan 1.760.649

5 Gülistan 1.868.819 21 İsfahan 5.120.850

6 Kuzey Horasan 863.092 22 Yezd 1.138.533

7 Rezevi Horasan 6.434.501 23 Güney Horasan 768.898

8 Zencan 1.057.461 24 Huzistan 4.710.509

9 Mazenderan 3.283.582 25 Çeharmahal ve Bahtiyari 947.763

10 Kazvin 1.273.761 26 Kühküliye ve Büyirahmed 713.052

11 Kürdistan 1.603.011 27 Fars 4.851.274

12 Elburz 2.712.400 28 Kirman 3.164.718

13 Tahran 13.267.637 29 Sistan ve Belucistan 2.775.014

14 Semnan 702.360 30 Buşehr 1.163.400

15 Hemedan 1.738.234[11] 31 Hürmüzgan 1.776.415

16 Merkezî 1.429.475  Toplam Nüfus 79.926.270[12]

Kaynak: MAİ, 2022.
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5 Huzistan 4.710.509 21 Kazvin 1.273.761

6 Doğu Azerbaycan 3.909.652 22 Erdebil 1.270.420

7 Mazenderan 3.283.582 23 Buşehr 1.163.400

8 Batı Azerbaycan 3.265.219 24 Yezd 1.138.533

9 Kirman 3.164.718 25 Zencan 1.057.461

10 Sistan ve Belucistan 2.775.014 26 Çeharmahal ve Bahtiyarı 947.763

11 Elburz 2.712.400 27 Kuzey Horasan 863.092

12 Gilan 2.530.696 28 Güney Horasan 768.898

13 Kirmanşah 1.952.434 29 Kühküliye ve Büyirahmed 713.052

14 Gülistan 1.868.819 30 Semnan 702.360

15 Hürmüzgan 1.776.415 31 İlam 580.158

16 Loristan 1.760.649  Toplam Nüfus 79.926.270

Kaynak: Atıcı, 2018a, s. 2.

İran’da yaşayanların %99,6’sı Müslüman 
iken Müslüman nüfusun %90-95’i Şii, %5-10’u 
Sünni’dir. Geri kalan %0,6’lık nüfusun büyük 
çoğunluğu ise Yahudi, Hristiyan ve Zerdüşt’tür 
(CIA-İran, 2022).

İran’ın devlet başkanı (dinî lider) 4 Haziran 
1989’dan beri Ali Hüseyin Hamenei’dir. İbrahim 
Reisi ise 3 Ağustos 2021’den bu yana cumhurbaş-
kanlığı görevini yürütmektedir.

2. Hemedan İli
Hemedan ili günümüz itibarıyla İran’ın batı 

bölgesinde yer almakta ve kuzeyde Zencan ve 
Kazvin illeri, Batıda Kürdistan ve Kirmanşah il-

 13 İran idari yapısında dehistanlar bir yönetim makamı olmamakla birlikte belli sayıda köyü kapsayan alt 
idari birim olarak adlandırılmaktadır.

 14 Şehir “şehr” (شهر) İran idari yapısı içerisinde bucak, ilçe ve il olmak üzere üç idari yapının da içerisinde 
olabilen ve çoğu zaman da bucak, ilçe ve ilin adıyla aynı ada sahip olan idari yapılardır. Türkiye’de tam 
olarak bu idari yapıyı karşılayacak bir idari bölüm bulunmamaktadır. Ayrıca Türkçede şehir ve il birbi-
rinin yerine kullanılabilen iki ayrı terim iken makalede zikredilen şehir ve il iki ayrı idari bölüm olarak 
düşünülmeli ve birbirine karıştırılmamalıdır.  

 15 Sadece veriler TATSOH’tan alınmıştır. Tablolar, oranlar ve değerlendirmeler tarafımızca yapılmıştır. 

leri, güneyde Loristan ili, doğuda ise Merkezî ili 
ile çevrelenmektedir.

Hemedan ili 2018 yılında Dergezin’in de ilçe 
olmasıyla birlikte toplamda 10 ilçeden oluşmak-
tadır. İlin iç idari yapılanmasına bakıldığında ise 
2019 yılı resmî verilerine göre Hemedan; 1.047 
(aktif) köy, 75 dehistan,[13] 31 şehir,[14]26 bucak ve 
10 ilçeden oluşmaktadır (Haydari, 2020, s. 33).

3. Hemedan İlinin Nüfus ve Etnik Verileri
Bu bölümde sırasıyla köyler, dehistanlar, bu-

caklar, şehirler ve il ile ilgili nüfus ve etnik veriler 
tablolar[15] hâlinde paylaşılacak ve son bölümde 
mevcut durum değerlendirilecektir. 
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3.1.  Hemedan İlinin Köy ve Dehistanların Nüfus ve Etnik Verileri[16]

Tablo 3
Hemedan İlinin Köy ve Dehistanlarının Nüfus ve Etnik Verileri

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Kebudraheng

Bucak Adı Merkezî

Dehistan Adı Hacilu

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 9 15.167 100,00

Toplam 9 15.167 100,00

 

Dehistan Adı Raheb

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 6 13.561 100,00

Toplam 6 13.561 100,00

 16 Tablolardaki sarı satırlar dehistanın değiştiğini, yeşil satırlar bucağın değiştiğini, kırmızı satırlar ise ilçe-
nin değiştiğine işaret etmektedir.

Harita 2
Hemedan İlinin İlçeleri

Kaynak: Hemedan Valiliği, 2022.
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Dehistan Adı Sebzdeşt

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 10 12.362 100,00

Toplam 10 12.362 100,00

Dehistan Adı Serdaran

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 15 9.212 100,00

Toplam 15 9.212 100,00

Dehistan Adı Kuhin

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 14 8.870 100,00

Toplam 14 8.870 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Kebudraheng

Bucak Adı Golteppe

Dehistan Adı Golteppe

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 9 4.193 89,65

Kürt 1 484 10,35

Toplam 10 4.677 100,00

Dehistan Adı Elisedr

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 15 6.884 100,00

Toplam 15 6.884 100,00



İRAN’IN HEMEDAN İLİNİN GÜNCEL ETNİK VERİLERİ VE TÜRK NÜFUSU ÜZERİNE  53

Dehistan Adı Mehreban-e Sofla

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 7 2.437 36,37

Kürt 14 4.264 63,63

Toplam 21 6.701 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Kebudraheng

Bucak Adı Şirinsu

Dehistan Adı Mehreban-e Olya

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 10 9.168 100,00

Toplam 10 9.168 100,00

Dehistan Adı Şirinsu

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 16 9.299 100,00

Toplam 16 9.299 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Rezen

Bucak Adı Merkezî

Dehistan Adı Rezen

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 25 14.572 100,00

Toplam 25 14.572 100,00

Dehistan Adı Xaraqan

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 16 4.776 100,00

Toplam 16 4.776 100,00
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İl Adı Hemedan

İlçe Adı Rezen

Bucak Adı Serdrud

Dehistan Adı Serdrud-e Olya

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 12 11.856 100,00

Toplam 12 11.856 100,00

Dehistan Adı Serdrud-e Sofla

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 17 7.930 100,00

Toplam 17 7.930 100,00

Dehistan Adı Boğrati

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 13 13.948 100,00

Toplam 13 13.948 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Dergezin

Bucak Adı Merkezî

Dehistan Adı Dergezin-e Sofla

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 6 6.040 100,00

Toplam 6 6.040 100,00

Dehistan Adı Dergezin-e Qerbi   

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 6 5.470 100,00

Toplam 6 5.470 100,00
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İl Adı Hemedan

İlçe Adı Dergezin

Bucak Adı Şahencerin

Dehistan Adı Dergezin-e Olya

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 17 10.208 100,00

Toplam 17 10.208 100,00

Dehistan Adı Dergezin-e Şerqi

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 10 5.741 100,00

Toplam 10 5.741 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Bahar

Bucak Adı Merkezî

Dehistan Adı Aberumend

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 7 5.873 69,05

Kürt 4 2.633 30,95

Toplam 11 8.506 100,00

Dehistan Adı Siminerud

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 7 11.233 76,70

Fars 1 1.028 7,02

Kürt 2 732 5,00

Lor 1 1.653 11,29

Toplam 11 14.646 100,00
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İl Adı Hemedan

İlçe Adı Bahar

Bucak Adı Lalecin

Dehistan Adı Mohaceran

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 9 10.547 100,00

Toplam 9 10.547 100,00

Dehistan Adı Sofalgeran

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 9 8.442 100,00

Toplam 9 8.442 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Bahar

Bucak Adı Salehabad

Dehistan Adı Salehabad

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 8 7.731 81,97

Kürt 3 1.701 18,03

Toplam 11 9.432 100,00

Dehistan Adı Deymkaran

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 16 8.531 100,00

Toplam 16 8.531 100,00
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İl Adı Hemedan

İlçe Adı Famenin

Bucak Adı Merkezî

Dehistan Adı Xorremdeşt

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 14 11.498 100,00

Toplam 14 11.498 100,00

Dehistan Adı Mofetteh

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 5 3.752 100,00

Toplam 5 3.752 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Famenin

Bucak Adı Pişxor

Dehistan Adı Pişxor

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 29 4.731 98,87

Türk-Kürt 1 54 1,13

Toplam 30 4.785 100,00

Dehistan Adı Zerdeşt

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 12 5.116 100,00

Toplam 12 5.116 100,00
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İl Adı Hemedan

İlçe Adı Esedabad

Bucak Adı Merkezî

Dehistan Adı Derbend

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 6 5.220 45,74

Kürt 3 1.106 9,69

Lek 2 3.645 31,94

Türk-Kürt 3 1.442 12,63

Toplam 14 11.413 100,00

Dehistan Adı Seyyed Cemaleddin

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 11 7.964 72,54

Kürt 3 1.808 16,47

Lek 1 52 0,47

Türk-Kürt 3 946 8,62

Fars-Lek 1 209 1,90

Toplam 19 10.979 100,00

Dehistan Adı Colge

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Kürt 8 3.053 97,29

Türk-Kürt 1 85 2,71

Toplam 9 3.138 100,00

Dehistan Adı Çahardowli

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 1 2.020 25,30

Kürt 23 5.964 74,70

Toplam 24 7.984 100,00
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İl Adı Hemedan

İlçe Adı Esedabad

Bucak Adı Pirselman

Dehistan Adı Pirsoleyman

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 2 245 4,75

Kürt 15 4.914 95,25

Toplam 17 5.159 100,00

Dehistan Adı Kolya’i

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Kürt 14 3.028 100,00

Toplam 14 3.028 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Hemedan

Bucak Adı Merkezî

Dehistan Adı Eberu

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 1 56 0,84

Fars 4 1.256 18,74

Lek 1 1.804 26,92

Türk-Lor 1 3.585 53,50

Toplam 7 6.701 100,00

Dehistan Adı Elvendkuh-e Şerqi

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 2 233 4,05

Fars 2 2.862 49,79

Türk-Fars 2 251 4,37

Türk-Kürt 1 2.402 41,79

Toplam 7 5.748 100,00
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Dehistan Adı Elvendkuh-e Qerbi

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 2 3.465 19,68

Fars 4 8.454 48,01

Türk-Fars 2 3.395 19,28

Türk-Fars-Kürt 1 2.295 13,03

Toplam 9 17.609 100,00

Dehistan Adı Sengestan

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 15 8.099 69,11

Türk-Fars 4 3.620 30,89

Toplam 19 11.719 100,00

Dehistan Adı Gonbed

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 9 2.991 100,00

Toplam 9 2.991 100,00

Dehistan Adı Hegmetane

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 10 24.139 67,81

Türk-Fars 2 11.461 32,19

Toplam 12 35.600 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Hemedan

Bucak Adı Şerra’

Dehistan Adı Ceyhundeşt

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 14 6.908 100,00

Toplam 14 6.908 100,00
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Dehistan Adı Çahdeşt

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 10 4.407 100,00

Toplam 10 4.407 100,00

Dehistan Adı Şurdeşt

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 15 5.946 100,00

Toplam 15 5.946 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Tuyserkan

Bucak Adı Merkezî

Dehistan Adı Heyequq-e Nebi

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Fars 19 9.867 97,03

Lek 1 302 2,97

Toplam 20 10.169 100,00

Dehistan Adı Xorremrud

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Fars 11 4.612 52,70

Lek 9 4.139 47,30

Toplam 20 8.751 100,00

Dehistan Adı Seyyedşahab

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 1 3.408 43,39

Fars 5 2.085 26,55

Lek 3 2.361 30,06

Toplam 9 7.854 100,00
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Dehistan Adı Korzanrud

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı

Türk 1 541 15,79

Fars 8 2.885 84,21

Toplam 9 3.426 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Tuyserkan

Bucak Adı Qelqelrud

Dehistan Adı Qelqelrud

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 4 1.137 24,26

Fars 2 1.066 22,75

Lek 9 2.483 52,99

Toplam 15 4.686 100,00

Dehistan Adı Kemalrud

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Lek 9 2.330 100,00

Toplam 9 2.330 100,00

Dehistan Adı Miyanrud

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Fars 3 1.593 19,35

Lor 1 1.876 22,79

Lek 13 4.189 50,89

Fars-Lek 4 573 6,96

Toplam 21 8.231 100,00
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İl Adı Hemedan

İlçe Adı Nehavend

Bucak Adı Merkezî

Dehistan Adı Şe’ban

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Lor 28 14.044 98,17

Lor-Lek 3 262 1,83

Toplam 31 14.306 100,00

Dehistan Adı Teriqoleslam

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Lor 22 12.352 90,21

Lek 2 1.340 9,79

Toplam 24 13.692 100,00

Dehistan Adı Gamasiyab

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Lor 14 5.287 38,83

Lek 9 8.329 61,17

Toplam 23 13.616 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Nehavend

Bucak Adı Xezel

Dehistan Adı Xezel-e Şerqi

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Lor 9 3.816 32,83

Lek 30 7.807 67,17

Toplam 39 11.623 100,00
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Dehistan Adı Solgi

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Lor 20 12.543 94,61

Lek 2 714 5,39

Toplam 22 13.257 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Nehavend

Bucak Adı Zerrindeşt

Dehistan Adı Fezl

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Lor 8 3.731 100,00

Toplam 8 3.731 100,00

Dehistan Adı Gerin

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Lor 7 6.858 100,00

Toplam 7 6.858 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Nehavend

Bucak Adı Giyan

Dehistan Adı Serab

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Lor 4 4.490 75,11

Lek 2 1.488 24,89

Toplam 6 5.978 100,00

Dehistan Adı Giyan

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Lor 6 2.863 100,00

Toplam 6 2.863 100,00
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İl Adı Hemedan

İlçe Adı Melayer

Bucak Adı Merkezî

Dehistan Adı Tork-e Şerqi

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 5 9.213 87,29

Lek 2 941 8,92

Türk-Kürt 1 16 0,15

Kürt-Lek 1 385 3,65

Toplam 9 10.555 100,00

Dehistan Adı Xorremrud-e Olya

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Lor 2 198 2,62

Fars-Lor 12 7.233 95,89

Lor-Lek 1 112 1,48

Toplam 15 7.543 100,00

Dehistan Adı Kuhserde

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Lor 7 1.391 17,24

Fars-Lor 3 6.303 78,12

Lor-Lek 3 374 4,64

Toplam 13 8.068 100,00

Dehistan Adı Mowzaran

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Fars-Lor 12 10.355 100,00

Toplam 12 10.355 100,00
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Dehistan Adı Cowzan

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 1 386 5,80

Lor 1 64 0,96

Fars-Lor 9 5.690 85,45

Lor-Lek 1 519 7,79

Toplam 12 6.659 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Melayer

Bucak Adı Cowkar

Dehistan Adı Tork-e Qerbi

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 14 10.331 91,44

Türk-Kürt 1 23 0,20

Türk-Lek 2 197 1,74

Türk-Kürt-Lek 2 747 6,61

Toplam 19 11.298 100,00

Dehistan Adı Elmehdi

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 1 432 5,33

Fars 1 435 5,37

Lor 4 2.125 26,23

Lek 1 192 2,37

Türk-Lor 1 3.707 45,76

Türk-Lek 1 1.210 14,94

Toplam 9 8.101 100,00
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Dehistan Adı Cowkar

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 5 1.456 34,52

Lor 7 2.273 53,89

Lek 3 489 11,59

Toplam 15 4.218 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Melayer

Bucak Adı Zend

Dehistan Adı Komazan-e Sofla

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Lor 24 3.774 100,00

Toplam 24 3.774 100,00

Dehistan Adı Komazan-e Olya

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Lor 11 2.974 100,00

Toplam 11 2.974 100,00

Dehistan Adı Komazan-e Vosta

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Lor 10 2.658 100,00

Toplam 10 2.658 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Melayer

Bucak Adı Samen

Dehistan Adı Averzeman

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Fars 6 4.094 72,24

Fars-Lek 5 1.573 27,76

Toplam 11 5.667 100,00
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Dehistan Adı Xorremrud-e Sofla

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Fars 12 5.457 64,50

Lor 1 1.698 20,07

Fars-Lek 4 1.305 15,43

Toplam 17 8.460 100,00

Dehistan Adı Samen

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Fars 13 1.407 26,09

Fars-Lek 5 3.986 73,91

Toplam 18 5.393 100,00

Dehistan Adı Sefidkuh

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Dehistan 

Nüfusuna Oranı (%)

Fars-Lek 9 4.684 100,00

Toplam 9 4.684 100,00

Kaynak: Haydari, 2020.

3.2. Hemedan İlinin Bucaklarının Nüfus ve Etnik Verileri

Tablo 4
Hemedan İlinin Bucaklarının Nüfus ve Etnik Verileri

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Kebudraheng

Bucak Adı Merkezî

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Bucak 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 54 59.172 100,00

Toplam 54 59.172 100,00
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İl Adı Hemedan

İlçe Adı Kebudraheng

Bucak Adı Golteppe

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Bucak 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 31 13.514 74,00

Kürt 15 4.748 26,00
Toplam 46 18.262 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Kebudraheng

Bucak Adı Şirinsu

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Bucak 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 26 18.467 100,00
Toplam 26 18.467 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Rezen

Bucak Adı Merkezî

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Bucak 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 41 19.348 100,00
Toplam 41 19.348 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Rezen

Bucak Adı Serdrud

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Bucak 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 42 33.734 100,00
Toplam 42 33.734 100,00
 

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Dergezin

Bucak Adı Merkezî

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Bucak 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 12 11.510 100,00
Toplam 12 11.510 100,00
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İl Adı Hemedan

İlçe Adı Dergezin

Bucak Adı Şahencerin

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Bucak 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 27 15.949 100,00

Toplam 27 15.949 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Bahar

Bucak Adı Merkezî

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Bucak 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 14 17.106 73,89

Fars 1 1.028 4,44

Kürt 6 3.365 14,53

Lor 1 1.653 7,14

Toplam 22 23.152 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Bahar

Bucak Adı Lalecin

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Bucak 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 18 18.989 100,00

Toplam 18 18.989 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Bahar

Bucak Adı Salehabad

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Bucak 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 24 16.262 90,53

Kürt 3 1.701 9,47

Toplam 27 17.963 100,00
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İl Adı Hemedan

İlçe Adı Famenin

Bucak Adı Merkezî

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Bucak 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 19 15.250 100,00

Toplam 19 15.250 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Famenin

Bucak Adı Pişxor

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Bucak 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 41 9.847 99,45

Türk-Kürt 1 54 0,55

Toplam 42 9.901 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Esedabad

Bucak Adı Merkezî

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Bucak 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 18 15.204 45,37

Kürt 37 11.931 35,60

Lek 3 3.697 11,03

Türk-Kürt 7 2.473 7,38

Fars-Lek 1 209 0,62

Toplam 66 33.514 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Esedabad

Bucak Adı Pirselman

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Bucak 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 2 245 2,99

Kürt 29 7.942 97,01

Toplam 31 8.187 100,00
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İl Adı Hemedan

İlçe Adı Hemedan

Bucak Adı Merkezî

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Bucak 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 39 38.983 48,51

Fars 10 12.572 15,64

Lek 1 1.804 2,24

Türk-Fars 10 18.727 23,30

Türk-Kürt 1 2.402 2,99

Türk-Lor 1 3.585 4,46

Türk-Fars-Kürt 1 2.295 2,86

Toplam 63 80.368 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Hemedan

Bucak Adı Şerra’

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Bucak 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 38 17.261 100,00

Toplam 38 17.261 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Tuyserkan

Bucak Adı Merkezî

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Bucak 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 2 3.949 13,08

Fars 43 19.449 64,40

Lek 13 6.802 22,52

Toplam 58 30.200 100,00
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İl Adı Hemedan

İlçe Adı Tuyserkan

Bucak Adı Qelqelrud

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Bucak 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 4 1.137 7,46

Fars 5 2.659 17,44

Lor 1 1.876 12,30

Lek 31 9.002 59,04

Fars-Lek 4 573 3,76

Toplam 45 15.247 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Nehavend

Bucak Adı Merkezî

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Bucak 

Nüfusuna Oranı (%)

Lor 64 31.683 76,14

Lek 11 9.669 23,23

Lor-Lek 3 262 0,63

Toplam 78 41.614 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Nehavend

Bucak Adı Xezel

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Bucak 

Nüfusuna Oranı (%)

Lor 29 16.359 65,75

Lek 32 8.521 34,25

Toplam 61 24.880 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Nehavend

Bucak Adı Zerrindeşt

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Bucak 

Nüfusuna Oranı (%)

Lor 15 10.589 100,00

Toplam 15 10.589 100,00
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İl Adı Hemedan

İlçe Adı Nehavend

Bucak Adı Giyan

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Bucak 

Nüfusuna Oranı (%)

Lor 10 7.353 83,17

Lek 2 1.488 16,83

Toplam 12 8.841 100,00

İl Adı Hamedan

İlçe Adı Melayer

Bucak Adı Merkezî

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Bucak 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 6 9.599 22,23

Lor 10 1.653 3,83

Lek 2 941 2,18

Türk-Kürt 1 16 0,04

Fars-Lor 36 29.581 68,51

Kürt-Lek 1 385 0,89

Lor-Lek 5 1.005 2,33

Toplam 61 43.180 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Melayer

Bucak Adı Cowkar

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Bucak 

Nüfusuna Oranı (%)

Türk 20 12.219 51,74

Fars 1 435 1,84

Lor 11 4.398 18,62

Lek 4 681 2,88

Türk-Kürt 1 23 0,10

Türk-Lor 1 3.707 15,70

Türk-Lek 3 1.407 5,96

Türk-Kürt-Lek 2 747 3,16

Toplam 43 23.617 100,00
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İl Adı Hemedan

İlçe Adı Melayer

Bucak Adı Zend

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Bucak 

Nüfusuna Oranı (%)

Lor 45 9.406 100,00

Toplam 45 9.406 100,00

İl Adı Hemedan

İlçe Adı Melayer

Bucak Adı Samen

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların Bucak 

Nüfusuna Oranı (%)

Fars 31 10.958 45,27

Lor 1 1.698 7,02

Fars-Lek 23 11.548 47,71

Toplam 55 24.204 100,00

Kaynak: Haydari, 2020.

3.3.  Hemedan İlinin İlçelerinin Nüfus ve Etnik Verileri

Tablo 5
Hemedan İlinin İlçelerinin Nüfus ve Etnik Verileri

İl Adı Hemedan
İlçe Adı Kebudraheng

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların İlçe 
Nüfusuna Oranı (%)

Türk 111 91.153 95,05
Kürt 15 4.748 4,95
Toplam 126 95.901 100,00

İl Adı Hemedan
İlçe Adı Rezen

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların İlçe 
Nüfusuna Oranı (%)

Türk 83 53.082 100
Toplam 83 53.082 100
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İl Adı Hemedan
İlçe Adı Dergezin

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların İlçe 
Nüfusuna Oranı (%)

Türk 39 27.459 100
Toplam 39 27.459 100

İl Adı Hemedan
İlçe Adı Bahar

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların İlçe 
Nüfusuna Oranı (%)

Türk 56 52.357 87,11
Fars 1 1.028 1,71
Kürt 9 5.066 8,43
Lor 1 1.653 2,75
Toplam 67 60.104 100,00

İl Adı Hemedan
İlçe Adı Famenin

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların İlçe 
Nüfusuna Oranı (%)

Türk 60 25.097 99,79
Türk-Kürt 1 54 0,21
Toplam 61 25.151 100,00

İl Adı Hemedan
İlçe Adı Esedabad

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların İlçe 
Nüfusuna Oranı (%)

Türk 20 15.449 37,05
Kürt 66 19.873 47,66
Lek 3 3.697 8,87
Türk-Kürt 7 2.473 5,93
Fars-Lek 1 209 0,50
Toplam 97 41.701 100,00

İl Adı Hemedan
İlçe Adı Hemedan

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların İlçe 
Nüfusuna Oranı (%)

Türk 77 56.244 57,61
Fars 10 12.572 12,88
Lek 1 1.804 1,85
Türk-Fars 10 18.727 19,18
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Türk-Kürt 1 2.402 2,46
Türk-Lor 1 3.585 3,67
Türk-Fars-Kürt 1 2.295 2,35
Toplam 101 97.629 100,00

İl Adı Hemedan
İlçe Adı Tuyserkan

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların İlçe 
Nüfusuna Oranı (%)

Türk 6 5.086 11,19
Fars 48 22.108 48,65
Lor 1 1.876 4,13
Lek 44 15.804 34,77
Fars-Lek 4 573 1,26
Toplam 103 45.447 100,00

İl Adı Hemedan
İlçe Adı Nehavend

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların İlçe 
Nüfusuna Oranı (%)

Lor 118 65.984 76,79
Lek 45 19.678 22,90
Lor-Lek 3 262 0,30
Toplam 166 85.924 100,00

İl Adı Hemedan
İlçe Adı Melayer

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların İlçe 
Nüfusuna Oranı (%)

Türk 26 21.818 21,73
Fars 32 11.393 11,35
Lor 67 17.155 17,09
Lek 6 1.622 1,62
Türk-Kürt 2 39 0,04
Türk-Lor 1 3.707 3,69
Türk-Lek 3 1.407 1,40
Türk-Kürt-Lek 2 747 0,74
Fars-Lor 36 29.581 29,46
Fars-Lek 23 11.548 11,50
Kürt-Lek 1 385 0,38
Lor-Lek 5 1.005 1,00
Toplam 204 100.407 100,00

Kaynak: Haydari, 2020.
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3.4. Hemedan İlinin Şehirlerinin Nüfus[17] Verileri

Tablo 6
Hemedan İlinin Şehirlerinin Nüfus Verileri

 Bağlı Olduğu İlçe Şehir Adı Nüfus

1 Kebudraheng Kebudraheng 20.336
2 Kebudraheng Şirinsu 2.460
3 Kebudraheng Golteppe 2.237
4 Rezen Rezen 14.275
5 Rezen Demeg 3.231
6 Dergezin Qorvedercezin 9.540
7 Dergezin Kerefs 4.155
8 Bahar Bahar 28.685
9 Bahar Lalecin 14.916
10 Bahar Salehabad 7.899
11 Bahar Mohaceran 7.331
12 Famenin Famenin 14.208
13 Esedabad Esedabad 55.703
14 Esedabad Acin 2.738
15 Hemedan Hemedan 554.406
16 Hemedan Meryanec 10.848
17 Hemedan Cowreğan 9.234
18 Hemedan Gehavend 2.970
19 Tuyserkan Tuyserkan 50.455
20 Tuyserkan Serkan 4.081
21 Tuyserkan Feresfec 1.526
22 Nehavend Nehavend 76.162
23 Nehavend Giyan 8.186
24 Nehavend Firuzan 5.173
25 Nehavend Berzul 2.457
26 Melayer Melayer 170.237
27 Melayer Ezenderiyan 11.171
28 Melayer Samen 3.873
29 Melayer Cowkar 2.258
30 Melayer Zengene 621
31 Melayer Eslāmşehr-e Ağgol 4.031
Toplam 1.105.403

Kaynak: Haydari, 2020, s. 36-37.

 17 TATSOH’ta şehirler ile ilgili sadece nüfus bilgileri paylaşılmış etnik gruplara ait bilgiler verilmemiştir. 
Bu nedenle Tablo 6’da önceki tablolarda olduğu gibi etnik veri ve oran yer almamaktadır. Çalışmanın 
sonunda ilin nüfusu ile etnik oranlar hesaplanacak ve şehir nüfusları da doğrusal bir oranlamayla etnik 
oranlara dağıtılacaktır. Bu doğrusal oranlama tabii ki resmî bir veri olarak değil bir projeksiyon olarak 
değerlendirilmelidir.
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3.5. Hemedan İlinin Toplam Nüfusu

Tablo 7
Hemedan İlinin Toplam Nüfusu (Şehir Nüfuslarının da Eklenmiş Hâli)

 İlçe Nüfusları Şehir Nüfusları İlçelerin Toplam Nüfusları

Kebudraheng 95.901 25.033 120.934

Rezen 53.082 17.506 70.588

Dergezin 27.459 13.695 41.154

Bahar 60.104 58.831 118.935

Famenin 25.151 14.208 39.359

Esedabad 41.701 58.441 100.142

Hemedan 97.629 577.458 675.087

Tuyserkan 45.447 56.062 101.509

Nehavend 85.924 91.978 177.902

Melayer 100.407 192.191 292.598

Genel Toplam 632.805 1.105.403 1.738.208[18]

Kaynak: Haydari, 2020.

 Değerlendirme ve Sonuç

A. Hemedan İlinin Köyleri

Mevcut veriler ışığında il genelinde 1.047 aktif köy bulunmaktadır. 1.047 köyün 478’i Türk kö-
yüdür. Türklerden sonra sırasıyla 187 Lor, 99 Lek, 91 Fars ve 90 Kürt köyü bulunmaktadır. İl gene-
linde köylere ait toplam nüfus oranları ve etnik oranlar da şu şekildedir:

Tablo 8
İldeki Etnik Gruplar, Nüfusları ve İl Geneline Oranları  

İl Adı Hemedan

Etnik Durum
Etnik Duruma Göre 

Aktif Köy Sayısı Köylerin Nüfusu
Etnik Grupların İl 

Nüfusuna Oranı (%)
Türk 478 347.745 54,95
Fars 91 47.101 7,44
Kürt 90 29.687 4,69
Lor 187 86.668 13,70
Lek 99 42.605 6,73

 18  Yukarıda ilgili bölümde de zikredildiği üzere il nüfusuna ait toplam verilerde yanlışlıklar söz konusudur. 
Hem MAİ’de hem de TATSOH’ta ilin toplam nüfusu 1.738.234 olarak belirtilmektedir. Fakat köylerden 
başlayarak il geneline kadar yapılan hesaplamalarda toplam nüfus 1.738.208 çıkmıştır.  
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Tablo 8’de görüldüğü üzere 1.047 köyün 
945’inde tek bir etnik grup yaşarken 102 köyde 
ise birden fazla etnik grup yaşamaktadır. Birden 
fazla etnik grubun yaşadığı köylerin nüfusları 
etnik grupların nüfuslarına göre oranlanıp dağı-
tıldığında etnik grupların il genelindeki nüfus ve 
oranları şu şekilde olmaktadır.[19]

B. Hemedan İlinin Dehistanları

Hemedan ilinin toplam 75 dehistanı bulun-
maktadır. İlçe bazında Kebudraheng ilçesinin 10, 

 19 Birden fazla etnik gruptan oluşan köyler dağıtılırken etnik grupların il nüfusuna oranlarına göre dağıtıl-
mıştır.

Rezen ilçesinin 5, Dergezin ilçesinin 4, Bahar il-
çesinin 6, Famenin ilçesinin 4, Esedabad ilçesi-
nin 6, Hemedan ilçesinin 9, Tuyserkan ilçesinin 
7, Nehavend ilçesinin 9, Melayer ilçesinin ise 15 
dehistanı vardır.

75 dehistanın 40 tanesi farklı oranlarda ol-
makla birlikte birden fazla etnik gruptan oluş-
maktadır. Tek bir etnik gruptan oluşan dehistan 
sayısı ise 35’tir. 35 dehistanın 27’sinde sadece 
Türkler, 6’sında Lorlar, 1’inde Lekler ve 1’inde 
de Kürtler yaşamaktadır. Sadece Farsların yaşa-
dığı bir dehistan bulunmamaktadır.

Türk-Fars 10 18.727 2,96
Türk-Kürt 11 4.968 0,79
Türk-Lor 2 7.292 1,15
Türk-Lek 3 1.407 0,22
Türk-Fars-Kürt 1 2.295 0,36
Türk-Kürt-Lek 2 747 0,12
Fars-Lor 36 29.581 4,67
Fars-Lek 28 12.330 1,95
Kürt-Lek 1 385 0,06
Lor-Lek 8 1.267 0,20
Toplam 1.047 632.805 100,00

Tablo 9
Etnik Grupların İl Nüfusuna Oranı (Karışık Köylerin de Orantısal[19] Olarak Dağıtılmış Hâli)

İl Adı Hemedan
Aktif Köy Sayısı 1.047
Etnik Durum Köylerin Nüfusu 

(Karışık Köylerin de Orantısal 
Olarak Dağıtılmış Hâli)

Etnik Grupların İl Nüfusuna Oranı 
(Karışık Köylerin de Orantısal Olarak 

Dağıtılmış Hâli) (%)

Türk 378.403 59,81
Fars 66.480 10,49
Kürt 30.449 4,81
Lor 108.137 17,09
Lek 49.336 7,80
Toplam 632.805 100,00
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Farklı etnik grupların bir arada yaşadığı 40 
dehistanda ise Hemedan ilçesi merkeze alındığın-
da ilçenin doğusu, kuzeyi ve kuzeybatısına doğ-
ru gidildikçe Türk nüfusunun, ilçenin güneyi ve 
güneybatısına doğru gidildikçe Lor, Lek ve Fars 
nüfusunun, ilçenin batısına doğru gidildikçe ise 
Kürt nüfusunun arttığı görülmektedir[20].

C. Hemedan İlinin Bucakları

Hemedan ilinin toplam 26 bucağı bu-
lunmaktadır. İlçe bazında bu bucakların 3’ü 
Kebudrahang’e, 2’si Rezen’e, 2’si Dergezin’e, 
3’ü Bahar’a, 2’si Famenin’e, 2’si Esedabad’a, 2’si 
Hemedan’a, 2’si Tuyserkan’a, 4’ü Nehavend’e ve 
4’ü Melayer’e bağlıdır.

26 bucağın 9’u tamamen Türk, 2’si tamamen 
Lor’dur. 15 bucakta ise oranları farklı olmak-
la birlikte birden fazla etnik grup yaşamaktadır. 
Tamamen Fars, Kürt veya Lek olan bir bucak 
bulunmamaktadır.

D. Hemedan İlinin İlçeleri

Hemedan ilinin toplam 10 ilçesi bulun-
maktadır. Bu ilçelerden 8’i farklı etnik grup-

 20 İldeki etnik grupların coğrafi dağılımı hakkında ayrıca bk. Atıcı, 2018b.

lardan oluşurken Rezen ve Dergezin ilçeleri ta-
mamen Türk’tür. Ayrıca kalan 8 ilçenin 3’ünde, 
Kebudraheng’de %95,05, Bahar’da %87,11 ve 
Famenin’de %99,79 olmak üzere Türk nüfusu 
çok yüksek orandadır. Hatta Famenin ilçesinin 
54 nüfuslu bir köyünde Türk-Kürt karışık ya-
şarken bu köy dışında Famenin ilçesinin tama-
mı Türk’tür. Hemedan ilçesinde ise Türk nüfu-
su %57,61 ile ilk sıradadır. Bu ilçelerin dışında 
Esedabad ilçesinde Kürtler %47,66, Tuyserkan 
ilçesinde Farslar %48,65, Nehavend ilçesinde 
Lorlar %76,79, Melayer ilçesinde Fars ve Lorlar 
%29,46 oranla ilk sıradadırlar. 

E. Hemedan İli

İl geneli nüfus ve etnik oranlarına bakıldı-
ğında Tablo 9’da belirtildiği gibi köylerden il 
geneline kadar toplam nüfus 632.805’tir. Ayrıca 
Tablo 7’de gösterilen farklı ilçe ve bucaklar-
da bulunan 31 şehrin nüfusu ise 1.105.403’tür 
ve şehirlere ait etnik veri bulunmamaktadır. 
Şehirlere ait etnik verilerin bulunmaması sebe-
biyle ve sadece fikir vermesi açısından şehir nü-
fusları etnik grupların il genelindeki oranlarına 
payları doğrultusunda dağıtılmıştır. Böylelikle 

Tablo 10
Etnik Grupların İl Nüfusuna Oranı (Şehir Nüfuslarının da Orantısal Olarak Dağıtılmış Hâli)

İl Adı Hemedan
Aktif Köy Sayısı 1.047
Etnik Durum İl Etnik Nüfusu 

(Şehir Nüfuslarının da Orantısal 
Olarak Dağıtılmış Hâli)

Etnik Grupların İl Nüfusuna Oranı 
(Şehir Nüfuslarının da Orantısal Olarak 

Dağıtılmış Hâli) (%)

Türk 1.039.546 59,81
Fars 182.436 10,49
Kürt 83.619 4,81
Lor 297.050 17,09
Lek 135.557 7,80
Toplam 1.738.208 100,00
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1.047 köy, 75 dehistan, 26 bucak, 31 şehir ve 
10 ilçeye ait birbirini takip eden, toplu ve tutarlı 
bir sonuç elde edilmeye çalışılmıştır. Buna göre 
Tablo 7’deki şehir nüfuslarının da dağılımıyla 
birlikte ile ait nüfus verileri ve etnik veriler şu 
şekilde olmuştur.   

Hemedan ilinde Türk nüfusu 1.039.546 
nüfusla toplam nüfusun %59,81’ini teşkil et-
mektedir. En fazla nüfusa sahip ikinci grup ise 
297.050 nüfusla Lorlardır ve toplam nüfusa 
oranları %17,09’dur. Üçüncü sırada ise Farslar 
182.436 nüfusa sahiptir ve toplam nüfusa oran-
ları %10,49’dur. 135.557 nüfus ve %7,80 oranla 
ise Lekler dördüncü sırada yer almaktadır. Son 
sırada olan Kürtler ise 83.619 nüfusa sahiptir ve 
toplam nüfusa oranları %4,81’dir.

Mevcut veriler ışığında ve alan araştırmaları 
sonucu elde edilen bilgi ve gözlemlere dayanı-
larak genel bir değerlendirme yapılırsa, Türkler 
İran’ın çeşitli bölgelerinde varlık göstermekte-
dirler. İran’ın kuzeydoğusundaki Türkmenler, 
Kazaklar, Fars ili ve çevresindeki Kaşkaylar, 
Tahran’ın güneybatısında bulunan Halaçlar, 
Kirmahşah ilinin doğusundaki Sungurlar bu çer-
çevede zikredilebilecek bölgeler ve Türk grupla-
rıdır. Türk nüfusunun en yoğun olduğu bölge ise 
İran’ın kuzeybatı bölgesidir. Batı Azerbaycan, 
Doğu Azerbaycan, Erdebil, Zencan, Kazvin ille-
rinin de bulunduğu bu bölge, güneyde Hemedan 
ili ile temsil edilmektedir. Bu açıdan Hemedan 
ili son derece önemlidir.

Hemedan ilini önemli kılan hususlardan biri 
zikredilen bölgenin güney sınırını temsil etme-
sidir. Bu anlamda Hemedan ili kuzeyden güne-
ye doğru inildikçe (daha güneydeki Kaşkaylar 
hariç) Türk nüfusunun da sınırını göstermekte-
dir. Hemedan ili bölgedeki Türk nüfusunun sı-
nırını çizerken doğal olarak başka etnik grup-
ların da sınırının başladığını ifade etmektedir. 
Sınırları başlayan diğer etnik gruplar da Farslar, 
Kürtler, Lorlar ve Leklerdir. Farklı etnik grubun 
kesişmesi Hemedan ilini bölgenin adeta etnik 
kavşağı hâline getirmektedir. Hemedan merke-

ze alındığında ilin kuzeyine doğru gidildikçe 
Türklerin, batıya doğru gidildikçe Kürtlerin, 
güney ve güneybatıya doğru gidildikçe Lor ve 
Leklerin, güneydoğu ve doğuya doğru gidildik-
çe ise Farsların yoğun olarak yaşadığı bölgeler 
karşımıza çıkmaktadır. 

Hemedan ili bu özellikleriyle dikkate alın-
dığında kuşkusuz ilde yaşayan etnik grupların 
sayısı, oranı, coğrafi dağılımı çok daha önemli 
hâle gelmektedir. Zira mevcut kesişmeler aynı 
zamanda tampon bölgeleri de ifade etmekte-
dir. Bu anlamda Hemedan’ı hem mevcut et-
nik grupların kesişme noktası hem de kuzeye 
doğru Türklerin tampon bölgesi olarak da gör-
mek mümkündür. Bu tampon olma durumun-
da her ilçeyi ayrı ayrı değerlendirmek gerek-
mektedir. Öncelikle Hemedan ilindeki Türklerin 
tampon ilçeleri kuzeyden güneydoğuya bir yay 
şeklinde düşünülmelidir. Bu yay kuzeybatıda 
Kebudraheng ilçesiyle başlayıp güneye doğru 
Bahar ve Esedabad ilçelerini ve güneydoğuya 
doğru Tuyserkan ve Melayer ilçelerini içine al-
maktadır. Bu ilçelerden Kebudraheng %95 Türk 
nüfusuna sahip olmakla birlikte batıda Kürt nü-
fusu ile bir tampon görevi üstlenmektedir. Bahar 
ilçesi de %87 Türk nüfusuna sahip olmakla bir-
likte yine batıdaki Kürt nüfusuyla tampon oluş-
turmaktadır. Bahar ilçesi Kebudraheng ilçesine 
göre bünyesinde daha fazla Kürt nüfusu barın-
dırmaktadır. Esedabad ilçesine bakıldığında ise 
artık bu ilçede Türk nüfusu birinci sırada de-
ğildir ve temas edilen etnik gruplar da fazladır. 
İlçede Kürtler, nüfusun %47’sini oluştururken 
diğer etnik gruplar da varlıklarını net biçimde 
hissettirmektedir. Güneydoğuya doğru ilerleyip 
Tuyserkan ilçesine gelindiğinde ise Türkler açı-
sından istatistiki olarak daha olumsuz bir tablo 
ortaya çıkmakta ve Türk nüfusu üçüncü sıra-
ya gerilemektedir. Farslar %48 nüfusla birin-
ci sıradayken, %34 nüfusla Lekler ikinci sıra-
da yer almaktadır. Tuyserkan ilçesinden yayın 
son noktası olan Melayer ilçesine gelindiğin-
de ise etnik temas daha da artmaktadır. Türkler 
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ilçe nüfusunun %21’ini oluşturmakta; çoğun-
luk ise Lorlar, Lekler ve özellikle Farslardan 
oluşmaktadır. İlçelere ait bu detaylı tarifle de 
anlaşılacağı üzere Hemedan ili Türkler açısın-
dan bir tampon bölgesi olmakla birlikte tema-
sın en yoğun olduğu ilçeler Melayer, Tuyserkan 
ve Esedabad ilçeleridir. Yoğun temas sebebiyle 
mevcut gidişat bu ilçelerde Türklerin aleyhine 
işlemektedir. Diğer iki tampon ilçe olan Bahar 
ve Kebudraheng ise hem ciddi nüfus çoğunlu-
ğuna sahip olmaları hem de tek bir etnik grupla 
temas hâlinde olmaları sebebiyle daha avantajlı 
durumdadırlar. 

Bölgeyle ilgili genellikle gözden kaçırılan ve 
zikredilmesi gereken bir diğer husus da Zağros 
dağ silsilesidir. Zağros dağları Hemedan iline 
Esedabad ilçesinden giriş yapıp Tuyserkan ve 
Melayer ilçelerini de keserek ilin güneydoğundan 
çıkış yapmaktadır. Alan araştırmalarımız sırasın-
da bu dağ silsilesinin her iki yakası tarafımızca 
dikkatlice gözlemlenmiştir. Bu gözlemlerimiz 
sonucunda Zağros dağ silsilesinin doğal bir sınır 
olarak etnik grupların birbiriyle daha fazla karış-
masını engellediği fark edilmiştir. Dağ silsilesi-
nin güneybatı yakasında yoğun bir Lor ve Lek 
nüfusu bulunurken dağın kuzeydoğu yakasında 
aynı durum söz konusu değildir. Aynı şekilde da-
ğın kuzey tarafı Türklerin yoğun olarak yaşadı-
ğı bölgelerken, dağın güney yakasında Türkler 
için aynı durum söz konusu değildir. Bu sebeple 
Zağros dağ silsilesini Türk nüfusu için doğal bir 
sınır olarak görmek mümkündür. Hatta bu doğal 
sınır belki de farkında olmadan Türklere avantaj 
sağlamıştır. Çünkü Türklere oranla doğum artış 
hızı daha yüksek olan ve coğrafi olarak sürekli 
yayılım gösteren Lor ve Lekler belki de bu doğal 
set sebebiyle kuzey yönünde değil de doğu-batı 
yönünde yayılım göstermektedirler.

Hemedan ili ile ilgili üzerinde durulması 
gereken bir diğer önemli husus da etnik grup-
ların coğrafi dağılımıdır. Zira etnik gruplar ka-
labalık bir nüfusla dar bir bölgeye sıkışmış da 
olabilir, az bir nüfusla geniş bir alana yayılmış 

da olabilir. Bu bakış açısıyla elde edilen veri-
ler incelendiğinde Türklerin çoğunlukta olduğu 
bölgeler Hemedan ilinin yaklaşık %60’ına teka-
bül etmektedir. Hemedan ilinin Kebudraheng, 
Rezen, Dergezin, Bahar, Famenin ve Hemedan 
ilçeleri Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerdir. 
Hemedan ilinin 10 ilçesi olduğu düşünüldüğün-
de 10 ilçenin 6’sında Türkler çoğunluktadır da 
denilebilir. Ayrıca (Nehavend ilçesi hariç) tüm 
ilçelerde az ya da çok nüfusu bulunan tek etnik 
grup yine Türklerdir. Bu anlamda 6 ilçede nüfus 
çoğunluğuna sahipken diğer ilçelerde de Türk 
varlığından bahsetmek mümkündür. Yine coğ-
rafi dağılım açısından altı çizilmesi gereken bir 
diğer husus da tek bir etnik gruptan oluşan ilçe-
lerdir. Tek bir etnik gruptan oluşan üç ilçe bu-
lunmaktadır. Bunlar Rezen, Dergezin ve (54 nü-
fuslu bir Türk-Kürt köyü sayılmazsa) Famenin 
ilçeleridir. İlçe bazında sadece Fars, Kürt, Lor ya 
da Leklerden oluşan bir ilçe bulunmamaktadır.

Hemedan ili etnik kavşak olması nedeniyle 
dilcilik açısından da önemlidir. Zira etnik grup-
lar resmî dil olan Farsçanın yanı sıra kendi dil-
lerini de konuşmakta ve bu durum yoğun bir dil 
temasına sebep olmaktadır. Bu yoğun dil teması 
sonucunda her dil bir diğerinden farklı seviyede 
dil bilgisel yapılar kopyalamaktadır. Bu kopya-
lamalar sonucunda aslında bu bölgedeki Türkçe, 
Kürtçe, Lorca, Lekçe gibi diller başka bölgelerde 
konuşulan Türkçe, Kürtçe, Lorca ve Lekçeden de 
kısmi olarak farklılaşmaktadır. Yine İran’ın bir-
çok yerinde görülen iki dillilik (Farsça ve yerel 
dil) bu bölge söz konusu olduğunda çok dilliliğe 
dönüşmektedir.   

Çalışma sonucunda Hemedan ilinin 
Türklerin nüfus ve coğrafi dağılım açısından ço-
ğunlukta olduğu ortaya çıkmıştır. Zira ilin toplan 
nüfusunun yaklaşık %60’ını Türkler oluşturmak-
tadır. Hemedan’da Türkler; Lorlardan yaklaşık 
3,5, Farslardan yaklaşık 6, Leklerden yaklaşık 
8, Kürtlerden ise yaklaşık 12 kat daha fazla nü-
fusa sahiptir. 
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Today’s Iranian geography is extremely 
important in terms of Turcology studies. This 
geography, which has a deep history and civi-
lization, is a rich treasure both with its histori-
cal background and today. In order to discover 
and understand this treasure, many disciplines 
seek answers to important questions from 
their own point of view in Iranian Turcology 
studies and share the data they have obtained 
with the scientific world in a way that differ-
ent disciplines can use. In this context, one of 
the important questions of Iranian Turcology 
studies is: “What is the Turkish population in 
today’s Iran?”. In this article, the population 
and ethnic data of Iran’s Hamadan province 
will be emphasized. In this sense, the frame-
work of our study consists of the data in the 
study titled “History of Political Divisions 
of Hamadan Province” published by Ahmad 
Heydari in 2020. In the study, the data of the 
ethnic groups in Heydari’s study were de-
termined by us and answers were sought to 
the questions of which ethnic groups, es-
pecially Turks, live in Hamadan today and 
what is their population. The study consists 
of a total of 5 chapters: Introduction, Iran, 
Hamadan Province, Population and Ethnic 
Data of Hamadan Province, Evaluation and 
Conclusion. In the Population and Ethnic 
Data of Hamadan Province; There are a to-
tal of 5 subsections: Population and Ethnic 
Data of the Villages and Rural Districts of 
Hamadan, Population and Ethnic Data of 
the Subdivisions of Hamadan Province, 
Population and Ethnic Data of the Districts 
of Hamadan Province, Population Data of the 
Cities of Hamadan Province, Total Population 
of Hamadan Province. While dealing with 
the subject, the deductive method was ap-

plied first. Starting from Iran, the necessary 
information such as the provinces of Iran, the 
current population information of the prov-
inces, the ranking of the provinces according 
to population density, the rank of Hamadan 
in terms of population density, and the dis-
tricts of Hamadan are presented in a row. In 
the study, maps showing the provinces of Iran 
and the districts of Hamadan were created, 
thus providing visual support for the subject 
to be seen geographically. While presenting 
the population and ethnic data of the province 
of Hamadan, the inductive method was ap-
plied. Here, starting from the smallest unit, 
the villages, the data belonging to the village, 
rural districts, sub-district, district and prov-
ince are presented in tables. While creating 
the tables, rural districts, sub-districts, dis-
tricts and provinces were tabulated separate-
ly. Thus, a detailed statistical data was cre-
ated starting from the villages to the whole 
province. In the Evaluation and Conclusion 
part of the study, the statistical data that 
emerged were analyzed. In the analysis, 
sub-titles of Villages of Hamadan Province, 
Rural Districts of Hamadan Province, Sub-
Districts of Hamadan Province, Districts of 
Hamadan Province and Hamadan Province 
were formed. Each title has been analyzed 
in detail within itself and it has been tried 
to explain what the resulting figures mean. 
In this context, 1,047 actives belonging to 
Hamadan Province were identified. Of the 
1,047 villages, 478 are Turkish, 187 are Lur, 
99 are Lak, 91 are Persian and 90 are Kurdish. 
In addition, a single ethnic group lives in 
945 of 1,047 villages, while more than one 
ethnic group lives in 102 villages. Looking 
at the rural districts belonging to the prov-
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ince of Hamadan, there are a total of 75 ru-
ral districts belonging to the province. On a 
district basis, Kebudraheng district has 10, 
Rezen district has 5, Dergezin district has 4, 
Bahar district has 6, Famenin district has 4, 
Esedabad district has 6, Hemedan district has 
9, Tuyserkan district has 7, Nehavend district 
has 9 and Melayer district has 15 rural dis-
tricts. 40 of the 75 rural districts consist of 
more than one ethnic group, although in dif-
ferent proportions. The number of rural dis-
tricts consisting of a single ethnic group is 
35. Only Turks live in 27 of 35 rural districts, 
Lurs in 6, Laks in 1 and Kurds in 1. There is 
no rural District where only Persians live. 
When the province of Hamadan is evaluated 
on a sub-district basis, there are a total of 26 
sub-districts belonging to the province. On 
a district basis, 3 of these sub-districts go to 
Kebudraheng, 2 to Rezen, 2 to Dergezin, 3 
to Bahar, 2 to Famenin, 2 to Esedabad, 2 to 
Hamadan. ‘a, 2 to Tuyserkan, 4 to Nehavend 
and 4 to Melayer. Of the 26 parishes, 9 are 
completely Turkish and 2 are completely 
Lur. On the other hand, more than one eth-
nic group lives in 15 sub-districts, although 
their proportions are different. There is no 
parish that is entirely Persian, Kurdish or Lak. 
While Hamadan has 10 districts, 8 of these 
districts consist of different ethnic groups. 
The districts of Rezen and Dergezin are com-
pletely Turkish. In addition, in 3 of the re-
maining 8 districts, the Turkish population 
is very high, with 95.05% in Kebudraheng, 
87.11% in Bahar and 99.79% in Famenin. In 
fact, while Turkish-Kurdish mixed lives live 
in a village with a population of 54 in the dis-
trict of Famenin, all of the district of Famenin 
is Turkish except for this village. In the dis-
trict of Hamadan, the Turkish population is 
in the first place with 57.61%. Apart from 
these districts, Kurds are in the first place 

with 47.66% in Esedabad district, Persians 
with 48.65% in Tuyserkan district, Lurs in 
Nehavend district with 76.79%, Persians 
and Lurs in Melayer district with 29.46%. In 
the sub-title of Hamadan Province, a gener-
al evaluation has been made and it has been 
determined that the Turkish population con-
stitutes approximately 60% of the total pop-
ulation of Hamadan. In the province, after 
the Turks, the Lurs are 17.09%, respective-
ly; Persians 10.49%; Laks were 7.80% and 
Kurds were 4.81%. Looking at the geographi-
cal distribution of ethnic groups throughout 
the province, Turks were the ethnic group 
with the most population in approximately 
60% of the province of Hamadan. In the re-
maining 40%, it was concluded that other eth-
nic groups had the majority of the population. 
Considering the center of Hamadan province, 
it is seen that the Turkish population from the 
center to the north, Kurdish from the center 
to the west, Lur and Lak from the center to 
the south and southwest, and Persian popu-
lation from the center to the southeast and 
east. Again, some important issues are un-
derlined in the Evaluation and Conclusion 
section. Some of these important issues are 
based on the information we have obtained, 
and some are based on our eyes as a result 
of field research we have carried out several 
times. Important points underlined; The fact 
that Hamadan constitutes the southern bor-
der of the Turkish population living in the 
region (except for the Qashqai), is the inter-
section point of many ethnic groups, is also 
a linguistic contact area due to the intersec-
tion of ethnic groups, the Zagros mountain 
range functions as a natural border and bor-
ders the ethnic groups can be summarized as 
a drawing.



86 Türkiye İran Araştırmaları Dergisi
Turkish Journal of Iranian Studies

چكیده

جغرافیای ایران امروز از نظر مطالعات ترک شناسی اهمیت فوق العاده ای دارد. این جغرافیا با دارا بودن تاریخ 
و تمدنی غنی، هم با پیشینۀ تاریخی خود و هم داشته های امروزینش گنجینه ای سرشار به شمار می رود. برای 
کشف و درک این گنجینه، بسیاری از رشته های مطالعات ترک شناسی در ایران به دنبال پاسخ به پرسش های مهم 
از دیدگاه خود هستند و داده های به دست آمده را در اختیار دنیای علم قرار می دهند تا رشته های مختلف بتوانند از 
آن استفاده کنند. در این زمینه یکی از سواالت مهم مطالعات ترک شناسی در ایران این است که »جمعیت ترکان 
در ایران امروز چقدر است؟« در این مقاله، جمعیت و داده های قومیتی استان همدان ایران مورد بررسی قرار 
خواهد گرفت. چارچوب پژوهش مان را نیز داده های پژوهش احمد حیدری با عنوان »تاریخ تقسیمات سیاسی در 
استان همدان« تشکیل می دهد که در سال 1399 منتشر شده است. ما در پژوهش حاضر داده های قومیتی موجود در 
پژوهش حیدری را مشخص کردیم و تالش کردیم به این سؤال ها پاسخ دهیم که امروزه در استان همدان کدام اقوام 
به ویژه ترک ها زندگی می کنند و جمعیت آن ها چقدر است؟ در طرح موضوع، ابتدا با استفاده از روش استدالل 
قیاسی، اطالعات الزم به صورت متوالی از ایران تا استان همدان ارائه شد. به هنگام ارائه داده های جمعیتی و 
قومیتی استان همدان نیز، از روش استدالل استقرایی استفاده شد و داده ها به گونه ای مرتب شدند که از روستاها 
آغاز و کل استان همدان را پوشش دهند. در پایان نیز داده های کّمی متشکل از ارقام مورد تجزیه و تحلیل کیفی 
قرار گرفت و خروجی های ملموس در مورد تمامی اقوام استان همدان به ویژه ترک ها به دست آمد. بروندادهای 
ملموس نشان می دهد که جمعیت ترک ها تقریباً 60 درصد از کل جمعیت استان همدان را تشکیل می دهد. پس از 
ترک ها، لرها به ترتیب 17.09 درصد، فارس ها 10.49 درصد، لک ها 7.8 درصد و کردها 4.81 درصد جمعیت 
استان را تشکیل می دهند. از منظر پراکندگی جغرافیایی اقوام در سراسر استان نیز شاهد آن هستیم که ترک ها با 
دارا بودن بیشترین سهم جمعیت استان، در تقریباً 60 درصد استان همدان حضور دارند. در 40 درصد باقیمانده 
هم سایر اقوام اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند. با در نظر گرفتن مرکز استان همدان، مشاهده می شود که تراکم 
جمعیت ترکان از مرکز به شمال، کردها از مرکز به غرب، لرها و لک ها از مرکز به جنوب و جنوب غربی و 

فارس ها از مرکز به جنوب شرقی و شرق است.

کلیدواژه ها: ایران، استان همدان، اقوام، جمعیت ترکان.

پژوهشی دربارۀ داده های بهروز قومیتی و جمعیت ترکان 
استان همدان ایران
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Hemedan Valiliği. (2022). Ostandari-yi Hemedan.  
https://www.ostan-hm.ir/ adresinden 17 Eylül 
2022 tarihinde erişildi.

İran İstatistik Kurumu (MAİ). (2022). Merkez-i amar-ı 
İran. https://www.amar.org.ir/ adresinden 25 Eylül 
2022 tarihinde erişildi.

İran Ulusal Coğrafi İsimler Veri Tabanı. (2022). 
Paygah-ı milli-yi namha-yı coğrafya-yı İran.  
https://gndb.ncc.gov.ir/ adresinden 21 Eylül 2022 
tarihinde erişildi.

Koç, M. (2021, Mayıs). İran’ın idari yapısı. İRAM 
Yayınları.

Merkezi İstahbarat Teşkilatı (CIA İran). (2022). 
Central intelligence agency. https://www.cia.
gov/the-world-factbook/countries/iran/#peop-
le-and-society adresinden 25 Eylül 2022 tarihin-
de erişildi.

Shahgoli, N. ve Yaghoobi, Y. (2022). İran’da Türkçe 
yer adları Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, 
Erdebil ve Zencan vilayetleri yerleşim yeri adları 
(oykonimler). U. Başar (Ed.). Ötüken Neşriyat.

Penaheyan, M. (1972-1973). Ferheng-i coğrafya-yı 
milli-yi torkan-ı İran zemin. Enteşarat-ı Dayire-yi 
Coğrafyai-yi Erteş.

Rezmara, H. (1949-1960). Ferheng-i coğrafyai-yi İran 
(Abadiha). Enteşarat-ı Dayire-yi Coğrafyayi Erteş.

Saray, M. (1999). Türk-İran ilişkileri. Atatürk 
Araştırma Merkezi.

Sarrafi, A. R. (1999). İran Türklerinin dili ve fokloru. 
Varlık, (114-3).

Sarrafi, A. R. (2005). İran’da Türklerin coğrafya ve 
ahali sayısı. Dilmaç, (2).

Taş, G. (2017). İran’ın ulusal bütünlüğü ve Güney 
Azerbaycan sorunu. Binyıl Yayınevi.

 Kaynakça



Türkiye İran Araştırmaları Dergisi
Turkish Journal of Iranian Studies

88 Türkiye İran Araştırmaları Dergisi
Turkish Journal of Iranian Studies

 Yıl (Year): 2, Sayı (No): 3, Ocak (January), 2023, Sayfa (Page): 88-109 Makale Türü | Article Type 
 Araştırma Makalesi | Research Article

Yayın Geliş Tarihi (Submitted): 14.18.2022 • Revizyon Tarihi (Revision): 26.12.2022 •  Yayın Kabul Tarihi (Accepted): 29.12.2022

İRAN’IN YUMUŞAK GÜÇ KAYNAĞI 
OLARAK ŞİİLİK VE YUMUŞAK GÜCÜN 

SÜRDÜRÜLMESİNDE İİKK’NİN ROLÜ (İSLAMİ 
İLİŞKİLER VE KÜLTÜR KURUMU)*

 İsmail Hakkı Elçi**

ÖZET

Maddi güç unsurlarına dayanan sert güç dışında yumuşak güç; bir devletin tarihî ve kültürel değerleriyle 
uluslararası alanda oluşturduğu cazibe ve bu cazibeden elde ettiği faydayı tanımlamaktadır. İran da tarihî 
ve kültürel mirası üzerinden oluşturduğu yumuşak gücünü etkili bir şekilde kullanmakta, bu güç sayesin-
de uluslararası alanda elde ettiği faydayı maksimize etmeye çalışmaktadır. İran, yumuşak gücünün önem-
li bir kısmını velayet-i fakih teorisi ile Şiiler nezdinde kendisi için oluşturduğu kutsallığa dayandırmakta 
ve oluşturduğu bu kutsallık sayesinde Şiilerin yaşadığı ülkeler üzerinde büyük bir nüfuz elde etmektedir. 
Orta Doğu dış politikasında Şii merkezli yumuşak gücünü sık sık kullanan İran, bu sürekliliği de oluştur-
duğu bazı kurumlar ile sağlamaktadır. Bu bağlamda İslami İlişkiler ve Kültür Kurumu (İİKK) en önem-
li kurumlardan biridir. Kurumun Londra şubesi dışındaki diğer şubeleri Müslüman ülkelerde bulunmakta 
ve düzenlediği etkinlik, konferans ve seminerlerle sahip olduğu tarihî ve kültürel değerleri bu ülkelerde 
tanıtmaktadır. Başta Müslüman ülkeler nezdinde olmak üzere uluslararası alanda İran’ı bir cazibe merke-
zi hâline getirmeye veyahut İran’a karşı mevcut olumsuz algıyı kırmaya çalışmaktadır. Yumuşak bir güç 
kaynağı olarak Şiilik ve İİKK’nin konusunu oluşturduğu bu makalenin amacı, İran’ın Şiilik üzerinden elde 
ettiği yumuşak güç ve bu yumuşak gücün sürekliliğini sağlamak için kurduğu İslami İlişkiler ve Kültür 
Kurumu’nu incelemektir. Makalede ulaşılan temel sonuç; Şiilik inancının İran için önemli bir yumuşak güç 
kaynağı olduğu, İİKK gibi kurumlarla bu gücün sürekliliğinin sağlanmaya çalışıldığıdır. Makalede tarih-
sel-betimleyici yöntem kullanılmıştır. Bu çerçevede İran’ın yumuşak gücünün dayandığı kaynakların hem 
tarihî hem de günümüzdeki durumları verilerek konu ele alınmaya çalışılmıştır. Aynı yöntem İİKK’nin ele 
alınmasında da kullanılmıştır.
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SHIISM AS IRAN’S SOFT POWER SOURCE AND 
THE MAIN INSTITUTION FOR SUSTAINING 

SOFT POWER ICRO (ISLAMIC CULTURE 
AND RELATIONS ORGANIZATION)

ABSTRACT

Except for hard power based on material power elements, soft power; It defines the attraction that a state 
creates in the international arena with its historical and cultural values   and the benefit it derives from this 
attraction. Iran also effectively uses the soft power it has created through its historical and cultural heri-
tage, and tries to maximize the benefit it has gained in the international arena thanks to this power. Iran bas-
es a significant part of its soft power on the velayet-i faqih system and the sanctity it has created for itself 
in the eyes of Shiites, and thanks to this sanctity it has created, it gains great influence over the countries 
where Shiites live. Iran, which frequently uses its Shiite-centered soft power in its foreign policy in the 
Middle East, maintains its continuity with some institutions it has created. Islamic Culture and Relations 
Organization (ICRO) is one of the most important institutions established for this purpose. This institution, 
which currently has branches in Muslim countries, apart from the London branch; It promotes the histor-
ical and cultural values   it has in these countries with the events, conferences and seminars it organizes, 
and tries to create an attraction for Iran or to break the bad perception created in the international arena, 
especially in Muslim countries. The aim of this article, which is about Shiism and ICRO as a soft power 
source; The aim is to examine the soft power that Iran obtained through Shiism and the Islamic Relations 
and Culture Institution that it established to ensure the continuity of this soft power. The main conclusion 
reached in the article; The belief in Shiism is an important source of soft power for Iran, and the continui-
ty of this power is tried to be ensured by institutions such as ICRO. The historical-descriptive method was 
used in the article, within this framework; The subject has been tried to be discussed by giving both the 
historical and current situations of the sources on which Iran’s soft power is based. The same method was 
also used in the handling of the ICRO.

Keywords: Soft Power, Iran, Shiism, ICRO, Velayet-i Faqih.

 Giriş
Bir devletin, başka bir devletin davranışları-

nı etkileme yetisi olarak adlandırılan güç, devlet-
lerin hedeflerine daha kolay bir şekilde ulaşmak 
için en çok arttırmak istedikleri yetilerden biri-
dir. Devletler, bir varlık olarak ortaya çıktıkları 
günden günümüze kadar bu yetiyi farklı araç-
lara dayandırmış, farklı şekillerde kullanmıştır. 
Başlangıçta bu yeti askerî araçlara dayanırken 
küreselleşmeyle beraber ekonomik baskı araçla-
rını da kapsayacak şekilde genişlemiştir. Gücün 
kaynaklarındaki dinamik değişim bununla da sı-
nırlı kalmamış, 1960 ve sonrasındaki yıllarda ula-

şım ve iletişim teknolojilerindeki değişim ve kü-
reselleşmenin hız kazanması, gücün kaynaklarını 
ve kullanılma şeklini kültürel öğeler gibi soyut 
araçları da kapsamaya itmiştir. Ulaşım ve iletişim 
teknolojilerindeki ilerleme sayesinde devletler de 
tıpkı bir uluslararası şirketin ürünlerini tanıtma-
sı ve bu sayede cazibe kazanması gibi kültürel 
değerlerini tanıtarak bir cazibe ve etki kazanma 
olanağını elde etmiştir.

Neoliberal kuramcılar, ulaşım ve iletişim 
araçlarındaki ilerleme ve karmaşık karşılıklı ba-
ğımlılık ilişkilerinin artmasıyla beraber devletle-
rin kültürel, siyasi, ekonomik ve toplumsal değer-
leriyle çok daha fazla görünür hâle geldiklerini 
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deyim yerindeyse raftan vitrine inen bir elbise-
ye döndüklerini iddia ederek (Nye & Keohane, 
1971, s. 330-331) devletlerin bu değerleri kulla-
narak olumlu bir etki kazanıp çekicilik gibi soyut 
bir güç elde edebileceklerini iddia etmişlerdir. 
Bunun kavramsallaştırılmasını ilk olarak Joseph 
Nye (2004, s. 255-270) yapmış, bu gücün sert 
güç unsurları kadar devletlerin hedeflerine ulaş-
mada kullanabilecekleri elverişli bir araç oldu-
ğunu ileri sürmüştür. 

Özellikle Orta Doğu’daki güç mücadelesin-
de gerek nükleer silah geliştirme programı ge-
rekse de İsrail ve ABD’ye karşı kullandığı sert 
dilden dolayı İran, genellikle sert güç unsurla-
rını kullanımıyla bilinir ya da en azından böyle 
bir algı yaygındır. Ancak İran, güç ve unsurlarını 
kullanma biçimi açısından ele alındığında sadece 
sert güç unsurlarını değil, yumuşak güç unsurla-
rını da kullanmaktadır. Bu bağlamda en çok baş-
vurduğu unsur ve yumuşak gücünü dayandırdığı 
en önemli kaynak Şiilik ve bunun üzerinden ka-
zandığı nüfuzdur. Humeyni’nin Şii inancındaki 
kayıp imam inanışını velayet-i fakih teorisiyle 
dönüştürüp, İran devrim rehberliği makamına bir 
kutsallık kazandırması, İran’a yumuşak gücünü 
kazandıran en önemli girişimlerden biri olmuştur. 
İmam Mehdi’nin gelmesine kadar Şiilerin takip 
etmesi gereken vekil kişi olarak öne çıkarılan ki-
şinin İran’a ait kılınması, Şiiler nezdinde İran’ı 
kutsiyet bakımından üst bir mertebeye taşımış-
tır. İran bu kutsiyet üzerinden elde ettiği nüfuz 
gücünü özellikle Şiilerin yoğun olarak yaşadığı 
ülkelere karşı kullanmakta ve bu şekilde önemli 
bir yumuşak güç elde etmektedir. 

Şiilik ve İslami İlişkiler ve Kültür 
Kurumu’nun (İİKK) İran’ın yumuşak gücü ba-
kımından yeri ve öneminin ele alındığı maka-
lenin amacı; İran’ın Şiilik üzerinden elde ettiği 
yumuşak güç ve bu yumuşak gücün sürekliliği-
ni sağlamak için kurduğu İİKK’yi incelemektir. 
Bu amaçla ilk olarak yumuşak güç teorik olarak 
ele alınıp tanımlanmış, daha sonra İran’ın İslam 
Devrimi ile beraber günümüze kadar gelen hükû-

metlerin, dış politikada sert ve yumuşak güç çiz-
gisi üzerinde söylem ve yaklaşımlarıyla nerede 
durdukları kısaca kronolojik olarak ele alınmıştır. 
Bunu takiben Şiiliğin İran için yumuşak bir güç 
unsuruna dönüşümü ve ne şekilde kullanıldığı in-
celenerek, bu gücün sürekliliğinin sağlanmasına 
hizmet eden İİKK irdelenmiştir.

1. Yumuşak Güç
Güç kavramı, uluslararası ilişkiler disiplinin-

de en çok tartışılan kavramlardan biri olmuştur. 
Bu kavram, içinde bulunulan dönemde uluslara-
rası politikadaki ilişkilerin bağlamına göre fark-
lı şekillerde tanımlanmış, farklı unsurları kap-
sayan bir olgu olarak belirlenmiştir. Bağlam ve 
konjonktüre göre değişen tanımlamalara rağmen 
günümüzde en çok başvurulan tanımlamaya göre 
güç; bir aktörün bir başka aktörün davranışlarını 
değiştirebilme yetisi ya da bir aktörün (A), diğer 
aktöre (B) yapmak istemediği şeyleri yaptırabil-
me kapasitesi olarak tanımlanabilir (Dahl, 1957, 
s. 202-203). 

Gücün tanımları genel olarak etki faktörü 
üzerinde yoğunlaşırken, asıl farklılaşma gücün 
unsurları ve kullanımı konusunda yaşanmaktadır. 
Gücün unsurları Soğuk Savaş Dönemi’nin reka-
bete ve kutuplaşmaya dayanan yapısının da et-
kisiyle, özellikle Morghentau gibi realist akımın 
temsilcileri tarafından maddi bileşenler olarak ele 
alınmıştır (1949, s. 13). Askerî, ekonomik ve si-
yasi güç, gücü oluşturan en önemli maddi unsur-
lar olarak ön plana çıkmıştır (Arıboğan, 2019, s. 
198). Devletlerin çıkarlarını koruma ve gerçek-
leştirme amacına ulaşmaları, bu unsurları arttır-
malarıyla eşit düşünülmüştür. Gücü oluşturan bu 
maddi unsurların kullanımı karşı tarafta genel 
olarak bir zarar oluşturduğundan günümüzde bu 
unsurların oluşturduğu güç “sert güç” olarak ta-
nımlanmıştır. Askerî kuvvet kullanma, ekonomik 
yaptırımlar uygulama ve yalnızlaştırma gibi araç-
ları kullanarak ya da bunları kullanmayla tehdit 
ederek karşı tarafın çıkarlarına doğrudan zarar 
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verme ve bu yolla istenilen davranışta bulunma-
sını sağlama durumu “sert gücün” temelini oluş-
turmuştur (Kadercan, 2019, s. 325).

Soğuk Savaş’ın rekabetçi ortamı, güç kul-
lanımının bu şekilde sert bir temelde algılanma-
sına ve tanımlanmasına sebep olurken, Soğuk 
Savaş’ın “detente” yani yumuşama dönemi ola-
rak adlandırılan döneminden itibaren kavram da 
dönemin yapısına uygun olarak kısmi bir yumu-
şamaya uğramıştır. Bu dönemden itibaren bir ak-
törün bir diğer aktörün davranışını değiştirmede 
sert güç unsurlarını kullanıp ona zarar vererek 
değil aynı zamanda ödüllendirme yoluyla da de-
ğiştirebileceği ve bunun da yine bir güç kullanımı 
olarak ele alınabileceği öne sürülmeye başlan-
mıştır. Bir aktörün, rakip aktörün sergilemesini 
istediği davranışı ona koşullu bazı ödüllendirme 
vaatlerinde bulunarak sağlayabileceği düşünül-
müştür. Güç ve gücün kullanımı konusundaki 
bu yumuşama, Soğuk Savaş’ın bitmesiyle bir-
likte daha da ileri bir seviyeye çıkarak, tehdit 
ve cezalandırmayı içermeyen özgün bir kavram 
ve yöntem olarak ön plana çıkmaya başlamıştır. 

90’lı yıllarda Nye, gücün sadece askerî ve 
ekonomik unsurlardan meydana gelmediğini, 
bu tanımlamanın yeni uluslararası güç sistemine 
uymadığını öne sürmüştür. Bunun yerine maddi 
güç unsurlarını içeren sert güç tanımlamasına ek 
olarak “yumuşak güç” şeklinde tanımladığı yeni 
bir kavram ortaya atmıştır. Bu kavramın temelin-
de bir aktörün diğer bir aktörü sahip olduğu bazı 
unsurlarla cezbetme ve kendisine karşı olumlu 
bir yaklaşım sergilemesini sağlama mevcuttur. 
Bu unsurlar; devletlerin sahip oldukları değer-
ler, tarihî ve kültürel miraslarıyla uluslararası 
alanda uluslararası toplumun kabulünü gören 
politikalarıdır. Bir devlet bu öğeleri kullanarak, 
küresel anlamda bir cazibe, saygı ve kabul ka-
zanıp, uluslararası aktörlerin kendisine yönelik 
olumlu davranışlar sergilemelerini sağlayabilir 
(Nye, 2004, s. 255-270; 2005; 2007). Tarihî ve 
kültürel değerlere bakıldığında bunlar, ülkenin 
sahip olduğu sanatsal aktivitelerden dil, din ve 

ahlaki öğelere kadar geniş bir yelpazeye uzan-
maktadır. Bütün bunlar uluslararası politikada 
cazibe kazanmanın ve kabul görmenin en kul-
lanışlı araçlarıdır. 

Nye (1990, s. 154-165) bir devletin tamamen 
yumuşak güce dayanmasından yana değildir. İki 
güç türünün uluslararası politikada uluslararası 
sistemin yapısına göre birbirlerine üstünlükleri 
olduğunu savunur. Ancak Soğuk Savaş sonrasın-
da uluslararası sistemde uluslararası örgütlerin, 
uluslararası hukukun ve kamuoyunun etkinlik ka-
zanması sert güç unsurlarının kullanımını zorlaş-
tırdığını, bunun çok büyük tepkiler aldığını ileri 
sürer. Dolayısıyla bu boşluğun ancak yumuşak 
güç unsurları ile ikame edilebileceğini ve bun-
lardan kazanılacak gücün önemli bir saygınlık 
kazandırarak, aktörlerde çıkara uygun davranış 
değişiklikleri getireceğini dile getirir. Nye, bir 
anlamda güç kullanımında meşruiyet aramakta, 
aktörlerin davranış değişikliğini aktörlerin rıza-
sına bağlamakta ve meşruiyeti bir güç kaynağı 
olarak görmektedir (Nye & Welch, 2009, s. 284).

Sert güç ve yumuşak güç arasında yeni 
bir kavram olarak akıllı güç tanımlaması da 
yapılmaktadır. Bu ayrımda da öncü olan Nye, 
Armitage ile beraber akıllı gücü; sert ve yumu-
şak güç unsurlarının bir arada kullanılması şek-
linde tanımlamaktadır (Armitage & Nye, 2007, 
s. 7-9). Söz konusu kavramın gelişmesine katkı 
sunan Nosssel (2004) da iki gücün beraber kul-
lanılmasını akıllı güç olarak tanımlamış, sert gü-
cün yeterli olmadığı durumlarda yumuşak güce 
de başvurulmasının hedefe ulaşmada daha etki-
li olduğunu ileri sürmüştür. Kavram, ABD’nin 
George W. Bush’un uluslararası terörizmle sa-
vaş gerekçesiyle Afganistan ve Irak’a müdaha-
lesi sonrasında özellikle Irak’ta başarısız olması 
sonrası tanımlanmaya başlamıştır. Nye (2007) ve 
Nossel’a (2004) göre bu dönemde sert güç un-
surların tek başına baskın olması, başarısızlığın 
temel sebebi olmuştur.

İran ve yumuşak güç kavramı beraber düşü-
nüldüğünde din ve uluslararası ilişkiler arasında 
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köprü konumunda olan inanç diplomasisi ya da 
dinî diplomasi kavramları ön plana çıkmaktadır. 
Savaş dışı yöntemlerle barışın sağlanmasına da-
yanan din-diplomasi ilişkisi de yine barış üze-
rinden kurulmaktadır. Din-diplomasi ilişkisi söz 
konusu olduğunda, din barışı sağlayıcı bir unsur 
olarak tanımlanmaktadır. İnanç diplomasisini, 
dini inancın dinamiklerinin uluslararası alanda 
barışı tesis etmek amacıyla kullanılması olarak 
tanımlayan Johnston & Cox (2003, s. 15) dini, 
uluslararası alanda barışın sağlanmasında ikinci 
yol diplomasi olarak görmektedir. Troy da inanç 
diplomasisini çatışma çözümünün önemli bir ara-
cı olarak tanımlamış, inanç diplomasisinin dört 
temel durumda uygulama alanı bulduğunu ileri 
sürmüştür. Bu durumları; dinin çatışma tarafları-
nın biri ya da her ikisi için önemli toplumsal bir 
kimlik bileşeni olduğu çatışmalar, dinî önderlerin 
barışı kolaylaştırıcı kişiler olarak ön plana çık-
tıkları çatışmalar, iki büyük dinî geleneğin ara-
sındaki uluslararası çatışmalar ve dinî boyutun 
bulunmadığı çatışmalar olarak belirleyen Troy 
(2008, s. 218) dinin bu dört çatışma durumunda 
önemli bir barış enstrümanı olabileceğini iddia 
etmiştir. İnanç diplomasisi literatürde genellikle 
dinin uluslararası barışın sağlanmasına hizmet et-
mesi olarak tanımlansa da bazı çevreler, dinî ulu-
sal çıkarların sağlanmasında nüfuz sağlayıcı bir 
araç olarak ele almakta, inanç diplomasisini de bu 
bağlamda tanımlamaktadır (Smith, 1994, s. 13).

Troy, inanç diplomasisini barış ve uzlaşının 
devlet dışı kurumlarla sağlanması anlamına ge-
len ikinci yol diplomasi kavramı altında zikretse 
de bu durum, özellikle dinin kimliklerinin önemli 
bir parçası olduğu devletlerde mümkün olama-
maktadır. İran, Suudi Arabistan ve Vatikan gibi 
devletlerde inanç diplomasisi bizzat devlete ait 
kurumlar tarafından gerçekleştirilmekte ve inanç 
diplomasisi bu anlamda birinci yol diplomasi 
kavramı kapsamına girmektedir (Wellman, 2016, 
s. 586). Daha sonra ele alınacağı üzere İran’ın 
inanç diplomasisi hem Müslüman ülkeler arasın-
da kalıcı bir barışın sağlanmasını hem nüfuz ve 

güç elde edilmesini amaçlayan ve bizzat devletin 
kurduğu kurumlarla yürütülen birinci yol diplo-
masi olarak ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda 
Westfalya barışı sonrası laik bir kimlik ile anılan 
modern ulus devletin, uluslararası alanda dinin 
barış amacıyla da olsa kullanılmasını dışlaması 
durumu, İran gibi teokratik devletler açasından 
geçersiz olmaktadır.

2. İslam Devrimi’nden Günümüze 
İran’da Hükûmetlerin Dış 
Politikada Sert ve Ilımlık Arasındaki 
Yaklaşımları
İran’da sert güç ve yumuşak güç unsurla-

rının kullanımı iktidara gelen liderin muhafa-
zakâr ya da reformcu olmasına göre değişmiştir. 
Muhafazakârlar sert güç unsurlarına yönelik söy-
lemler gerçekleştirirken, reformcu liderler yumu-
şak güç unsurlarına yönelik söylemler gerçekleş-
tirmiştir. 1979 İran İslam Devrimi’yle beraber, 
Humeyni “Ne doğu ne batı” söylemiyle yola çı-
kıp Soğuk Savaş Dönemi’nde kutuplaşma dışın-
da diyalog ve tarafsızlığı simgeleyen üçüncü bir 
yolu seçtiğini aşikâr ederken, geçici hükûmetin 
Başbakanı Mehdi Bazergan (1907-1995) ve ilk 
Cumhurbaşkanı Ebu’l-Hasan Benisadr (1933-
2021) uzlaşmacı bir dış politika benimsemiş-
tir. Hatta rehine krizinde Benisadr, öğrencilerin 
Amerikan elçiliğini basmalarına karşı çıkmıştır. 
Humeyni’nin öğrencileri desteklemesi sonucu 
istifa eden Benisadr’ın yerine Cumhur-i İslami 
Partisi’nin gelmesiyle uzlaşmacı dış politika çiz-
gisi de terk edilmiş, bunun yerine daha idealist, 
devrimci ve sert bir dış politika çizgisi takip edil-
meye başlanmıştır (Yegin, 2014, s. 1-3). ABD 
“büyük şeytan” olarak etiketlenmiş, İsrail ortadan 
kaldırılması gereken bir devlet olarak belirlen-
miş, Batılı devletlerle iş birliği yapan Müslüman 
devletler İslam davasına ihanetle suçlanmış ve 
İran, ezilen Müslüman halkların kurtarıcısı olarak 
ön plana çıkarılmıştır. Bu devrimci ve sert söy-
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lem İran-Irak Savaşı’nın uzamasını ve sert güç 
unsurlarının kullanımını beraberinde getirmiştir. 

Humeyni’nin ölümünden sonra sert dış po-
litika değişmeye başlamış, uzlaşmacı bir çizgi 
benimsenmiştir. İran-Irak Savaşı ile ekonomisi 
darboğaza giren İran, Humeyni’nin ölümünden 
sonra iktidara gelen Cumhurbaşkanı Rafsancani 
ve sonrasında Muhammed Hatemi pragmatist bir 
politika yürütmüştür. Ekonominin toparlanma-
sına odaklı pragmatist politikaları çerçevesinde; 
Arap ve Batı ülkeleriyle yakın ilişkiler kurmaya 
çalışmışlardır. Özellikle Hatemi Dönemi, yeni 
yumuşak güç unsurlarının geliştirildiği ve bun-
ların kullanıldığı bir dönem olmuştur.

1997’de cumhurbaşkanlığına seçilen 
Hatemi, reformcu yönüyle ön plana çıkmış, “yu-
muşama” ve “diyalog” gibi iki sloganla yönetimi-
ni devam ettirmeye çalışmıştır. Yumuşama sloga-
nını, Arap ve Batı ülkeleri ile uzlaşma hedefi için 
kullanırken; diyalog sloganını medeniyetler arası 
diyalog hedefi için kullanmıştır. Sonuncusunun, 
özellikle 90’lı yıllarda Huntington’ın ortaya attığı 
“Medeniyetler Arası Çatışma” tezine koşutluğu 
dikkat çekmiştir (Wastnidge, 2014, s. 5). Hatemi, 
“medeniyetler arası diyalog” söylemini uluslara-
rası ilişkilerde yeni bir paradigma olduğunu be-
lirtip, bunun uluslararası alanda duyulmasını ve 
uygulamasını sağlamaya çalışmıştır. Bu amaçla 
1998’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu açılı-
şında yaptığı konuşmada; 2001 yılının “medeni-
yetler arası diyalog yılı” olarak kabul edilmesini 
talep etmiştir (Hatemi, 1998). Bu politik duruşta 
İran’ın İslamiyet öncesi ve İslami Dönem’e ait 
büyük bir birikim ve kültüre sahip olması Hatemi 
için bu rolü seçmede büyük bir ağırlık noktası 
oluşturmuştur (Wastnidge, 2014, s. 5-6). 

2001 yılının, İran öncülüğünde medeniyet-
ler arası diyalog yılı olarak kabul edilmesi ve 
İran’ın dünyada medeniyetler arasında diyalo-
ğun sağlanmasına soyunması, onu zorunlu ola-
rak yumuşak güç unsurlarını geliştirmeye ve 
bunu uluslararası alanda uygulamaya sevk et-
miştir. Hatemi Dönemi’nde (1997-2005), özel-

likle İran kültürünün uluslararası alanda vurgu-
lanarak bu şekilde bir cazibe ve etkililik elde 
edilmeye çalışılması en baskın çabalardan birini 
oluşturmuştur. Bu dönemde kültür bakanlığı ya-
pan Ataullah Muhacerani “Hatemi Dönemi’nde 
bu amacın uluslararası alanda Kültür Bakanlığını 
Dış İşleri Bakanlığından daha önemli hâle ge-
tirdiğine” (Westnidge, 2014, s. 5-6) dair sözleri 
İran’ın bu dönemde kültür üzerinden geliştirmek 
istediği yumuşak güç unsurlarına verdiği önemi 
göstermektedir.

İran’ın, Hatemi’nin kültür üzerinden yumu-
şama ve diyalog çizgisinde bir dış politika gelişti-
rip bu politikanın getirilerinden faydalanma giri-
şimi ve çabası 2005’te Mahmud Ahmedinejad’ın 
iktidara gelmesiyle sekteye uğramıştır. 11 Eylül 
Saldırıları’yla beraber George W. Bush’un terö-
rizmle savaş doktrini çerçevesinde başlattığı sert 
ve saldırgan dış politikayla Hatemi Dönemi di-
yalog çabalarına rağmen İran’ın şer ekseni ülke-
lerinden biri olarak bırakılmaya devam edilmesi 
Ahmedinejad’ı diyalog politikasından caydıran 
temel etmenlerden birini oluşturmuştur (Yeğin, 
2014, s. 3). Özellikle nükleer program üzerinden 
çok sert bir dille, ABD ve Batı ülkelerine kar-
şılık vermesi Ahmedinejad Dönemi’nin (2005-
2013) sert güce dayalı dış politikasının belirle-
yicisi olmuştur.

2013’te cumhurbaşkanı seçilen Hasan 
Ruhani, Ahmedinejad Dönemi’nde nükleer prog-
ram üzerinden zarar gören ülke imajını, itidalli 
bir dış politika ile düzeltmeye çalışmıştır. 2013-
2017 arasında İran’ın imajının zarar görmesine 
ve sert söylemlere sebep olan nükleer programı 
uzlaşma ile çözüp belirli bir yumuşama ve imaj 
düzeltimi sağlamayı hedefleyen Ruhani, bu ama-
cına ulaşmış, bu anlamda belirli bir yumuşama 
sağlayabilmiştir. Ancak bu durum çok sürmemiş 
özellikle Trump’ın başkan seçilmesi ve nükleer 
anlaşmadan çekilmesi ile İran’ın dış politikası 
yine sertleşmeye başlamıştır (İRAM, 2017, s. 
16-17). 
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İran, yukarıda da belirtildiği üzere bazı dö-
nemlerde güç söylem ve uygulamalarını sertleş-
tirse de yumuşak güç unsurlarını kullanmaktan 
vazgeçmemiştir. Sert söylem ve uygulamalar dö-
neminde de İran’ın yumuşak güç kaynakları özel-
likle bu amaçla kurduğu kurumlar işlemeye de-
vam etmiştir. İran’ın iki güç unsurunu bir arada 
kullanması da genellikle onun akıllı güç kullanan 
bir ülke olduğuna yönelik vurgulamaları arttır-
mıştır (Ekşi, 2017, s. 48).

İran’ın sert güç ve yumuşak güç çizgisin-
deki dış politikası genel olarak bu şekilde iken 
bu iki güç türünü gerçekleştirici farklı güç un-
surları kullanmıştır. Makalenin konusu yumuşak 
güç konusu olduğundan bundan sonraki bölüm-
de İran’ın yumuşak güç unsurlarından bazıları 
ele alınacaktır.

3. İran’ın Yumuşak Güç Kaynağı 
Olarak Şiilik
İran dış politikasının dayandığı temel para-

metreler, sahip olunan yedi bin yıllık tarih ve bu 
süreçte oluşan kültürel kimliklere dayanmakta-
dır. Ahameniş ve Sasaniler’den beslenen İranlı 
kimliği İran’ın milliyetçi kodlarını belirlerken, 
Sasaniler Dönemi’ndeki Zerdüştlük ile Safeviler 
Dönemi’ndeki Şiilik İran’ın dinî kimliğinin temel 
kodlarını belirlemiştir. Safevilerden günümüze 
kadar Şiilik inancının da İranlı kimliğine eklen-
mesiyle oluşan siyasi-dinî iki temel kimlik, İran 
dış politikasının da en temel dayanaklarını oluş-
turmuştur (Byman vd., 2001, s. 7-8; Dehghani & 
Nouri, 2012, s. 70). Jeopolitik ve bölgesel dina-
miklerdeki değişikliklere göre İran dış politika-
sı bu iki kimlik arasında hareket etmiş, siyasal 
iktidarların bazı cüzi eklemeleriyle günümüze 
ulaşan temel çizgiye oturmuştur. 

İran İslam Devrimi’nden sonra Şiilik kimli-
ğinin en baskın bileşen olduğu İran dış politikası, 
tam siyasi ve ekonomik bağımsızlık, yabancı ta-
hakkümünün reddi, zulme karşı mücadele, maz-
lum halkların yanında yer alma, Müslümanların 

hakkını savunma, başka devletlerin iç işlerine 
müdahil olmama, evrensel bir İslam yönetimi 
kurma ve devrim ihracı gibi amaçlara dayanmış-
tır (Yeğin, 2014, s. 2; Sinkaya, 2017, s. 25). İran 
Anayasası’nda teorik olarak yer alan bu amaç-
ların da yine dönemsel ve bölgesel dinamiklere 
göre uygulama ve ön plana çıkma dereceleri fark-
lılaşmıştır. Humeyni Dönemi’nde idealist devrim 
ihracı dış politikanın en temel prensiplerinden bi-
rini oluştururken, Humeyni sonrası dönemde rea-
list bölgesel ve uluslararası koşullarla uyum pren-
sibi ön plana çıkmıştır (Rigiderakhshan, 2020, s. 
405). Devrimden sonra bölgesel ve uluslararası 
koşullara göre dış politikanın bazı öncelikleri 
değişse de Şii kimliğine yönelik söylem ve uy-
gulamalar değişmemiş, bu olgu devrimden gü-
nümüze süreklilik arz ederek önceliğini koru-
muştur. Sadece radikal çizgiye sahip hükûmetler 
döneminde devrimci bir söylemle inşa edilirken, 
reformcu ve ılımlı hükûmetler döneminde inanç 
diplomasisi odaklı yumuşak bir söylemle inşa 
edilmiştir.

İran’ın Şii kimliği, dış politikanın sertlik 
ile ılımlılık arasındaki skalasında konjonktür ve 
aktörlere göre dış politikada sert güç unsuru ve 
yumuşak güç unsuru niteliği kazanmaktadır. Bu 
kimlik özellikle muhafazakâr hükûmetler döne-
minde sert ideolojik bir araca dönüşürken, re-
formcu hükûmetler döneminde yumuşak bir güç 
unsuru olarak belirmektedir. Bazı durumlarda bu 
kimlik, sertlik ya da ılımlılık sağlayıcılık arasın-
da bu kadar net bir şekilde tanımlanamamakta-
dır. Bu durumlarda hem yumuşak hem sert güce 
dayalı bir dış politika aracı olarak ortaya çıkabil-
mektedir. Ancak ister muhafazakâr ister reform-
cu hükûmetler olsun devletin otokratik niteliği 
ve İran’ın bölgesindeki dinî ve politik konumu 
Şiilik kimliğinin dış politikada sürekli bir şekil-
de var olmasını sağlamıştır. 

İran’ın kültüre dayanan yumuşak gücünün 
genellikle iki temel sütuna dayandığı ileri sürü-
lür. Biri devrimin resmî ideolojisi olarak sayı-
lan Şiilik, diğeri ise fars milliyetçiliğine dayanan 
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İran’ın kadim kültürü, gelenekleri ve değerleri-
dir. Yumuşak gücün bu iki kaynağa dayandığı 
üzerine genel olarak bir konsensüs varken, bu 
iki kaynağın birbiriyle etkileşimi üzerine çeşitli 
ayrılıklar mevcuttur. Bir grup kültürü, resmî ide-
olojinin yayılmasında bir araç olarak görürken; 
bir grup ikisinin aynı olduğunu İran kültürünün 
resmî ideolojiden ayrı olmadığını vurgular. İlk 
görüşte kültür Şiilik üzerine kurulu, resmî ideo-
lojiyi destekler nitelikte bir araçken; ikinci gö-
rüşte kültür, resmî ideolojiye eşdeğerdir (Kamal, 
2018, s. 28-29). Yani kültür yayıldığında aynı za-
manda resmî ideoloji de yayılmış olmaktadır. Bu 
ayrımda dikkat çekici nokta; kültür, ister resmî 
ideolojiyi destekleyen bir araç olsun ister resmî 
ideolojiyle eşdeğer olsun, her iki görüşte de asıl 
amaç, resmî ideolojinin yaygınlaştırılmasıdır.

Eski bir diplomat olan ve İran dış politi-
kasının önemli teorisyenlerinden biri olan Jalal 
Dehghani Firouzabadi, kültürün İran’ın resmî 
ideolojisini yaymada bir maske rolü gördüğünü, 
Şii resmî ideolojisinin bu maske altında gizli bir 
şekilde yayıldığını öne sürer (Firouzabadi, 2011, 
s. 106-107; Kamal, 2018, s. 29). İslami İlişkiler 
ve Kültür Kurumu Araştırma ve Eğitim İşlerinden 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Dehshiri de kültürü, 
resmî ideolojinin yayılmasında bir maske ola-
rak tanımlamakta, bu maskenin İran’ın askerî ve 
stratejik hedeflerini örttüğünü ileri sürmektedir. 
Ayrıca karşı devletin hassasiyetinin düşünülmesi 
ve kültürün maske görevinin sonlanmaması için 
dikkatli ve tarafsız bir dil kullanılması gerektiği-
ni eklemektedir (Kamal, 2018, s. 29).

İran’ın Şiilik inancını yumuşak güç unsuru 
olarak kullanması, bu inancın ortaklık üzerin-
den oluşturduğu birleştiricilik rolüyle ilgilidir. 
Şiilik üzerinden oluşan ortaklık ve bu ortaklık 
üzerinden oluşan toplum, İran için özellikle kendi 
bölgesinde yumuşak güce dayalı bir nüfuz gücü 
sağlamaktadır. Ayetullah Humeyni tarafından te-
orileştirilen Velayet-i Fakih makamı, bu nüfuzun 
sağlanmasında kullanışlı bir araç olarak ön pla-
na çıkmıştır. Şii inancındaki 12. imama yönelik 

inanış, İran devrim rehberinin vekilliği ile yoğ-
rulmuş ve bu yoğurmayla birlikte doğan iç içe 
geçme durumu, devrim rehberine bir kutsallık 
sağlayarak, İran’ı Şii toplumunun nezdinde ma-
nevi bir liderliğe yükseltmiştir. Humeyni, 1.150 
yıl önce gaybete girip kıyamete yakın bir dönem-
de ortaya çıkacak olan İmam Mehdi’nin, yönetici 
vekili olarak ortaya çıkmış, bu anlamda Şii top-
lumu nezdinde itaat edilmesi gereken karizmatik 
ve teopolitik bir kişilik kazanmıştır (Büyükkara, 
2022). Humeyni, bu teopolitik kişiliği tek başı-
na değil Ayetullah Beheşti gibi kişilerin de yar-
dımıyla meşrulaştırmış, Şii toplumundaki genel 
kabulü arttırmaya çalışmıştır. Ayetullah Beheşti; 
Humeyni’nin kişiliğini Hz. Muhammed’in kişi-
liğiyle ortaya çıktığı devrin sosyoekonomik du-
rumunu ise peygamberin gönderildiği dönem ile 
özdeşleştirerek, Humeyni ve sahip olduğu reh-
berlik makamını kutsallaştırmıştır (Yılmaz, 2021, 
s. 112). Bir manada görünmez olan son imam, 
Humeyni ve makamının şahsında; görünmeden 
önce kişileştirilebilen, sevilmeden önce sembo-
lize edilebilen ve tasavvur edilmeden önce hayal 
edilebilen (Walzer, 1967, s. 194) sembolik somut 
bir kişilik olarak ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

İran, Şiilik üzerinden böyle bir güç oluştur-
duktan sonra bu gücün sürekliliğini sağlamak için 
de yoğun bir çaba harcamaktadır. Bu çabalardan 
en önemlisi de kamu diplomasisi yürüten ku-
rumlar kurmak ve bu kurumlar aracılığıyla resmî 
ideolojiyi yaymaktır. Bu bağlamda bakıldığında 
İran’ın kültürel değerler üzerinden yumuşak güç 
elde etmek ve bunun sürekliliğini sağlamak ama-
cıyla kurduğu kurumların çoğu, İran kültürünü 
tanıtmaktan çok resmî ideoloji olan Şiiliğin ya-
yılmasına hizmet edip inanç diplomasisi yürüt-
mektedir. Kurumların yaptığı kültürel faaliyetler 
kültürel olarak İran’ı dış dünyada tanıtsa da asıl 
amaç, Şiilik üzerinden kazanılan yumuşak gücün 
korunması ve arttırılmasıdır. İran’ın inanç diplo-
masisi, çatışma çözümü ve barışın tesis edilme-
sinden çok çıkarların elde edilmesine yönelik 
olduğu söylenebilir.
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İran, Şiiliğin doğru anlaşılması, Şiiliğin yay-
gınlaştırılması ve Şiiliğin sağladığı nüfuzun ko-
runması gibi hedeflere o kadar önem vermektedir 
ki İslam Devrimi’nden günümüze bu amaca hiz-
met eden yaklaşık 30 kurum kurmuştur. Bu ku-
rumların her biri meşruiyetini ve farklı bir otorite-
den almaktadır. 13 kurum Parlamento tarafından, 
10 kurum doğrudan Devrim Rehberi tarafından, 2 
kurum Kültürel Devrim Yüksek Konseyi tarafın-
dan, 2 kurum Yüksek Öğrenimi Teşvik Konseyi 
tarafından kurulmuş ve 2 kurum da kuruluş ona-
yını direkt Anayasa’dan almıştır. Bu kurumlar-
dan İmam Rıza Türbesi Kurumu ve Uluslararası 
Devrim Lideri Bürosunun yasal dayanakları be-
lirsizdir (Kalhor & Sadeghi, 2010, s. 7). Bu ku-

rumların çoğu devlet tarafından desteklenmekte, 
bazıları kendi namlarına doğrudan bütçeden pay 
almaktadırlar. Bu kurumlardan bazılarının bütçe-
si koca bir bakanlığın bütçesinden daha büyük 
olabilmektedir. Örneğin Al-Mustafa Uluslararası 
Üniversitesinin bütçesi; Şehircilik Bakanlığı ve 
Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı gibi bakanlık-
ların bütçesinden daha fazladır (Kamal, 2018, s. 
31). İmam Rıza Türbesi Kurumu gibi bazı ku-
rumların kendi gelirleri de bulunmakta ve bu ge-
lir çok yüksek miktarlara tekabül etmektedir. İran 
hükûmetlerinin bazen bu kuruma borçlandığı bile 
görülmektedir (Mehrnews, 2013). Aşağıda bu ku-
rumlardan bazıları verilmiştir.

Tablo 1
İran Kültürel ve Dinî Diplomasisini Yürüten Bazı Kurumlar

Kurum İsmi Hukuki Statü Faaliyet Türü

1.
Kültürel Devrim Yüksek 
Konseyi

Ayetullah Humeyni’nin emriyle 
kurulmuş

Kültürel işlerin gidişatını izleme

2.
İmam Humeyni Yardım 
Komitesi

Ayetullah Humeyni’nin emriyle 
kurulmuş

Yardım faaliyetleri ve kültürel 
bazı işler

3.
İslam-i Tebliğ Ofisi-Kum İlim 
Havzası

Devrim Rehberi’nin isteği 
üzerine kurulmuş

Dini Eğitim

4. Cemiet’ül Mustafa
Devrim Rehberi’nin isteği 
üzerine kurulmuş

Yabancı öğrencilere din eğitimi 
verip yabancı din adamı 
yetiştirmek

5.
İran Radyo ve Televizyon 
Kurumu Uluslararası Başkanlığı

Parlamento kararı
İslam ve İran kültürünü tüm 
dünyada yaymak

6.
Kültürel Miras, El Sanatları ve 
Turizm Kurumu

Parlamento Kararı
İran içinde ve dışında kültürel 
değerleri korumak

7. Uluslararası Takrib Konseyi
Devrim Rehberi’nin isteği 
üzerine kurulmuş

İslami iş birliğinin artması için 
çalışmak

8. Ehlibeyit Konseyi
Devrim Rehberi’nin isteği 
üzerine kurulmuş

Ehlibeyit faaliyeti dünya 
geneline yaymak

9.
Dışişleri Bakanlığı Kültürel 
Enstitüsü

Parlamento Kararı 
Yurt dışındaki kültürel 
faaliyetlerin hazırlanması ve 
uygulanması

10.
Yurt dışındaki İranlıların Kültür 
Ofisi

Parlamento Kararı
Yurt dışında yaşayan İran 
halkına yardımcı olmak
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İran bu şekilde; resmî ideoloji üzerinden bir 
nüfuz elde edip, bahsi geçen kurumlar aracılı-
ğıyla da bu gücü arttırıp sürekliliğini sağladık-
tan sonra, bunu çıkarlarına ulaşmada elverişli bir 
dış politika aracı olarak kullanmaktadır. İran’ın 
İsnaaşeriye Şiiliği başta olmak üzere diğer bir-
çok Şii fırkası arasında velayet-i fakihlik maka-
mı üzerinden oluşturduğu bu kutsallık, İran dış 
politikasında yumuşak bir güç unsuru olarak kul-
lanılmaktadır. İran elde ettiği bu manevi araçla 
kendisine bağlanan diğer ülkelerdeki Şii toplu-
munu mobilize etmekte, bu yolla bölgedeki çı-
karlarını elde etmeye çalışmaktadır. 

Oluşturduğu dinî motivasyonla milis kuv-
vetler oluşturmakta, bu kuvvetleri bölgesinde 
destekleyerek vekalet savaşları yürütmektedir. 
Bu noktada en önemli husus; İran destekli Şii 
milis örgütlerin sert güç unsuru olarak görü-
lüp, bu örgütlerin oluşumuna kadar geçen sü-
rede Şiilik üzerinden kullanılan dinî-kültürel 
yumuşak güç unsurlarının göz ardı edilmesi-
dir. Dinî motivasyon üzerinden oluşturulup, si-
lahlı güçler olarak kullanılan örgütler her ne 
kadar sert güç unsuru olarak belirse de bu ör-
güt üyelerinin motive edilerek silahlı bireyler 
olarak ortaya çıkarılmalarına kadar geçen ikna 

Kurum İsmi Hukuki Statü Faaliyet Türü

11. Bilimler Akademisi
Kültürel Devrim Yüksek 
Konseyi onayı ile kurulmuş

Bilim ve teknolojinin 
gelişmesine katkıda bulunmak

12. Sanat Akademisi
Kültürel Devrim Yüksek 
Konseyi onayı ile kurulmuş

İslami ve ulusal mirasın 
korunması

13. İranoloji Müesseseleri
İran Yüksek Eğitim Konseyi 
tarafından kurulmuş

İran kültür ve medeniyetini tüm 
dünyaya yaymak

14.
Bağış ve Yardımlaşma İşleri 
Başkanlığı

Parlamento Kararı
Yurt dışı bağış ve yardım işlerini 
organize etmek

15.
Bilim Bakanlığı Uluslararası 
Çalışma ve İş Birliği Merkezi

Parlamento kararı
İran dışındaki bilimsel ve 
kültürel faaliyetleri düzenlemek

16.
İslami Tebliği Ofisi Sanatsal 
Bölümü

Devrim Rehberi’nin isteği 
üzerine kurulmuş

Sanat ve dinî edebiyatı tanıtmak

17.
İslami İlişkiler ve Kültür 
Kurumu

Devrim Rehberi’nin isteği 
üzerine kurulmuş

Yurt dışı kültürel ve dinî tanıtım 
faaliyetlerini sürdürmek

18. ECO Kültür Enstitüsü Parlamento kararı
Üye devletlerin kültürel iş 
birliğinin artmasına yardımcı 
olmak

19.
Uluslararası Devrim Lideri 
Bürosu

İran dışında kültürel kuruluşları 
denetleme

20.
Bonyad-e Astan-e Qods-e
Razavi

İran dışında bazı kültürel ve dinî 
işleri yapmak

21. İran Kızılay Kurumu Parlamento kararı
İran dışında kültürel ve dinî 
faaliyetler yürütmek

22. Devrim Muhafızları Parlamento Kararı
İran dışında bazı kültürel 
faaliyetleri yürütmek

Kaynak: Şahin ve Asl, 2020, s. 164-165; Kalhor ve Sadeghi, 2010, s. 7.
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ve kazandırma süreci Şiilik üzerinden yapılan 
dinî-kültürel yumuşak güç unsuruna dayanmak-
tadır. Şii Hazaraların, Suriye’de İran adına mü-
cadele eden Fatımiyyun Tugayı üyeleri olarak 
ortaya çıkmaları, mücadeleye yüklenen cihat 
gibi kutsal anlamlara bağlıdır. Şam’da bulunan, 
Hz. Ali ve Fatıma’nın kızı Zeynep’in mezarının 
olduğuna inanılan ve Şiiler için en önemli inanç 
merkezlerinden biri olan Seyyide Zeynep Camii 
ve türbesinin korunması gibi görevler üzerin-
den yaratılan cihat anlayışı (Smyth, 2015) bah-
sedilen dinî-kültürel yumuşak güç unsurunun 
en açık örneklerinden birini oluşturmaktadır. 
Silahlı milis güçlerin oluşturulmasında ve sü-
rekliliğinin sağlanmasında kullanılan dinî mo-
tivasyon gücü sadece Fatımiyyun Tugayları ör-
neğinde değil Yemen’de Husi güçleri ve yine 
Lübnan’da Hizbullah üyelerinin bağlılığının 
sürdürülmesinde de kullanılmaktadır.

Suudi Arabistan Şiilerinin önemli isimle-
rinden biri olan Şeyh Nimr Bakır el-Nimr’in 
bir konuşmasında: “Velayet-i Fakih zalimle-
ri saf dışı bıraktığı için zalimler ondan kor-
kar. Bahreyn, Irak ve bütün dünyada velayet-i 
fakih yönetim biçimi uygulanmalı.” sözleri 
(Horasanlı, 2020) yine İran’ın velayet-i fakih 
teorisi üzerinden diğer ülkelerdeki Şiileri ken-
dine bağlayıp bundan güç elde etmesinin en 
iyi örneklerinden birini oluşturur. Nimr’in ve-
layet-i fakih teorisine bağlılığı ve İran’ın buna 
bağlı olarak bölgedeki en önemli rakiplerin-
den biri olarak gördüğü Suudi Arabistan üze-
rinde bir etki unsuru elde etmesi yine İran’ın 
yumuşak güç unsurlarını Şii inancına dayan-
dırması ile ilgilidir.  1979 İslam Devrimi sıra-
sında Suudi Arabistan Şiilerinin ayaklanması, 
Nimr’in idam edilmesi sırasında İran’ın ortaya 
koyduğu tepki ve İran’da Suudi Arabistan dip-
lomatik temsilciliklerinin yakılması gibi olaylar 
(Horasanlı, 2020), İran’ın dinî-kültürel öğeler 
üzerinden bölgede elde etmiş olduğu dış politik 
nüfuzu göstermektedir. Nye’ın (2004, s. 255-
270; 2005; 2007) silahlı güçlerin kullanılması 

dışında, özellikle kültürel öğeler üzerinden dış 
politikada belirli kazanımlar sağlayan unsur-
lar olarak adlandırdığı yumuşak güç, tam da 
İran’ın bu şekilde Suriye, Yemen, Irak, Lübnan 
ve hatta Suudi Arabistan’da dinî-kültürel öğe-
leri kullanarak çıkarlarını gerçekleştirmesine 
denk düşmektedir.

Lübnan’da İran’ın, Hizbullah’a ve bura-
da yaşayan Şii ailelere verdiği askerî ve maddi 
destekler, bu argümanlara verilecek bir diğer 
örnektir. İran, 2006 İsrail-Lübnan Savaşı’nda, 
savaşta ailesini kaybeden 7 bin kişiye 300 mil-
yon dolarlık destek sunmuştur. İran resmî büt-
çesin de yer almasa da ve bu konuda net bir 
rakam veren kaynak olmasa da Hizbullah’a ve-
rilen maddi desteğin yıllık 700 milyon ila1 mil-
yar dolar arasında değiştiği tahmin edilmek-
tedir (Williams, 2018). 1985’te Hizbullah’ın 
“İran rejimini dünyada İslam devletinin ön-
cüsü ve çekirdeği olarak görüyoruz. Velayet-i 
fakih makamını temsil eden tek bilge ve adil 
Ayetullah Ruhullah Humeyni’nin emirlerine 
uyarız.” (Levitt, 2021, s. 5) şeklindeki mani-
festosu İran’ın velayet-i fakih teorisi üzerinden 
kazandığı gücü göstermektedir. 

İran’ın Şiiliği yumuşak güç unsuru olarak 
kullandığı bir başka alan da göçmen ve insani 
yardım konularıdır. İran, göç etmek zorunda ka-
lan ya da savaş, kıtlık, salgın ve doğal felaket-
lerden kötü etkilenip zor durumda kalan Şiilere 
insani yardım sağlayarak bölgedeki Şii koruyu-
culuğu misyonunu sürdürmeye çalışmaktadır. 
2015’ten beri süren Yemen İç Savaşı’nda İran, 
Husi güçlerine silah yardımı dışında, savaştan 
ve pandemiden dolayı açlık ve hastalıkla yüz 
yüze kalan Yemen halkına insani yardım malze-
meleriyle destek vermektedir. Altı yıldır süren 
bu savaşta İran Kızılay’ı birçok kez uçaklarla 
Husilerin ellerinde bulundurdukları bölge hal-
kına gıda, ilaç ve tıbbi malzemeler göndermiş-
tir. İran, benzer davranışı Kovid-19 pandemisi 
sırasında da göstermiş, kendi geliştirdiği aşıyı 
Yemen’e göndermeye hazır olduğunu bildir-
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miştir (Reliefweb, 2015; TGRT Haber, 2015; 
Xınhuanetnews, 2020; IRNA, 2022). 

İran, benzer bir politikayı Afganistan’da 
bulunan Şii Hazaralara yönelik de sergilemek-
tedir. 1979’da Sovyetler’in Afganistan’ı işgali 
ve 90’larda cereyan eden Afganistan İç Savaşı 
sırasında göç etmek zorunda kalan milyonlar-
ca Afganistan uyruklu göçmene ev sahipliği 
yapmıştır. Ancak İran, bu göçte Şii Hazaraları 
kabul etmede diğer topluluklara oranla daha 
istekli ve gönüllü davranmıştır (Elçi, 2022, s. 
85). İran’da kayıtlı Afganların %70’ine yakını-
nın Hazara ve Taciklerden oluşması bu durumu 
açıklamaktadır. Ayrıca göçmenlerin ülkedeki 
sosyal yardım, eğitim ve sağlık hizmetlerinden 
faydalanmasını sağlayan amayesh kart sahipli-
ğinin %43’ünün Hazaralarda olması aynı şekil-
de İran’ın Şiilik üzerinden oluşturduğu bağlı-
lığı devam ettirme isteğini ortaya koymaktadır 
(Abbasi-Shavazi vd., 2005, s. 18). Göç konu-
su dışında Taliban ile Hazaralar arasında sık 
sık çatışmaların yaşandığı ve nüfusunun ço-
ğunluğunun Şii Hazaralardan oluştuğu Balkhab 
Bölgesi’ne insani yardım malzemeleri gönde-
rerek, Şii toplumunun koruyuculuğu rolünü de-
vam ettirmeye çalışması yine benzer bir duru-
mu göstermektedir. Bunun yanı sıra Host ve 
Paktika eyaletlerine yaşanan depremden dolayı 
insani yardım konusunda destekler sağlaması 
ana iddiayı destekleyen bir başka örnektir (Iran 
Press News Agency, 2022). 

Bu şekilde İran, gerek Orta Doğu’da yürüt-
tüğü vekaleten savaşta savaşacak Şii örgütlerin 
oluşturulması gerek diğer ülkelerde bulunan 
Şiilerin bağlılıklarının sağlanarak bu ülkele-
re karşı çıkarlarının korunması amacıyla olsun 
Şiilik ve velayet-i fakihlik teorisini bir yumuşak 
güç unsuru olarak kullanmaktadır. Velayet-i fa-
kih teorisiyle kendini bölgede Şiiler için kutsal 
bir konuma yerleştiren İran, silah kullanmadan 
bu kutsallık üzerinden Şii koruyuculuğu çerçe-
vesinde büyük bir nüfuz ve etki kazanmaktadır. 

4. Yumuşak Gücün Sürekliliğini 
Sağlayan Temel Kurum: İslami 
İlişkiler ve Kültür Kurumu (İİKK)
İran, dünyada ve kendi bölgesinde hem 

çıkarlarını korumak hem de kendine yönelik 
oluşturulmaya çalışılan kötü algıyı kırmak 
amacıyla kamu diplomasisini de yoğun bir şe-
kilde kullanmaktadır. Yumuşak güç unsurların-
dan birini oluşturan kamu diplomasisini kulla-
narak özellikle Müslüman ülkelerle ilişkilerini 
geliştirmeye ve bu yolla diplomatik bir etki ka-
zanmaya çalışmaktadır. ABD ve İsrail’in med-
ya başta olmak üzere çeşitli yollarla kendisine 
karşı yürüttükleri olumsuz propagandaya kar-
şı aynı yolla karşılık vermeye çalışmakta, bu 
amaçla çeşitli uluslararası kuruluş ve ajanslar 
kurmaktadır. Bu ajans ve kurumlar daha çok 
İran’ın tarihi, dili ve kültürel değerleri üzerin-
den bir cazibe oluşturmak istemekte, İran’a 
karşı yürütülen olumsuz propagandaya karşı 
bu şekilde karşı durmaya çalışmaktadır.

İran’ın bu amaçla kurduğu en önem-
li kurumlardan biri İslami İlişkiler ve Kültür 
Kurumu’dur (İİKK). 1995 yılında kurulan ku-
rum; Yüksek Konsey ve Teşkilat Başkanı ol-
mak üzere iki temel organa sahiptir. Kurumun 
en temel organı olan ve 11 üyeden oluşan yük-
sek konseyin tüm üyelerinin Devrim Rehberi 
Ali Hamenei tarafından atanması en dikkat 
çekici hususlardan birisidir. Konsey; Kültür 
Bakanı (Konsey Başkanı), Dışişleri Bakanı, 
İran İslam Cumhuriyeti Yayın Kurumu Şefi, 
İslami Kalkınma Örgütü Başkanı, Uluslararası 
İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Konseyi 
Genel Sekreteri ve İran Devrim Lideri Ofisi 
Uluslararası İlişkiler Yardımcısı (Örgütün baş-
kanı), Dünya Ehlibeyt Konseyi Genel Sekreteri, 
İslami Tebliğ Kurumu Başkanı ve bilim ve kül-
tür alanında deneyimli 3 üyeden oluşur (İslami 
İlişkiler ve Kültür Kurumu Tüzüğü, 1995). 
Kurum Zimbabve, Sri Lanka, Avustralya, 
Hindistan (Mumbai ve Yeni Delhi’de olmak 
üzere 2 tane), Malezya, Nijerya, Uganda, 
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Gana, Filipinler, Güney Afrika ve Londra ol-
mak üzere 11 ülkede genel merkeze sahipken 
bağlı şube ve kurumlarla bu sayı 67’ye kadar 
çıkmaktadır. Latin Amerika’da 16 kültür mer-
kezi; Orta Doğu’da 11 kültür evi (9 ülkede); 
Pakistan’da 1 kültür konseyi, 7 kültür evi ve 
1 Farsça Araştırma Merkezi gibi kurum ve şu-
beler buna örnek verilebilir. Bunlara ek olarak 
42 ülkede İran tarafından kurulan 52 kütüpha-
ne de yine bu kuruma bağlıdır (Kamal, 2018, 
s. 31; ICRO, 2022). Bu şekilde hemen hemen 
dünyanın her tarafına ağ gibi yayılmış olan ku-
rum, Rafsancani ve Hatemi’nin 90’larda yumu-
şama ve diyalog odaklı dış politikalarının bir 
yansıması olarak görülebilir.

Kurumun mevcut  başkanı  Mehdi 
İmanipour’dur. İmanipour ilahiyat ve İslam 
hukuku alanlarında eğitimini tamamlamış-
tır. İmanipour, daha önce Dünya Ehlibeyt 
Konseyinde vekillik ve katiplik, İslami İlişkiler 
ve Kültür Kurumunun Avrupa ve Amerika 
kültür direktörlüğü, Rusya ve Almanya kül-
tür danışmanlığı gibi görevlerde bulunarak, 
bu anlamda büyük bir deneyim elde etmiştir. 
Bunun dışında Ehlibeyt Konseyinin Kanada 
ve Brezilya’da kurulmasını gerçekleştirmiş; 
İslami Araştırmalar Vakfı ve Uluslararası İran 
Araştırmaları Vakfının kuruculuğunu yapmış-
tır (IRNA, 2020). İmanipour’dan önce de İran 
Ankara Büyükelçiliği ve İran Aşkabat kültür 
ataşeliği, İslami İlişkiler ve Kültür Kurumunun 
Rusya ve Asya-Pasifik kültür danışmanlığı ve 
müdürlüğü gibi büyük bir deneyime sahip 
Abuzar Ebrahimi Türkman görev yapmıştır 
(Tasnimnews, 2013).

Kurumun amaçları kültürel ve dinî ol-
mak üzere iki sütuna oturmaktadır. Ancak 
Firouzabadi (2011) ve Dehshiri’nin (2018) de 
ifadeleriyle örgütün kültürel faaliyetleri resmî 
ideolojinin yayılmasında bir maske rolü gör-
mektedir zira bu durum örgütün tüzüğünde 
açık bir şekilde görülmektedir. Örgüt tüzü-
ğünün amaçlar bölümünde yer alan 8 madde-

nin sadece 2 maddesi İran kültürünün tanıtıl-
masıyla ilgilidir. Geri kalan 6 maddenin din, 
İslam, Müslümanlık, ehlibeyit, Devrim’in ilke-
leri gibi ifadelerle oluşturulmuş olması örgütün 
asıl amacının dinî olduğunu ortaya koymakta-
dır. Örgüt tüzüğüne göre örgütün amaçları ara-
sında şunlar yer almaktadır:

• Müslümanları uyandırmak ve gerçek 
İslam mesajını dünyaya iletmek için 
İslami düşünce ve bilginin dünyada ye-
niden canlandırılması ve yayılmasını 
sağlamak,

• İslam Devrimi’nin temelleri, hedefleri 
ve konumu hakkında tüm dünyanın bi-
linçlendirilmesi ve bunun dünya insan-
larına anlatılması,

• Başta Müslümanlar ve dünya mazlumları 
olmak üzere farklı millet ve kabilelerle 
kültürel ilişkilerin genişletilmesi,

• İran İslam Cumhuriyeti’nin diğer ülke-
lerle olan kültürel münasebetlerini kül-
türel organizasyonlarla güçlendirmek ve 
düzenlemek

• İran kültür ve medeniyeti ile kültürel, 
coğrafi ve tarihî özelliklerinin doğru ta-
nıtmak

• Müslümanlar arasında birlik zemini sağ-
lamak ve Müslüman ilkelerine dayalı 
birleşik bir cephe oluşturmak,

• Din, İslam ve devrim karşıtı kültürle 
fikrî yüzleşme ve düşmanların bölücü 
komplolarından Müslümanları haberdar 
etmek ve Müslümanların haklarını sa-
vunmak,

• Müslümanların, özellikle ehlibeyit (a.s) 
takipçilerinin, dünyadaki kültürel, pro-
paganda, siyasi ekonomik ve sosyal du-
rumlarının büyümesi ve yükselmesi-
ni sağlamak (İslami İlişkiler ve Kültür 
Kurumu Tüzüğü, 1995).
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Kurum, İran’ın kültürel ve dinî kamu dip-
lomasisinin hemen hemen en önemli kuru-
mudur. Kurumun önem kazandığı en önemli 
nokta; kurumun yurt dışında dinî ideolojinin 
yayılması amacına ek olarak, İran kültürünü 
de yaymayı amaçlayan ilk kurum olmasıdır. 
1995’te kurulmasından önce İran’ın kültürel 
ve dinî diplomasisini yürüten yaklaşık 17 kuru-
mun temel amaçları dinî ideolojiyi bütün dün-
yaya yaymaktır. İran kültürünü yaymak da her 
ne kadar amaçları arasında olsa da uygulamada 
bu çok fazla gerçekleşmemiş, kurumlar daha 
çok dinî ideolojinin yayılması üzerinde dur-
muştur. Ancak bu durum Sovyetlerin dağılma-
sından sonra İran’ın Orta Asya ve Kafkasya’da 
yer alan ülkelere yönelik dış politika değişik-
liğine gitmesiyle değişmiştir. Sovyetler Birliği 
Dönemi’nde Orta Asya ülkelerinde Sovyetler 
Birliği’nin İslamiyet karşıtı uygulamalarına 
karşı İran, dinî propagandaya dayalı bir poli-
tika yürütmüş, dış propaganda kurumlarına da 
daha çok dinî propaganda misyonu yüklemiş-
ti. Ancak Sovyetler Birliği dağılınca İslam’a 
karşı bir tehlikenin kalmaması İran’ı propa-
ganda kurumlarına dinî propaganda misyo-
nu dışında kültürel tanıtım misyonu da yük-
lemesini sağlamıştır. Bazı ülkelerle ortak 
kültürel değerlerin olması da bu süreci hız-
landırmıştır. Örneğin Nevruz kültürünün ol-
duğu Türkmenistan, Farsçanın konuşulduğu 
Tacikistan ve Afganistan gibi ülkelerde kültü-
rel propagandayla çok daha kolay nüfuz kaza-
nılabileceği farkına varılmıştır. Bu farkındalık, 
önceki 17 kurumdan farklı olarak hem kültürel 
hem dinî propagandayı yapabilecek bir kuru-
mun kurulması ihtiyacı doğurmuş, İran bu ihti-
yaca cevap olarak İİKK’yi kurmuştur (Chirani, 
2017, s. 70). İİKK’nin kurulmasıyla bütün bu 
kurumların görevleri İİKK’ye devredilmiş ve 
bütün bu kurumlar İİKK altında birleştiril-
miştir. Aslında İİKK’nin temeli İslami Tebliğ 
Teşkilatıdır. İran’ın haber ajansları, gazetele-
ri, yayınları, film ajansları ve hatta üniversi-

teleri de dâhil bu kuruma bağlıdır. Kurum bir 
anlamda hem iç hem dış propagandayla ilgili 
bütün bu kurumları bünyesinde toplayan çok 
hantal bir yapı arz etmekteydi. Ali Hamenei 
bunun farkında olarak kurumun yapısını de-
ğiştirip, kurumun dış propagandayla ilgili ku-
rumlarını ayırıp tek bir kurumda birleştirerek, 
dış propagandanın özerk olmasını sağlamıştır. 
İşte İslami Tebliğ Teşkilatından ayrılan ve ku-
rumun bünyesinde yer alan dış propagandayla 
ilgili bütün kurumları kendinde toplayan ku-
rum İİKK’dir (Chirani, 2017, s. 69-70). 

    Yurt dışında özellikle kültür tanıtımı ala-
nında yer alan bütün kurumların görev, faali-
yet ve personel işlemleri bakımından İİKK’ye 
karşı sorumlu olması İİKK’yi kurumlararası 
önem hiyerarşisinde en üst sıralara taşımakta-
dır. İİKK’nin, ülkenin kültür ve dinî faaliyet-
lerini yürüten diğer kurumlara nazaran neden 
çok daha önemli olduğu kurumun tüzüğünde 
yer alan aşağıdaki maddelerden de anlaşılmak-
tadır:

• Yurt dışındaki tüm tanıtıcı kültürel faa-
liyetleri konusunda politika oluşturmak 
ve koordinasyonu sağlamak

• Sivil toplum kurumlarının yurt dışındaki 
kültürel faaliyetlerine rehberlik etmek, 
denetlemek ve desteklemek

• Yurt dışına yönelik kitap, yayın ve diğer 
tanıtıcı kültür ürünlerinin hazırlanma-
sına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemek ve bunların usulüne 
uygun olarak uygulanmasını izlemek

• İran’ın kültür temsilcilikleri ile yurt dı-
şında İslam Cumhuriyeti’ne bağlı İslam 
ve kültür merkezlerinin tüm işlerini kur-
mak, geliştirmek ve yönetmek, kültür 
ve propaganda temsilcilerini atamak ve 
görevlerinin yerine getirilmesini denet-
lemek,
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• Misyoner ve din eğitmenlerini seçmek, 
yetiştirmek, örgütlemek ve yurt dışına 
göndermek

• Tüm sivil toplum kurum ve kuruluşları 
yurt dışındaki kültür ve tanıtım faaliyet-
lerini kuruluşla koordineli olarak yürüt-
mekle yükümlüdür

• Dünya Ehlibeyit (AS) Meclisi, Dünya 
İslam Dinlerini Yaklaşım Meclisi ve Fars 
Dili ve Edebiyatını Geliştirme Şurası 
kimlikleri ve bütün varlıkları korunarak 
kuruma devredileceklerdir. Dış yürüt-
me görevleri kuruluş aracılığıyla yerine 
getirilecektir (İslami İlişkiler ve Kültür 
Kurumu Tüzüğü, 1995).

Bu şekilde birçok kurumu bünyesinde eri-
terek bu kurumların görevini üstlenen İİKK, 
büyük bir mali kaynağa da sahiptir. Bu du-
rum da yine İİKK’nin önemini ortaya koyan 
önemli göstergelerden biridir. İİKK’nin top-
lam bütçesinin ne kadar olduğuna dair açık 
bir kaynak mevcut değildir. En açık kayna-
ğı yıllık devlet bütçesinden resmî olarak al-
dığı paydır. İİKK’nin 2022 mali yılı bütçesi 
açıklanmasa da Mart 2020-Mart 2021 mali yılı 
bütçesinden aldığı toplam pay; 4.150 milyar 
riyaldir. Bugünün döviz kuru ile hesaplandı-
ğında yaklaşık 100 milyon dolara tekabül et-
mektedir. 1998-2013 yılları arasın bakıldığında 
da kurumun devlet bütçesinden ortalama ola-
rak yıllık 50 milyon euro aldığı görülmektedir. 
Devlet bütçesinden aldığı pay bu meblağ olsa 
da devrim rehberliği makamından ve İmam 
Rıza Türbesi gibi diğer dinî makamlardan da 
mali destek aldığı bilinmektedir. Örgüt tüzüğü-
nün 8. maddesinde de örgütün mali kaynakları 
şu şekilde yer almaktadır:

• Yıllık devlet bütçesinden bağımsız ola-
rak kamu kredilerinden devlet yardımı

• Örgütün yurt dışı faaliyetlerden elde et-
tiği gelirler

• Gerçek ve tüzel kişilerce yapılan bağış-
lar

• Şeriat fonlarından yapılan yardımlar

• Kaynağı üst kurulca uygun görülen di-
ğer gelirler (İslami İlişkiler ve Kültür 
Kurumu Tüzüğü, 1995).

Kurumun bütçesinden kurumun önemlili-
ğinin ortaya konulması açısından İran dinî ve 
kültürel propagandasını yürüten diğer kurum-
ların bütçesine bakılabilir. Böyle bir karşılaş-
tırma yapıldığında, dinî ve kültürel propagan-
da alanında en yüksek bütçeyi alan 6. kurum 
olduğu görülmektedir.

Tablo 2
Dinî ve Kültürel Faaliyetlerde Bulunan Bazı 
Kurumların 2020 Bütçesi

İran Radyo ve 
Televizyon Kurumu 1745 milyar tümen

Dinî İlimler Hizmet 
Merkezi 799 milyar tümen

İslami Tebliğ Örgütü 514 milyar tümen

Dinî İlimler Yüksek 
Konseyi 345 milyar tümen

Al Mustafa Al Alamiya 
Üniversitesi 308 milyar tümen

İslami İlişkiler ve 
Kültür Kurumu 230 milyar tümen

Kaynak: Mardomsalari, 2019.

Kurumun çalışmaları, İran’ın ve değerle-
rinin doğru bir şekilde anlatılıp bölge halkları 
nezdinde iyi bir imaj elde etme amacına yöne-
liktir. Kurumun temel amaçlarından biri olan, 
İran’ın İslam öncesi ve İslami Dönem kültür ve 
değerlerinin tanıtılmasına yönelik çalışmalara 
bakıldığında bu çalışmalara arasında; Nevruz 
ve Yalda Gecesi gibi özel günler, Farsça kursla-
rı, Film Festivalleri, Tiyatro festivalleri, Kültür 
ve Uygarlık çalıştayları, Gatronomi festivalleri 
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ve edebiyat kursları gibi önemli çalışmalar yer 
almaktadır. İran kültürü ve değerlerinin tanı-
tılması yanı sıra kurumun bulunduğu ülkeler 
için önemli olan kültürel değerler ve önemli 
kişilikler üzerine de sempozyum ve seminerler 
gerçekleştirilmektedir. Filipinler’de her yıl 30 
Aralık’ta kutlanan ve Rizal Günü olarak adlan-
dırılan bağımsızlık gününün kurum tarafından 
da kutlanması bu çalışmalara örnek teşkil et-
mektedir (ICRO, 2022). 

Tablo 3
İslami İlişkiler ve Kültür Kurumu’nun İran 
Kültürünü Tanıtmaya Yönelik Çalışmaları

Bosna Hersek
Saraybosna’da İran ve Bosna 
Hersekli çocukların Dostluk 
Haftası

Yeni Delhi İran Yemek Festivali

Yeni Delhi Fars Edebiyatı Kursu

Sri Lanka İran Film Festivali

Malezya İran Malezya Kültür Festivali

Tayland
Srinakharin Üniversitesinde 
İran Kültürü ve Uygarlığı 
Çalıştayı

Pakistan Farsça Kursu

Bulgaristan Farsça Kursu

Azerbaycan Fars Dili ve Edebiyatı Çalıştayı

Kaynak: ICRO, 2022; ICRO İran, 2022.

Kurumun bir diğer amacı olan; Şii inancı-
nın fıkhi, ilmî ve ahlaki olarak doğru tanıtılma-
sı ve yaşanmasına yönelik çalışmalar kurumun 
en dikkat çekici çalışmalarıdır. Kurum bu ma-
nada ülkeler arası kültürel ve diplomatik ilişki-
lerin geliştirilmesine odaklanan ve kamu diplo-
masisi yürüten birçok kurumdan ayrılmakta, bu 

niteliğiyle dünyada özel bir nitelik arz etmekte-
dir. Bu çalışmalar ile kurum; İran’ın velayet-i 
fakih teorisi ile Şiiler nezdinde kazandığı kut-
siyet ve bu kutsiyet ile elde edilen yumuşak 
gücün sürdürülmesini ve muhafaza edilmesini 
sağlamaya çalışmaktadır. Kurumun bu amaca 
yönelik çalışmalarına bakıldığında; ehl-i beyt-
ten olan şahsiyetlerin ve 12 imamın hayatı-
na yönelik konferanslar, Humeyni’nin fikir-
leri ve öğretilerine yönelik çalışmalar, Şiiler 
için önemli şahsiyetlere yönelik anma tören-
leri, Kur’an-ı Kerim’i okuma yarışmaları ve 
Şiiler için kutsal sayılan günlerin kutlanması 
gibi çalışmalar ön plana çıkmaktadır (ICRO, 
2022; ICRO İran, 2022).

Tablo 4 
İslami İlişkiler ve Kültür Kurumu’nun Şiilik Üzerine 
Düzenlediği Etkinlikler

Sri Lanka İmam Humeyni’nin 
Düşüncesinde Birlik Konferansı

Filipinler İmam Hasan Askeri’nin 
Şehadetini Anma Töreni

Yeni Delhi İmam Hüseyin ve Aşure 
Hareketi 

Yeni Delhi

Kerbela’nın Elçisi Hazreti 
Zeynep Uluslararası Semineri: 
İnsanlık İçin Zamansız Bir Rol 
Model

Yeni Delhi
Hazreti Fatıma Öğretisine 
Dayalı Ahlaki Toplumun 
Oluşumunda Kadının Rolü

İtalya Tahran’ın Kutsal Savunması ve 
Şehitler Müzelerinin Tanıtımı

Pakistan
Devrim İmamları Açısından 
“Fıkıh, İçtihat ve Yetki 
Vilayeti” konulu konferans

Yunanistan Yunanistan’da Kudüs Günü 
Konferansı

Uganda Yunanistan’da Kudüs Günü 
Konferansı

Kaynak: ICRO, 2022; İCRO IRAN, 2022.
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İran Orta Doğu güç mücadelesinde sade-
ce sert güç kullanan bir ülke değil, bunun ya-
nında yumuşak güç unsurlarını da kullanan ve 
buna önem veren bir ülkedir. Yumuşak gücün 
öneminin farkında olan bir ülke olarak, bunu 
arttırmak için İİKK gibi bir kurum kurmuş, 
1995’ten beri bu kurum sayesinde yumuşak 
gücünün sürekliliğini sağlamaya çalışmıştır. 
Edebiyat, sinema, tiyatro ve gastronomi alanla-
rında İran’ın sahip olduğu zenginlikleri özellik-
le Müslüman ülkeler nezdinde çeşitli etkinlik-
lerle tanıtmış, bu anlamda İran için bir cazibe 
yaratmaya çalışmıştır. 

İİKK’nin bir yönü, İran’ın kültürel ve sa-
natsal değerlerini tanıtmaya dayanırken, diğer 
yönü Şiilik inancının doğru bir şekilde yaşan-
ması ve tanıtılmasına dayanmaktadır. Yani ku-
rumu tamamen bir kültür merkezi olarak gör-
mek yanıltıcıdır. İran İİKK’nin durumunda bile 
yumuşak gücünü dayandırdığı Şiilik inancını 
unutmamaktadır. İslam Devrimi’nden günümü-
ze kadar Orta Doğu’da Şiilik üzerinden oluştur-
duğu çekimi ve nüfuzu sadece velayet-i fakih 
gibi bir kutsiyet aracı ile değil, bu şekilde ku-
rumlarla da sağlamaktadır. İİKK’nin etkinlikle-
rinde Şii inanışın ilmî ve fıkhi açıdan tanıtılma-
sı ve doğru yaşanmasına yönelik etkinliklerin 
diğer kültürel ve sanatsal etkinliklerden daha 
fazla olması bu durumu ortaya koymaktadır.  

Dinî ve kültürel alanda faaliyet gösteren 
kurumların aldıkları bütçe payına göre yapı-
lan sıralamada ön sıralarda olması, yurt dışında 
dinî ve kültürel alanda faaliyet gösteren kurum-
ların bu alanlarla ilgili faaliyetlerde İİKK’ye 
karşı sorumlu olması ve düzenlenen faaliyet-
lerin organizasyonunda denetleyici rolünün ol-
ması kurumun İran kamu diplomasisi için diğer 
kurumlara nazaran önemini ortaya koymakta-
dır. Bir taraftan parlamentodan bütçe payı al-

ması bir taraftan, 1995’te Devrim Rehberi’nin 
isteği ile kurulmuş olması hasebiyle, Devrim 
Rehberliği makamı ve İmam Rıza Türbesi gibi 
dini kurumlardan maddi destekler alması kuru-
mun önemini katlamaktadır. Hem siyasal hem 
dini kurumlardan parasal destek alması onu 
sadece parasal yönden değil, yetki ve sorum-
luluk bakımından da önemli kılmaktadır zira 
ülkenin en temel iki sütunundan destek alması 
ona meşruiyet anlamında da bir önem kazan-
dırmaktadır. Bunlara ek olarak kurum başkan-
larının dış ilişkiler alanında çok deneyimli kişi-
lerden atanması yine yüksek konseyde dış ilişki 
ve kültür alanlarının en üst yetkilileri olan Dış 
İlişkileri Bakanı ve Kültür Bakanı’nın olması 
gibi faktörler de kuruma yetki ve sorumluluk 
açısından güç kazandırmaktadır.

İran’ın İİKK’ye bu kadar önem vermesinin 
en temel sebebi resmî ideolojiyi yaymak ve ide-
oloji üzerinden kazanılan yumuşak gücü güç-
lendirerek devam ettirmektir. Ülkenin, bölge-
deki ve dünyadaki hemen hemen bütün Şiilerin 
koruyuculuğu rolünü üstlenmiş olması, bu rol 
dâhilinde çeşitli destek ve yardımlarda bulun-
ması ve gerektiğinde sert güce başvurarak Şii 
değerlerini koruması velayet-i fakih teorisi üze-
rinden oluşturduğu yumuşak güce verdiği öne-
mi kanıtlamaktadır. İİKK örneği dâhil, İran’ın 
dinî ve kültür propaganda alanıyla ilgili yakla-
şık 30 kurumu görevlendirmiş olması ve bunla-
rın çoğunun Şii resmî ideolojisinin yayılmasını 
amaç edinmesi de Şiilik üzerinden kazanılmış 
yumuşak güce ne kadar önem verildiğini kanıt-
lamaktadır. Hatta kurumların dinî görünümleri 
o kadar ön planda ki İran’ın kamu diplomasi-
sinde kültürü yayma ve bu anlamda kültür üze-
rinden yumuşak bir güç elde etme isteği şüphe-
li hâle gelmektedir. Bu şüphe üzerine yapılan 
tartışmalarda daha önce de bahsedildiği üzere 
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kültür, resmî ideolojinin yayılmasında bir mas-
ke ve asıl niyeti saklayan bir araç olarak görül-
mektedir. Sadece tablo 4’teki 6 kurumun büt-
çe toplamının 4 trilyon tümen olması ve bu 6 
kurumun da temel olarak dinî propaganda ala-
nında faaliyet görmesi kültürün, dış propagan-
dadaki amaç-araç skalasındaki yerini kolay bir 
şekilde tayin edimesine yardımcı olmaktadır. 

Geniş bir bağlamda ele alındığında İran, 
Şiiliği merkeze alarak bizzat kurumlar kurmak-
ta ve bu kurumlar aracılığıyla bir inanç dip-

lomasisi yürütmektedir. Devlete ait resmî bir 
kurum olan İİKK aracılığıyla yürütülen bu dip-
lomasi birinci yol diplomasi niteliğinde olup 
hem barışın tesis edilmesi hem de nüfuz ka-
zanılması amacıyla kullanılmaktadır. Bu kap-
samlı niteliğiyle, inanç diplomasisini genel-
likle çatışma çözümü ve barışın tesis edilmesi 
anlamında kullanan Douglas, Cox ve Troy’un 
yaklaşımlarını aşmakta, inanç diplomasisini 
çıkarları gerçekleştirme ve nüfuz sağlama an-
lamında kullanan Smith ve Wellman’ın yakla-
şımlarını da kapsayarak genişlemektedir. 

Soft power is defined as the power that 
state gains and gains through its historical 
and cultural values in the international arena. 
Joseph Nye, who conceptualized phenomenon 
of soft power, argued that increasing relations 
with the effects of developments in transpor-
tation and communication technologies make 
states more visible as a showcase in the inter-
national arena. He claimed that if states come 
to the fore with their good qualities and use this 
state of being in the forefront,it will provide 
them with a soft power. He said that states that 
come to the forefront with their historical and 
cultural values, especially by complying with 
international law, observing human rights and 
democratic values and this gives them a pow-
er of persuasion in the eyes of international 
community.

According to the changes in geo-politi-
cal and regional dynamics, Iranian foreign 
policy, which has experienced a change be-
tween Iranian and Shiite identities, has mostly 
been based on Shia identity after the Islamic 

Revolution. After the revolution, Iran uses its 
Shiite-centered religious identity as a soft pow-
er element. Iran’s use of the Shiite belief as 
a soft power element is related to the unify-
ing role of this belief through partnership. The 
partnership formed over Shiism and the soci-
ety form of through this partnership provide a 
soft power-based influence for Iran, especially 
on its own region. The Velayat-i Faqih office, 
theorized by Ayatollah Khomeini, has come to 
the fore as a useful tool an the achieving this 
influence. The belief in the 12th Imam in the 
Shiite sect belief was kneaded with the dep-
utyship of the Iranian Revolution guide, and 
the interwining stuation that emerged with this 
kneading provided a sanctity to the revolution 
guide and elevated Iran to a spiritual leadership 
in the eyes of the Shiite community. 

After Iran has created such a power over 
Shiism, it is making an intense effort to ensure 
the continuity of this power. The most impor-
tant of these efforts is to estable institutions 
that carry out public diplomacy and to spread 

 Extended Summary
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the official ideology through these institutions 
that İran has established in order to gain soft 
power over cultural values and to ensure its 
continuity served the spread of Shiism, which 
is the official ideology, rather than  promoting 
Iranian culture. Although the cultural activi-
ties of the institutions culturally introduce Iran 
to the outside world, the main purpose is; it is 
to protect and increase the soft power gained 
through Shiism. Iran, the correct understand-
ing of Shiism, it attaches so much importance 
to goals such as the spread of Shiism and the 
preservation of the influence it provides that 
it has established about 30 institutions serv-
ing this purpose since the Islamic Revolution. 
One of the most important institutions estab-
lished by Iran for this purpose is the ICRO. 
This Institution, which has been one of the 
most fundamental institutions carrying out 
Iran’s public and faith diplomacy since 1995, 
serves to strenghten and maintain Iran’s influ-
ence gained through Shiism. By promoting not 
only Shiism but also Iran’s cultural values, it 
also serves in the field of cultural diplomacy 
apart from faith diplomacy. 

Iran in this way; after gaining influence 
through the official ideology and increasing 
this power and ensuring its continuity through 
the a forementioned institutions it uses it as a 
convenient foreign policy tool to reach its in-

terests. This sanctity created by Iran through 
the autority of Veleyet-i Faqih among many 
other Shiite sects, especially the Isnaashariyah 
Shiism, is used as a soft power element in 
Iranian foreign policy. With this spiritual tool, 
Iran mobilizes the Shiite community in other 
countries that are connected to it, and tries to 
gain its interests in the region in this way.

The aim of the article, which deals with 
the pleace and importance of Shiism and ICRO 
in terms of Iran’s soft power that Iran has ob-
tained through Shiism and the ICRO that it has 
established to ensure the continuity of this soft 
power. For this purpose, firstly, soft power was 
discussed and defined theoretically, and then, 
where the goverments that come up to the pres-
ent day with Iran’s Islamic Revolution stands 
on the line of hard and soft power in foreign 
policy with their discourses and approaches, 
were briefly discussed chronologically follow-
ing this, the transformation of the Shiite belief 
into a soft power elements for Iran and how 
it is used are examined, and the ICRO, which 
serves to ensure the continuity of this power, 
is examined. The main conclusion reached in 
the article; The belief in Shiism is an important 
source of soft power for Iran, and the continuity 
of this power is tried to be ensured by institu-
tions such as ICRO.
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چكیده

قدرت نرم به عنوان قدرتی متفاوت از قدرت سخت که بر عناصر قدرت مادی مبتنی است، از یک سو بیانگر 
جاذبه ای است که یک کشور با استفاده از ارزش های تاریخی و فرهنگی خود در عرصۀ بین المللی ایجاد می کند 
و از سوی دیگر معرف منفعتی است که از این جاذبه می برد. ایران نیز به طور مؤثر از قدرت نرم خویش که 
از طریق میراث تاریخی و فرهنگی خود ایجاد کرده، بهره می برد و تالش می کند در سایۀ این قدرت، سودی را 
که در عرصۀ بین المللی به دست آورده، به حداکثر برساند. ایران بخش قابل توجهی از قدرت نرم خود را مدیون 
قداستی است که با نظریۀ والیت فقیه در میان شیعیان برای خود ایجاد کرده و به برکت این قداست، نفوذ زیادی در 
کشورهای محل زندگی شیعیان پیدا کرده است. ایران که به طور مکرر از قدرت نرم شیعه محور خود در سیاست 
خارجی خاورمیانه ای اش استفاده می کند، با ایجاد برخی نهادها حفظ و تداوم این قدرت نرم را نیز ممکن می سازد. 
این  این منظور تأسیس شده، سازمان فرهنگ و ارتباطالت اسالمی است.  نهادهایی که برای  یکی از مهم ترین 
سازمان که در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای مسلمان نمایندگی دارد، با برگزاری مراسمات، کنفرانس ها 
و سمینارها، ارزش های تاریخی و فرهنگی خود را در این کشورها ترویج می کند؛ همچنین تالش می کند تا در 
عرصۀ بین المللی و به ویژه در کشورهای مسلمان، ایران را به یک مرکز جاذبه تبدیل کند و یا برداشت و تصور 
بدی را که دربارۀ ایران ایجاد شده، از بین ببرد. هدف این مقاله که موضوع آن تشیع به عنوان منبع قدرت نرم 
و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی است، بررسی قدرت نرمی است که ایران از طریق تشیع به دست آورده 
و برای حفظ تداوم آن سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی را تاسیس کرده است. نتیجۀ اصلی به دست آمده در 
مقاله این است که اعتقاد به تشیع یک منبع مهم قدرت نرم برای ایران است و تالش می شود تداوم این قدرت با 
تاسیس نهادهایی مانند سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی فراهم گردد. در این مقاله از روش تاریخی ـ توصیفی 
استفاده شده است. در این چارچوب سعی شده با بیان موقعیت تاریخی و فعلی منابعی که قدرت نرم ایران بر آن 
استوار است، موضوع مورد بحث قرار گیرد. از همین روش در بررسی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی  

نیز استفاده شده است.

کلیدواژه ها: قدرت نرم، ایران، تشیع، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، والیت فقیه.

تشیع به عنوان منبع قدرت نرم ایران و نقش سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمی در تداوم قدرت نرم
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bir çalışmaya örneklem olması dikkate değer bir 
konudur. Bu bağlamda İran’daki kadınların gün-
lük, siyasi ve hukuki haklarını ya da durumlarını 
inceleyen literatür gün geçtikçe zenginleşmek-
tedir. Bu alanda yapılan çalışmaların sosyolojik 
boyutlarının ele alındığı zengin bir yayın muh-
teviyatı söz konusudur. Fakat İranlı kadınların 
ve söz konusu siyasal yapının bir uluslararası 
ilişkiler yaklaşımı ya da teorisyeninin ideolojik 
tanımlarından hareketle ele alınması literatürde 
nispeten sık rastlanmayan bir durumdur. Yazar, 
bu konuda çalışmasını eleştirel bir yaklaşımla, 
buna ters bir iz düşümde olan teokratik yönetime 
tabi bir örneklemde kaleme alarak mevcut litera-
türün olağan akışının dışına çıkmayı başarmıştır. 
Bu minvalde incelenecek olan çalışmanın giriş, 
dört ana bölüm ve sonuç bölümünden oluştuğu, 
söz konusu bölümlerin ise şu şekilde sıralandı-
ğı görülmektedir: 

1. Giriş

2. Teorik Çerçeve

3. Kadın ve Medya: Müzakereci Katılım

4. Kadın ve Sivil Toplum Aktivizmi

5. Kadınların Parlamento ve Parlamento Dışı 
Aktivizmi

6. Sonuç

Yazar ilk bölümde 1979 İran İslam 
Devrimi’ne giden süreci, Pehlevi Hanedanlığının 
son Şahı’nın reform “çabalarını” anlatan tarih-
sel bir arka plan sunmuştur. Beklenenin aksine 
devrimin çok farklı bir forma dönüşmesi ve dün-
yada bir ilk olan teokratik cumhuriyet rejiminin 
İran’da inşa süreci, 1979 Devrimi öncesindeki 
sınırları belirli olmayan kadın tanımını daha kes-
kin bir şekilde tanımlanmış ya da çerçevelenmiş 
bir forma sokmuştur. Bu da çalışmanın argümanı 
olan kadın aktivizmini devrimden sonraki uzun 
bir sürede görülemeyecek bir yere sürüklemiştir. 
Yazar, İranlı kadınların aktivizm şansını ancak 
90’lı yıllar itibariyle bulduğunu iddia ederek (s. 
8) bunun için teorik ve pratik yansımaları gele-

cek bölümlerde açıklayacağını vurgulamakta-
dır. Her akademik çalışmada olması gerektiği 
gibi yazarın bu çalışmayı yapmasındaki temel 
itici güç kitapta şu şekilde ifade edilmektedir: 
“Araştırmanın bağlamı, İran ve İran kökenli olan 
İran dışındaki kadınların birçok etnik, dinî, siyasi 
farklılığa rağmen belirli dönemlerde ortak hare-
ket etme enerjisi yakalayarak aktivizm sağladığı 
fikrine olan inançtır.” Yazar bu fikirden hareketle 
araştırmasını bazı ana ve alt sorularla çerçevele-
miştir. Bu sorular (s. 5) kitabın kaleme alınışını 
daha somut bir zemine oturttuğu için şu şekilde 
sıralamakta fayda bulunmaktadır: 

1. İran’daki kadın hakları gruplarının ve ak-
tivistlerinin reforma yönelik müzakere sü-
reçlerinde çeşitli sosyal gruplarla ilişki ku-
rarak sivil toplumu oluşturması, ülkedeki 
tüm kadınların çıkarlarına ne ölçüde hitap 
edebilir?

1.1. 1979 yılında gerçekleşen devrim son-
rasındaki süreçte kadın aktivizmi ne 
zaman ve nasıl ortaya çıktı?

1.2. Kamusal alanın hangi kısımlarında 
aktivizm gerçekleştirildi?

1.3. İran’daki kadın aktivizmindeki birey-
ler ya da gruplar kimlerdir?

Bu soruların ardından araştırmasıyla litera-
türe katkı sunacağı kısmı göstermek üzere alan 
yazınındaki eksiklikleri vurgulayarak devam eden 
yazar, mevcut araştırmaların betimleyici ve ana-
litik olduğunu fakat teorik çerçeve sunan çok az 
çalışma olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla 
yazar, literatürdeki bu boşluğu doldurabilmek adı-
na Jürgen Habermas’ın müzakereci sivil toplum 
yaklaşımını İran örneklemiyle aktarmayı akade-
mik bir katkı olarak ortaya koymuştur. Buna ila-
veten araştırmacı, bu teorik yaklaşımının pratikte 
uygulanacak bir amaca dönüşme fikrini de ifade 
ederek (s. 6) ülkede reform ve müzakere zemi-
nini oluşturmayı hedeflediği bir eseri okuyucuya 
sunmaya çalışmıştır.
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Yukarıda ifade edilenlerden hareketle bu 
eserin genel mahiyetine bakılacak olunursa 
Habermas’ın kamusal alanının feminist çerçe-
vede ataerkil ve teokratik kodlara sahip bir top-
luma uygulanması (s. 36) literatürde ilk olması 
sebebiyle dikkatle incelenmesi gereken bir yak-
laşımdır. Bir diğer önem atfedilebilecek husus, 
İran’daki kadın aktivizminin diğer aktivizm ve 
toplumsal hareketlerden ayrı bir ruh ve yapıya 
sahip olduğunu okuyucuya aktarmasıdır. Bu ak-
tarım kitabın ana bölümlerindeki örneklerle de-
taylı bir şekilde açıklanmaktadır. 

Akademik bir temeli olması hasebiyle çalış-
manın sahip olduğu bir varsayımı da mevcuttur. 
Yazar bunu şu şekilde ifade etmektedir: “İran’daki 
etnik, siyasi, dinî ya da seküler kadın ayrımının 
tartışılması sadece elit ve entelektüel sınıfa dâhil 
olan kadınların sistemde özne olacağı bir rezo-
nans sağlamıştır. Dolayısıyla bu ayrımların ak-
sine daha bütüncül bir yaklaşım, ihtiyaç duyulan 
müzakereci toplumu yaratmanın ilk adımıdır.” 

Metodolojik olarak feminist bir yaklaşım 
kullanan Ghoreishi: aktivizmi, İran toplumun-
daki birincil ve ikincil özneleri toplumsal cinsi-
yet çerçevesinde tartışarak feminist bir alt yapıy-
la ele almıştır. Bu bağlamda eserin yararlandığı 
yöntem, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan 
veri toplama tekniğiyle gerçekleştirilmiştir. Belirli 
sınırlar ve sınırlılıklar ışığında hem yayın tara-
maları hem de çevrim içi ya da yüz yüze görüş-
me teknikleri de çalışmanın ana metodu olarak 
öne çıkmaktadır. 

Araştırmasının kapsamını 1979-2017 yılla-
rı arasında sınırlandıran yazar, aktivizmin kadın 
üzerinden okunmasının ancak 90’lı yıllar sonrası 
gerçekleşmesiyle aslında başta vurgulanan temel 
tarihsel aralık otomatik olarak daha da daralmış-
tır. Özellikle 1997 yılının aktivizm fikrinde milat 
olması hem zeitgeist hem küreselleşme hem de 
dönemin reformist hareketinin sivil toplum slo-
ganı hususları tarafından desteklenmiştir.

Yazar, teorik çerçeve olarak tanımladığı ikin-
ci bölümde Habermas’ın kavramından, Nancy 

Fraser’in yaklaşımlarından ve Talal Adad ile 
Asef Bayat’ın İran toplumu fikirlerinden esinle-
nerek teorik bir alt yapı oluşturmuştur. Söz konu-
su kişilerin fikirlerinden hareketle kamusal alan, 
modernleşme, çoğulcu demokrasi, müzakereci 
toplum ve sivil toplum gibi kavramları tartış-
mıştır. Yazarın İran’la ilgili bir çalışma yapar-
ken Habermas’tan yararlanmasının temel birkaç 
nüansı vardır. Öncelikle Habermas’ın din olgu-
sunu kamusal alandan dışlayan sekülerleşme te-
zini eleştirmesi yazarı bu görüşü söz konusu ülke 
örnekleminde kullanmaya itmiş görünmektedir. 
Nitekim tüm tartışmalı yanlarına rağmen İran’ın 
dinî-bürokratik yapısını modern dünya düzeninde 
tesis edip postmodern dünya düzeninde sürdürebil-
miş olması bu eleştirinin pratikteki örneği olarak 
görülebilir. Dahası Habermas, moderniteyle din 
ve dogmaların yok olacağı iddiasını da tamamen 
reddetmektedir. Gerek İslami yönetimin süreklili-
ği gerekse de son yıllarda artan dinî radikalleşme 
eğilimleri de bu reddi güçlendirmekte ve söz ko-
nusu bilim insanının tezlerini yazarın kilometre 
taşı olarak kullanmasını kolaylaştırmaktadır. Son 
olarak Habermas’ın post sekülerizm yaklaşımı, 
dinî hoşgörü mantığına yakın bir şekilde düşü-
nülerek yazar tarafından İran’daki kadın aktiviz-
mini ve toplumu bütünleştiren bir tanım olarak 
kullanılmıştır. Yazar bu tanımı post İslamcı bir 
bakış sunan Yeşil Hareket üzerinden açıklamaya 
gitmiştir. Fakat post İslamcı temayı yazar, akti-
vizmin sürekliliği olarak değil, teokratik kodlara 
sahip toplumun müzakereci topluma geçişte ih-
tiyaç duyduğu bütünleşme ekseni şeklinde gör-
müştür. Elbette bu geçişin (s. 55) dinî hoşgörü 
fikriyle öne çıkan Asef Bayat’ın tanımlarından 
hareketle anlatıldığı bir yazım söz konusudur. 

Çalışmanın örneklem ve farklı araştırma tek-
niklerinin olduğu bölümlerden biri olan üçüncü kı-
sımda yazar, medya ve basında kadın aktivizmine 
odaklanmıştır. Kadınların farklılıklarına rağmen 
1979 sonrası toplumdan dışlanma ortak hissinden 
hareketle söylemsel ve iletişimsel argümanlar-
la bütünleşmiş bir aktivist toplumsal alan inşası 



WOMEN’S ACTIVISM IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN  113

yaratma çabasını vurgulamıştır. Laik ve dindar 
grupların Zanan gibi yayın ya da platformlarda 
dinî hoşgörü mantalitesiyle aynı paydada buluş-
tuğu iddiasıyla fikrini somutlaştırmıştır. Aslında 
Zanan ile kadın aktivizmi normalleştiriliyor, fe-
minizm ya da kadın hakları mücadelesinin tabu-
laştırıldığı bir toplumda bu dergi kadınların sorun-
larını günlük yaşam formuna ve hayatın olağan 
akışına uyum sağlatmaktadır. Giyim tarzı, kadın 
istihdamı, düşük maaş, eğitim gibi meseleler sı-
radan kişilerin yorumlarından oluşan çıkış nokta-
larına dayandırılarak radikalize olan formundan 
ayrıştırılmaktadır (s. 78-81). Bu da derginin bir 
anlamda devamlılığını sağlamaktadır. 

Burada şu hususu vurgulamak gerekir ki bu 
bölümde anlatılan ve amaçlanan-ön kabul arasında 
bir uçurum söz konusu olup yazar da bu durumun 
farkındadır. Zira İran’ın feminist medya organları 
diye bir tanıma uygun düşecek seviyede siyasal 
feminizm zemini yoktur. Ayrıca bu alan İslami 
yönetim tarafından güvence altına alınmıştır. 
Birçok yayın organı gibi kadın meselesinin ana 
teması olan medya ve basın organları, baskı ya 
da kontrol mekanizmasına tabidir. Bu anlamda 
medya ve aktivizmi İran örneğinde anlatabilmek 
için doğru verilerin objektif olarak sunulması ol-
dukça zordur. Nitekim yazar, müzakereci toplumu 
ve kadın aktivizmini sadece bir dergi üzerinden 
anlatmak durumunda kalmıştır. Bu da sosyal bi-
limlerin eleştirel doğasına pek de uymamaktadır. 
Fakat söz konusu güvenlik önlemleri, ülkede bir 
itici unsur olmuş ve İranlı kadınları aktivizmin 
farklı notalarını bulmalarına yol açmıştır. Yazar 
bu hususları dördüncü bölümde aktarmaktadır. 

Dördüncü bölüm, İran hükûmetinin çizdiği 
çerçeve içerisinde meşru bir şekilde sivil toplum 
oluşturmaya çalışan kadınların günlük çabalarını 
incelemektedir. İran, ayrılıkçı-aşırılıkçı hareketleri 
devletin bekası ve şeri emir fikrinden hareketle 
kontrol altında tutma eğilimindedir. Yazar bu bö-
lümde yaptığı saha çalışmasında tüm bu hususlarla 
ilgili şu çıkarımı yapmaktadır: “Ülkedeki siyasi 
baskı, sosyal grupları özellikle de kadınları, fark-

lılıklarını göz ardı edip ortak nokta ve çıkarlarda 
oluşan iş birliğine teşvik etmektedir. Unutmamak 
gerekir ki bu motivasyon ve yazarın çıkarımı 
İran’ın tarihsel süreçlerinde sık sık denk gelinen 
bir durumdur (s. 108-109).” 1979’daki devrimi 
toplumun tüm kesimleri desteklemiştir. Dindar, 
muhafazakâr, liberal, sosyalist, öğrenci, kadın, 
işçi, köylü ve birçok etnik kesim Şah karşıtı ola-
rak bütünleşmiştir. Bu tür bütünleşmeler aktivizmi 
sağlamada başarı getirse de değişimin sonucunda 
tek bir ideolojik yaklaşım baskın olmaktadır. Bu 
anlamda yazarın savunduğu müzakereci toplum 
ya da çoğulcu demokrasi fikirleri önce monarşi 
daha sonra da teokratik olarak yönetilmiş bir halk 
için geçişi oldukça zor bir ütopyadır. 

Yazar, bu bölümde bir başka vurgu olarak 
şu konuyu öne sürmektedir: Medyadan istedi-
ği aktivizm alanına meşru olarak ulaşamayan 
İranlı kadınlar, sivil toplum kuruluşları aracılı-
ğıyla farklı sektörlerden, kesimlerden kendileri-
ne hareket alanı açmıştır. Kadın aktivizmi boyut 
genişleterek kadın, çocuk, marjinalleştirilmiş ya 
da dışlanmış grupların da içinde yer aldığı geniş 
bir sivil topluma evrilmiştir. 

Son ana bölüm olan beşinci kısımda yazar, 
İran’daki kadın aktivizminin resmî ve bürokra-
tik temellere dayanıp dayanmadığını incelemiş-
tir. Öncelikle parlamento seçimlerindeki nicelik 
olarak kadın varlığını sonrasında da karar alma 
süreçlerindeki kadınların etkinliğinin tartışıldı-
ğı bir anlatım söz konusudur. Bu anlatımı şehir, 
yerel meclis ya da kent konseyleri gibi daha 
bölgesel alandaki kadın varlığının tartışılması 
takip etmiştir. Tüm teokratik ve patriarkal yapı-
ya rağmen İran’da var olan cumhuriyet devlet 
biçimi reformist kanadın güçlenmesiyle birlik-
te kadınların siyasal aktivizmine alan yaratmış-
tır.  Yazar aslında bu bölümde temel olarak şunu 
amaçlamaktadır: Önceki kısımlarda ifade edilen 
medya, STK ve sivil toplumun güçlenmesi an-
cak parlamentoda ve bürokrasideki kadın akti-
vizmiyle istenilen meşruiyete kavuşturulması-
dır. Müzakereci toplum birbirine eklektik birçok 
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katmandan oluşmaktadır. Bu da aktivizmi daha 
geniş ve çeşitlenmiş bir forma büründürmekte-
dir. 90’lı yılların sonunda çıkan Aile Yasası ve 
kadının medeni haklar ve aile hayatındaki ta-
nımlarının iyileştirilme girişimleri parlamento-
daki kadın aktivizminin güçlü bir sonucu olarak 
gösterilmiştir (s. 155). Aynı şekilde dinî ve sekü-
ler kadın arasındaki kadın aktivizmi konusunda 
epistemik bir kopuş olmadığını hatta İran’daki 
muhalefet ve çeşitlilik kültürünü besleyen bir 
yanı olduğunu savunan yazarın ön kabulü bura-
da da kendini göstermektedir.

Medya bölümünde örneklem olarak kullan-
dığı 1 Milyon İmza Kampanyası ve Yeşil Hareket 
aslında farklılıklara rağmen birlikte hareket etme 
vurgusu yapmaktadır (s. 115). Fakat burada şu 
soru eserin ana muhtevasına eleştiri olarak su-
nulabilir. Neden bu tür bütüncül hareketler de-
vamlılık sağlayamadı? Yazar söz konusu soru-
ya açıkça bir cevap bulamasa da şu yorum bu 
husus çerçevesinde bir cevap olarak alınabilir. 
Ghoreisihi, tarafından çalışmada sıkça kullanı-
lan prefigüratif siyasi faaliyet kavramı kısa ve 
orta vadede siyasal temeli olmayan uzun vadede 
siyasallaşacak hareket biçimini tanımlamaktadır. 
Yani 1 Milyon İmzadan, Yeşil Hareket’ten ya da 
Zanan dergisinden beslenen aktivizm uzun va-
dede müzakereci topluma kaynak sağlayan hu-
suslardır. Bu kavramın bir başka yönü de eğitim 
atölyeleri, kadın okur yazarlığı ve farkındalığı 
sağlayarak uzun vadede istenilen sivil toplumu 
inşa etme durumudur. Yazar bu konuda doğru bir 
yere vurgu yapmaktadır. Çünkü var olan fikri de-
ğiştirmektense eğitimle sıfır noktasındaki bir top-
luluğa kendi fikrini angaje etmek daha kolaydır. 

Başlığın içerikle olan bağlantısına dair yo-
rum yapmak gerekirse yazarın temel vurgulamak 
istediği feminizm-aktivizm kurgusunun bir İslam 
cumhuriyeti örneklemi üzerinden aktarmak ko-
nusunda aynı noktada buluşmakta ve bir uyum 
sağlamaktadır. Dahası çalışmanın anahtar keli-
meleri denilebilecek kavram ve kuramları olan 
siyasal aktivizm, kadın ve örneklem İran’ı da 

başlığa yedirmiş olması yazarın çalışmaya yap-
tığı pozitif bir katkıdır. İncelenen bu çalışma-
nın güncelliği ve değindiği noktalar göz önün-
de bulundurulduğu takdirde İranlı kadınların 
aktivizmini okurken siber uzay, sosyal medya 
ve İran diasporasına kısa da olsa değinmemiş 
olmak çalışmanın eksik kalan yönleri olarak 
öne çıkmaktadır. Diasporanın etkisine sadece 
Zanan dergisinin İslami feminist bir yaklaşımla 
kurulup dinî hoşgörü mantalitesinden hareketle 
ulus ötesindeki seküler İranlı akademisyenlerin 
desteğini alması hususunda değinmiştir. Fakat 
diasporanın mevcut İran’daki kadın aktivizmi-
nin oldukça büyük bir bölümünü oluşturduğu-
nu vurgulamak çalışmanın güçlü kılınacağı bir 
tarafı olma ihtimalindedir.

Yazarın araştırmasının sınırlılıklarını ve kay-
nak erişimini vurgulayan birkaç noktaya değin-
mekte de fayda vardır. Nitekim aktivizmin ana 
noktalarından olan basına ve medya kaynakla-
rına erişim hususu önemlidir. Yazarın yayınlara 
ve kaynaklara erişimde yaşayacağı zorluk ve ak-
saklıkları öngörememesi sadece bir dergi ince-
leyebilmesine ve yaptığı saha çalışmalarının ve 
görüşmelerin anonim kalmasına neden olmuştur. 
Bu çalışmayı ön plana çıkarabilecek yanlarını, za-
yıf ve eleştirilebilecek yönlere evriltmiştir. İçerik 
analizine tutulacak örneklem sayısı araştırmanın 
varsayım ve sonuçlarını ya da hipotezini zengin-
leştirecekken bir kaynakla sınırlı kalması tartış-
mayı köreltmiştir. Bu anlamda çalışmanın ama-
cına ulaştığı yargısının bazı sınırlılıklara maruz 
kaldığı yorumunu yapmak yanlış olmayacaktır. 

Ghoreishi’nin bu eseri, kullandığı teknik ile 
teorik çerçeve ve örneklemin çizdiği tüm sınır-
lılıklara rağmen alan yazınında önemli ve farklı 
bir çalışma olarak karşılık bulmaktadır. Bu açı-
dan İran gibi laik olmayan, anti demokratik ya da 
benzer coğrafi ülkelerde benzer süreçleri yaşa-
yan kadınların ve diğer dezavantajlı grupların bu 
eleştirel bakış açısıyla incelenmesine bağlı olarak 
akademik literatüre önemli bir katkı sunmuş ve 
yeni araştırmacılara alan açmıştır. 
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 Giriş
Arapların saldırıları ve İran’a karşı elde et-

tikleri başarının gizli ve aşikâr pek çok sebebi 
bulunmaktadır. Bu sebeplerin Sasani İran’ını çok 
zayıflatması küçük bir kuvvetin dahi İran karşı-
sında kolayca muvaffak olabilmesine neden ola-
bilirdi. Sasani Dönemi’nde, özellikle İslam’ın 
ortaya çıktığı yüzyılda, Sasani padişahları hal-
kın can ve malına el uzatan Mûbedlerin[1] gü-
cünden destek almıştır (Amid, 1393, s. 1.865). 
Bu yüzden İran halkı Zerdüştlerden bıkmıştır. 
İranlıların büyük kısmı Mani, Mazdek, Buda ve 
İsa Mesih’in takipçilerinin faaliyetleri netice-
sinde bu inanışları kabul etmiştir.  Bu dönemde 
Sasani hükümdarları Rumlar, Ermeniler, Tatarlar, 
Hazarlar, Türkler ve Heftallarla savaşmaktan baş-
ka bir işle ilgilenmememiştir. 

İran’ın iç kısımlarında da yerel düşmanlar 
birbirleriyle savaş hâlinde olmuştur. İran’ın ikti-

 1  Mûğların reisi, Zerdüştlerin ruhani liderleri (Çev. Notu)
 2  Sasanilerin yenilgisi ve yıkılmasının sebepleri hakkında daha fazla bilgi için bk. Christensen, 1372 &  

Pourshariati, 2008.

sadi, siyasi ve askerî temellerinin zayıflaması ve 
buna bağlı olarak halkın hoşnutsuzluğu, bu iç ve 
dış savaşların tabii sonucu olmuştur. İranlıların, 
Araplara karşı tek savunma hattı olan Hîre’nin 
Lahmî Devleti’nin yıkılması ise durumu daha da 
karmaşık bir hâle getirmiştir. Bu koşullar altında, 
Sasani paralı birliklerinin yapabilecekleri bir şey 
kalmamıştır.[2] Bu yüzden İranlılar, mevzu bahis 
dönemde çeşitli sebeplerden dolayı Müslüman 
Araplara, farklı konularda tavizler vermeye ve 
onlarla iş birliği yapmaya yönelmiştir. 

Bu çalışmada İranlı veya İranlılar terim-
leriyle kastedilen etnik veya kültürel anlamda 
İranlı değil, İran’da yaşayan -coğrafi bir toprak 
parçası- her kavimden, dilden, kültürden ve din-
den kişilerdir. Çünkü bu topraklardaki çoğu ta-
rihsel dönem gibi bu dönemde de İran sakinle-
ri Arap, Türk ve İranlı gibi çeşitli kavimler ile 
Zerdüşt, Hristiyan ve Yahudi gibi farklı dinlerin 
bir terkibidir.

THE ROLE OF IRANIANS IN THE CAPTURE OF IRAN 
BY ARABS UNTIL THE END OF FIRST CENTURY A.H 

(GROUPS, MOTIVES, KINDS OF COOPERATION)
ABSTRACT

Various theories have been brought up about the way of capturing Iran by Muslim Arabs and the fall of 
Sassanid Empire. The issue of how and why Arabs could deprive the great Sassanid Empire, and so they 
could dominate Iran in those times during almost one century is important, but the subject of the present 
study is the role of Iranians in the victory over Iran and their degree of cooperation with conquerors. Iranians 
cooperated with Arabs due to such motives as preserving properties, spirits and status, fearing and under 
compulsion. The Iranians ‘ cooperation with Arabs includes receiving news, reporting, receiving, military 
cooperation and so on. The era which is discussed in the present study begins with the first victories in the 
time of Abu- bakr, and continues until Yazdgerd death and the end of Theo first century A.H.

Keywords: Capture of Iran by Arabs, Iran Residents, Christian Arabs, Motive, Corporation.
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Hz. Ebû Bekir Dönemi’nde İran’ın fet-
hinin başlaması (H. K. 11-13), İkinci Halife 
Dönemi’nde Sasani İmparatorluğu’nun yıkıl-
ması ve Müslüman Arapların İran’a girmesiyle 
bu topraklar köklü değişikliklere tanık olmuş-
tur. Tüm bu değişim ve dönüşümlere rağmen 
İran’da toplumsal sınıflar ortadan kalkmamış, 
İslam Dönemi’nde de varlığını devam ettirmiş-
tir.[3] Buna rağmen bu dönemde sınıfsal değişik-
liklerin yaşandığı, en azından eski hiyerarşik dü-
zende farklı kesimlerin yer değiştirmesi inkâr 
edilemez. Arapların İran’ı fethiyle birlikte Sasani 
Dönemi’nde sosyal hiyerarşinin tepesinde bulu-
nan Ruhaniler ve Mûbedlerin mevkilerini kay-
betmeleri, toprak sahipleri ve İran’ın diğer önde 
gelen eşrafının, Arap eşrafıyla birlikte yeni bir 
aristokrat sınıfı meydana getirmeleri bu duruma 
örnektir [4](Müftehiri ve Zamani, 1368, s. 41). 
Ancak bu dönemde İslam’ın eşitlikçi anlayışın-
dan dolayı Sasani Dönemi’ndeki manasıyla bir 
sınıftan bahsedilmesi mümkün değildir. 

Bu dönemin hadiselerinin araştırılmasında, 
araştırmacı, farklı grupların, özellikle toplum-
daki eşraf ve üst sınıfa mensup grupların ayrış-
tırılması ve sınıflandırılmasında zorluklarla kar-
şı karşıya kalmaktadır. Çelişkili bilgi ve belgeler 
ve bazen kaynaklardaki karışıklıklar bu zorluğu 
ikiye katlamaktadır. 

Fetihler sırasında Müslümanlarla uzlaşan ve 
onlarla iş birliği yapan çeşitli İranlı gruplar, za-
man ve mekâna göre şu şekilde oluşmuştur: 

1) İranlı Araplar (çoğunluğu Hristiyan, az bir 
kısmı Zerdüşt)

2) İranlı eşraflar (dihkanlar, sınır muhafızları 
ve yerel idareciler ayrıca askerî birlikler, 
komutanlar vd.)

3) Orta ve alt sosyal sınıfa mensup İranlılar 
(köylerdeki çiftçiler veya tarımla uğraşan-
lar ile şehirlerde yaşayan halk) 

 3 Bk. (Richard, 1979). Sasani Dönemi sosyal sınıflar için bk. Tefazzuli, 2006.
 4 Ayrıca bk. Frye, 1358, s. 71-72.

İranlıların Müslüman fatihlerle iş birliği yap-
malarının sebepleri, savaş içinde kalan toplum-
sal gruplar ve fetihlerin zaman ve mekânı gibi 
değişkenlere bağlı olarak farklılık göstermekte-
dir. Eşraf ve dihkanların uzlaşı ve iş birliği yap-
ma sebepleri; toplumun alt sınıfına mensup ki-
şilerin sebepleri; ülkeyi korumakla görevli sınır 
sakinlerinin sebepleri ile İran’ın iç kesimlerin-
de yaşayan halkın sebepleri birbirinden farklılık 
göstermektedir. Ayrıca fetihlerin başlangıcında 
yapılan İran-Arap iş birliklerinin sebepleriyle son 
yıllarda Maveraünnehir ve Horasan Bölgesi’nde 
yapılan iş birliklerinin sebepleri de aynı değildir. 
Ancak birçok hususta bu sebepler birbiriyle bağ-
lantılıdır. Aynı zamanda ortak çıkarları olan fark-
lı grupların birleşmesi Arap fatihlerin fetihlerini 
kolaylaştırmıştır.

Araplarla iş birliğine yönelik bu sebepler, 
belli bir sosyal guruba mensup olma veya zama-
na ve mekâna bağlı olarak farklılık göstermek-
tedir. Bu sebeplerin şu başlıklardan oluştuğunu 
söylemek mümkündür: İran halkının ekseriyeti-
nin ortak gerekçesi can ve mallarının korunması; 
üst sınıfa mensup kişiler ve eşrafın mevkilerini, 
topraklarını ve mal varlıklarını korumak isteme-
leri; dış baskı, korku ve zorlamaları. 

İran ve Arabistan topraklarının birleştiği 
noktada yaşayan İran’ın Hristiyan ve Zerdüşt 
Arap sakinleri; zaman ve mekân bakımından baş-
langıçta Araplarla savaşan, devamında ise onlarla 
iş birliği yoluna giden ilk gruplardan sayılmak-
tadır. Taberî’nin aktardığı Kadisiye Savaşı sıra-
sında Rüstem Ferruhzad’ın Hire halkıyla konuş-
masının bir kısmı, özellikle Sevad halkı ve bu 
bölgede yaşayan Arapların, Arap fatihlere yar-
dımlarının sebeplerine güzel bir örnek teşkil et-
mektedir. Rüstem, Hire halkını Araplarla barış 
ve iş birliği yapmakla suçlamıştır. Ardından gö-
rünüşte Müslümanlarla ilk anlaşma yapan bölge 
halkından biri şöyle demiştir: 
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“Kendimizi korumak için para verdiğimizden 
dolayı bizi suçluyorsun... Araplar geldiğin-
den dolayı mutlu olduğumuzu söylüyorsun, 
ne yaptılar ki mutlu olalım. Onlara göre biz 
hizmetçileriyiz… Senin yardımcıların onla-
rın önünden kaçtı ve köyleri boşalttılar, sağa 
sola her nereye saldırıyorlarsa onları engel-
leyecek kimse yok… Bizi onlara karşı koru-
yun ki sizle dost olalım. Biz Sevad yerlile-
ri olarak galip kimse onun hizmetçisiyiz.”[5] 
(Taberî, 1967, s. 508-509).

Bu dönemde statülerini ve makamlarını ko-
rumayı başaran gruplardan biri de zengin toprak 
sahipleridir (Tefazzuli, 2006, s. 63 vd.; Hüsrevi, 
1385). Bu sebeplerin; toplumun üst sınıfına men-
sup kişilerin ve eşrafın fatihlerle anlaşması, son-
raki süreçte İran’ın fethinde onlarla irtibatta ol-
maları ve iş birliği yapmaları, idari ve yönetim 
işlerinde onlara yardımcı olmalarından kaynak-
landığını söylemek mümkündür. Bunlardan ba-
zıları muzaffer Arap ordularına teslim olup ciz-
ye ödeyerek topraklarını korumayı başarmıştır.

Fetihlerin başlamasından itibaren, fatihlerin 
takip ettiği siyaset savaşa başvurmadan barış yo-
luyla teslim olanlara hoşgörü gösterilmesi şeklin-
de olmuştur. Eğer şehir halkı savaşmadan teslim 
olur ve yıllık vergilerini ödeyeceklerine dair ba-
rış yaparlarsa toprak sahipleri, sınır muhafızları 
ve yerel yöneticiler kendi makamlarını muhafaza 
etmiş olurdu. Çiftçilerin özgürlüğü, canı ve malı 
korunmuş olur ve anlaşmaya sadık kaldıkları sü-
rece Araplar tarafından kendilerine bir zarar gel-
mezdi (İbnü’l-Esîr 1965, s. 17; Taberî, 1967, s. 
350; Belâzûrî, 1998, s. 240-241, 305). Değişen 
tek şey İranlı erbapların yerine Arap erbapların 
karar almasıdır. Bundan dolayı toprak sahipleri-
nin birçoğu ve onların emri altında bulunanlar 
barış için öncü olmayı tercih etmektedir. Buna 
karşın Araplarla iş birliği yapmaya yanaşmayan 
veya onlara karşı koymayı tercih eden toprak sa-

 5 Bk. Belâzûrî, 1998, s. 240.
 6 4 bin Deylemi’nin Arap ordusuna katılması hakkında bk. Belâzûrî, 1998, s. 275.

hipleri ya kaçmış ya da öldürülmüştür (Tefazzuli, 
2006, s. 69-70).

Sasani toplumunun en üst sınıfının paça-
sı olan komutanlar ve askerî birlikler de toprak 
sahipleri ve eşrafla eşit sayılmaktadır (Tefazzuli, 
2006, s.13 vd.). Onlar fetihler başladığında ma-
kamlarını korumak için önce Sasani ordusunun 
yanında sonraları ise Arapların yanında yer almış-
tır. Onlar fetih sırasında İran ordusunun yenildiği-
ni zannettikleri zaman Arapların safına geçmiş ve 
onlarla iş birliği yapmıştır.[6]  

İran’ın fethi, İslam Peygamberi Dönemi’nde 
ve 8. yüzyılda Müslüman Arapların Bahreyn’e 
saldırmasıyla başlamıştır. Fakat İslam peygam-
berinin vefatı ve Hz. Ebu Bekir’in halifeliği sıra-
sında dinden dönenlerle mücadele, bu fetihlerin 
hicretin 12. yılına kadar ertelenmesine sebep ol-
muştur. Fetihler bu dönemden sonra tekrar başla-
mış ve İran tamamen ele geçirilene kadar devam 
etmiştir. Bu süre zarfında bazı bölgelerin sakinleri 
birçok kez isyan etmiş ve bu şehirlerden bazıla-
rı defalarca fethedilmiştir. Bu yüzden İranlıların 
Müslüman Araplarla yaptığı iş birliği hiçbir zaman 
İranlıların koşulsuz bir şekilde Araplara teslim ol-
dukları manasına gelmemektedir. Fakat İranlılar, 
aşağıda bahsedilecek etken ve sebeplerden dolayı 
fatihlere teslim olmuş, taviz vermiş ve sonunda iş 
birliği yapmak zorunda kalmışlardır.

 1. İran’da Yaşayan Araplar
İranlıların Araplarla yaptıkları iş birlikleri hu-

susunda ilk olarak İran’da yaşayan Araplar hak-
kında bilgi verilmelidir. Bu grup, zaman ve mekân 
bakımından Arap soydaşlarıyla iş birliğin ön saf-
larında yer almıştır. Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde 
Müslümanların Sevad Bölgesi’ne ilk saldırıla-
rı sırasında İranlı efendileriyle birlikte savaşan 
Hristiyanların büyük kısmı öldürülmüş veya esir 
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alınmıştır (Çelunger ve Meryem, 1386). Bu dö-
nemde Ulleys[7] ve Velece[8] gibi en önemli sa-
vaşlarda İran askerlerinin büyük kısmı Hristiyan 
Araplardan oluşmuştur. Hicri 12’de Mezar’da 
yaşanan hadisede boğulanlar hariç tutulduğun-
da dahi İranlıların ölen sayısı 30 bin civarında-
dır. Bu döneme kadar Araplar, Hristiyanlar ve re-
aya İran’ın tarafında olmuştur. Fakat Velece’den 
sonra Sevad köylüleri Araplarla anlaşarak onla-
rın egemenliği altına girmiştir. Velece’de yenilgi-
ye uğrayan Bekri Hristiyanları, Halid’le yaşanan 
savaşlar neticesinde dökülen kanların intikamını 
almak için Hristiyan Araplarla bir kez daha an-
laşarak Ulleys olarak adlandırılan yerde toplan-
mıştır. Bu bölgenin ele geçirildiğine dair haberler 
diğer şehirlere ulaştığında birçok şehir önceden 
tahliye edilmiş ve bu bölgeler zahmetsiz bir şe-
kilde ele geçirilmiştir. Hristiyanların bir kısmı da 
dindaşlarının katledilmesine şahit olduktan son-
ra Halid’in yanına giderek onunla anlaşmıştır  
(H. 12) (Taberî, 1967, s. 352-355, Belâzûrî, 1998, 
s. 240). Böylece Hristiyan Arapların Ayn-el Tamr, 
Seni, Bişr ve Rezab’daki son direnişleri de sona 
ermiştir (H.K. 12).

Hz. Ömer’in halifeliği döneminde meyda-
na gelen ikinci saldırılar sırasında (H. K. 13-23) 
Müslümanlar, Hristiyan Arap aşiretlerin direniş-
leriyle karşılaşmamıştır. Hristiyanlar bu dönem-
den itibaren soydaşları olan Müslüman Araplarla 
aynı safta savaşmıştır. Buveyb Savaşı’nda[9] (H.K. 
13) Hristiyan Arap aşiretler açık bir şekilde ta-
raflarını Müslümanların lehine değiştirmiştir. İki 
ordu karşı karşıya geldiğinde Enes bin Hilal 
Nemeri, Nemer Hristiyanlarından atlı bir grupla 
birlikte Müsenna bin Harise’ye yardıma gitmiş-
tir. Abdullah bin Küleyb bin Halid, beraberinde-
ki Tağlib Hristiyanlarıyla birlikte Müslümanlara 
katılmıştır (Taberî, 1967, s. 465-467). İbnü’l-Esir, 

اُلَیس 7 
َولَجه 8 
بُویب 9 
جسر 10 

Cisr (köprü) Savaşı’nda[10] (H.K. 13) Ebu Zübeyd 
Ta’i gibi bazı kişilerin Araplarla iş birliği yapma-
sı ve Araplara yardım etmesini onların kavmi ta-
assuplarından kaynaklandığını ileri sürmektedir 
(İbnü’l-Esîr, 1965, s. 439). Bazı muasır araştır-
macılar da Hristiyan Arapların bu taraftarlığını 
onların Araplarla birleşmesinde önemli bir et-
ken olan millî ve kavmi asabiyetin bir gösterge-
si saymaktadır (Ahmed el-Ali, 1384, s. 25). Öte 
yandan Hristiyan Arapların, Arap fatihlere katıl-
masıyla İran’da yaşayan diğer grup ve ırkların 
Müslümanlarla iş birliği yapması neredeyse aynı 
zamana denk gelmiştir. Diğer taraftan bu durum, 
savaşlardan sonra çok fazla Hristiyan Arap’ın öl-
dürülmesi ve şartların zorlaması neticesinde mey-
dana gelmiştir. Hristiyanların Araplarla iş birliği 
yapmasında bir motivasyon unsuru olarak ırk-
sal faktörün rolünü göz ardı edilmemekle birlik-
te tek etkenin bu olduğu söylenemez. Halid bin 
Velid, Sevad’da her kalenin halkıyla görüşmeler 
yaparak onların Arap kimliklerini hatırlatmıştır. 
Behüresir’in ileri gelenlerinden Şirzad, Halid’le 
barış yaptıktan sonra Behmen Caduye’nin serze-
nişleriyle karşılaşmış, buna aslen Arap olan akıl-
sız bir topluluğun yaptığı barışın sebep olduğunu 
söylemiştir (Taberî, 1967, s. 361, 374). 

 2. Toprak Sahipleri ve Çiftçiler
Hire’de Hicri Kameri (H.K.) 12. yılda top-

rak sahipleri, mevcut durumlarını muhafaza ede-
rek Halid ile Hire halkı arasındaki durumun net-
leşmesini beklemiştir. Durum netleştiği zaman da 
toprak sahipleri barış için öncü olmuştur (Taberî, 
1967, s. 368). Bu sebepten fetihlerin devamında 
farklı gruplar ve halktan kişiler müşterek fayda ve 
sebepler buldukça Araplarla ortak hareket etmeye 
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başlamıştır. Bu durum şehirlerin hızlı bir şekilde 
fethedilmesine zemin hazırlamıştır. 

Bu arada, Arapların art arda yayımladıkları 
emirler ve bunları takiben fatihlerin yerel halka 
karşı davranış biçimleri de iş birliği yapılmasın-
da etkili olmuştur. Hz. Ömer’in ehli zimme (ka-
firler) ile olan barış düzeni şu şekildedir: Eğer 
düşmanın lehine Müslümanlara hıyanet edilecek 
olursa Arapların onları himayesi sona erecektir. 
Eğer Müslümanlara düşmanlık edilecek olursa 
cezalandırılacak ve Müslümanlarla savaşırlarsa 
öldürüleceklerdi. Buna göre gayrimüslim teba-
anın himayesi Hz. Ömer’in sorumluluğundadır. 
Fakat Arap askerlerine karşı saldırıda bulunan ki-
şilere bu anlaşma uygulanmayacaktır. Sevad hal-
kı Ömer’in bu konudaki kararını gördüklerinde 
şöyle demiştir: “Bizde buna razıyız, hiçbir bölge-
nin yerli halkı birilerinin köylerini ele geçirmesi-
ne rıza göstermez.” (Taberî, 1967, s. 32-33, 352). 
Bu yöntem fetihlerin son yılına kadar Horasan ve 
Maveraünnehir’de de uygulandı. Bu bölgelerin 
ileri gelenleri de Araplara teslim ve tabi oldukla-
rını göstermek için birbiriyle yarışmıştır (Belâzûrî, 
1998, s. 405).

 3. Komutanlar ve Askerî Birlikler
Fetihlerin ilk yıllarında farklı sebeplerden do-

layı Müslüman fatihlere katılan İranlıların bir diğer 
kısmı ise komutanlar ve askerî birliklerdir. Sasani 
Komutanı Kubat, Araplara katılan ve onlarla iş 
birliği yapan askerlerden biridir. Araplarla savaş-
mak üzere giden Sasani ordu Komutanı Rüstem 
b. Ferruhzad’ın savaş alanından firar etmesi ve öl-
dürülmesi İran askerlerinin durumunu kaosa sü-
rüklemiştir. O, başlangıçta Kadisiye Savaşı’nda 
bulunma konusunda kararsız kalmıştır. Fakat 
Yezdicerd’in aşırı ısrarları onun savaş alanında 
yer almasına sebep olmuştur (Taberî, 1967, s. 49, 
509-510). Bu karar, o tecrübesiz padişahın büyük 

 11 Bk. Belâzûrî, 1998, s. 362-363; İbn-i Miskeveyh, 1379, s. 377.

hatalarından biri olmuştur. Muhtemelen, bu ha-
dise imparatorluk kurumlarının Hüsrev Nuşirvan 
(M.571-579) döneminde modernize edilmesinin 
neticelerinden biri olabilir. O, aşiret kuvvetlerine 
dayanan orduyu, ücretli askerlik temelinde yeni-
den düzenlemiştir. Dolayısıyla istikrarsızlık dö-
nemlerinde grup sadakati, yerini şahsi menfaatle-
re bırakmış görünmektedir (Christensen, 1372, s. 
358; Çoksi, 1381, s. 25-26).

İran’ın her yerinde komutanların ve asker-
lerin firar etmesi ve Araplara intikali Müslüman 
Arapların fetihleri süresince devam etmiş-
tir. Kadisiye olayından önce yaşan savaşlardan 
Kadisiye Savaşı, Şüşter ve Fars gibi şehirlerin fet-
hedildiği zamana kadar Sasani askerlerinin aynı 
şekilde Araplara intikali devam etmiştir. İranlıların 
yenilgisinin büyük ölçüde İran komutanın ve li-
derlerinin Araplara katılmasına ve onlarla iş birliği 
yapmasına yol açan kötü yönetim, tedbirsizlik ve 
merkezî komuta eksikliğinden kaynaklandığı söy-
lenebilir (İbnü’l-Esîr, 1965, s. 483; Belâzûrî, 1998, 
s. 275, 362-363; Taberî, 1968, s. 177).

İranlı komutan Hürmüzân’da bu dönemde 
Araplarla iş birliği yapan kişilerden biridir. Bazı 
önemli durumlardan dolayı Araplarla uzlaşmak dı-
şında başka bir seçeneği kalmamıştır. O, Araplarla 
savaş hâlindeyken Manazir ve Nehr Tîrî’de yaşa-
yan Gâlib ve Küleyb isimli iki taifenin ihanetine 
uğramıştır (İbnü’l-Esîr, 1965, s. 72 vd.). Öte yan-
dan Hürmüzân, Siyâh-i Esvarî’nin emri altında 
bulunmaktaydı. Şuş ve Şüşter’in ele geçirilmesi, 
Siyâh-i Esvarî’nin teslim olması ve Araplarla iş 
birliği yapmasından[11] sonra Hürmüzân da teslim 
olmuş ve Ebu Musa Eş’ari’den bağışlanmayı is-
temiştir (Asem, 1990, s. 284).

Arapların birçoğu İran’a girdikten sonra fet-
hedilen yerlerdeki insanlara ve yerlilere karşı uy-
gulanması gereken İslam’ın emirlerini, halife-
nin insani ve İslami muameleye dair vurgusunu 
dikkate almayarak katliamlara, yağmaya ve hal-
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ka zulmetmeye yönelmiştir. Birçok konuda bu 
türden muameleye maruz kalmak insanları tes-
lim olmaya ve iş birliğine zorlamıştır. Kadisiye 
Savaşı’ndan önce Sevad halkının Arapların yağ-
ma, zulüm ve baskılarına dair III. Yezdicerd’e ilet-
tikleri şikâyetler, bu iddiaya delil oluşturmaktadır. 
İranlı Komutan Rüstem, Yezdicerd’in Arapların 
İranlılara karşı olan muameleleri hakkında sor-
duğu soruya cevaben onları çobanın ihmalinden 
yararlanan ve sürüyü mahveden kurtlara benzet-
miştir (Taberî, 1967, s. 503).

Halife Hz. Ömer, fetihlerin farklı aşamaların-
da Arapların halka nasıl davranmaları gerektiğine 
yönelik tavsiyelerde bulunmuş hatta yiyecek ve 
giyeceklerin temini konusunda emirler vermiştir. 
Fakat birçok konuda emirleri dikkate alınmamış-
tır. O, Azerbaycan’ın fethi sırasında Huzeyfe’ye 
şöyle yazmıştır: “Siz halkının yiyecek ve giysi-
lerinin ölülerle karıştığı bir ülkedesiniz; yalnızca 
kestiklerinizden yiyin ve yalnızca temiz olanlar-
dan giyin…” (Belâzûrî, 1998, s. 318-320).  Fakat 
bazı fatihler, fetihler başladığı anda en bariz insani 
ve ahlaki yasaları ihlal etmiştir. İnsanlar esirlerin 
katledildiği, düğünden gelin kaçırılması gibi hadi-
seleri işittiği zaman ya da şehirleri kuşatıldığında 
bizzat bu türden davranışlara şahit olduklarında, 
şehirlerin savaş yoluyla (‘unve: zorla ele geçirilin 
yerler) ele geçirilmesinden kaynaklanan zararları 
olabildiğince azaltmak için barışa ön ayak olmak 
için çabalamıştır. Hicri Kameri 12. yılında Ulleys 
halkı ile Araplar arasında yaşanan savaşta halkın 
kıyıma uğraması neticesinde Hire sakinleri çaresiz 
bir şekilde Halid’i karşılamaya gitmiştir (Taberî, 
1967, s. 345, 494).

Şehirler ve bölgeler birbiri ardına hızla ele 
geçirilmiş ve yerliler teslim olmuştur. Çünkü bun-
dan başka bir seçenekleri olmamıştır. İran Şah’ı 
Horasan’ı hatta kendi canını koruyacak güçte de-
ğildi. Eşraf ve ileri gelenler arasında bir ittifak 
yoktu. Onlardan her biri kendi kafasına göre ya 
savaşmış ya da barış yapmıştır. Bu kişiler teslim 

 12 Bk. Taberî, 1967, s. 85; Belâzûrî, 1998, s. 281-282; Dîneverî, 1368, s. 131.

olma ve Arapların rızasını kazanma hususunda re-
kabet hâlinde olmuştur. Bunların hepsini gerekli 
kabiliyete, yeterli miktarda asker ve silaha sahip 
olmalarına rağmen yapmışlardır (Halili , 1335, s. 
264).

 4. Soylular, Şehir ve Bölge Reisleri
Nisa’’ın büyükleri kimsenin öldürülmeme-

si ve köle olarak götürülmemesi karşılığında İbn 
‘Amir ile (yaklaşık H.K. 30 yılında) anlaşmış-
tır. Serahs’ta şehrin ileri geleni Zâdûye, Abdullah 
bin Hâzim ile şehirdeki kadınların cariye olarak 
verilmesine karşılık yüz erkeğin bırakılması şar-
tıyla anlaşma yapmıştır (Belâzûrî, 1998, s. 391). 
Hemedan’da da Hüsrev Şunum, Nihavend yenil-
gisi ve şehrin muhasara edilmesi üzerine (yaklaşık 
olarak H.K. 21 yılı) cizye vermeyi kabul etmek 
zorunda kalmıştır. Kendisinin ve yakınlarının gü-
vende olması, şehrin idaresinin kendisinde kalma-
sı ve cizyenin kendisi tarafından verilmesi şartıy-
la anlaşmaya varmıştır (İbnü’l-Esîr, 1965, s. 17). 
Ülkenin doğu, kuzeydoğu bölgeleriyle farklı nok-
talarının düşmesi ve uzun süren şehir kuşatmaları 
neticesinde insanların birçoğu Araplarla anlaşma 
yapılması konusunda gönüllü olmuştur. Bu türden 
anlaşmalara Şüşter[12], Kazvin, Buhara, Zerenc, 
Nişabur gibi şehirlerde yapılan anlaşmalar örnek 
gösterilebilir. Örneğin, Nişabur Kuşatması’nın 
bir ay sürmesi üzerine Tus Emiri Kenareng, Arap 
Komutan Abdullah’a mektup yazarak aman is-
temiş ve iş birliği yapacağına dair söz vermiştir.  
Farklı şehirlerde yaşayan insanlar, bu bölgele-
rin fethini ve nasıl fethedildiklerini duydukların-
da onlar da – örneğin Merv ve Semerkand halk-
ları- barış talebinde bulunmaya başlamıştır (İbn 
Asem, 1990, s. 310; Belâzûrî, 1998, s. 313, 382, 
391-398).

Fatihlerin, bölge sakinlerine karşı muame-
leleri her yerde ve her zaman güç, baskı ve öl-
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dürme şeklinde değildir. Aksine bazı komutan-
ların birçok konuda İranlılara insancıl muamele 
etmeleri, İranlıların onlarla iş birliği yapmaların-
da oldukça etkili olmuştur. Fetihlerin başlangı-
cından itibaren yerel halka nasıl davranılacağı-
na dair halifenin mektupları artarda komutanlara 
ulaşmaktaydı. Bu mektuplar komutanların dav-
ranışlarını bir aşamaya kadar düzenlemekteydi. 
Ancak bu hüküm ve emirler her zaman olması 
gerektiği gibi icra edilmemiştir. Halife Ömer’in 
komutanlarından Saad’a yazdığı ve Taberî’nin 
kayda geçtiği mektuplardan birinin içeriği şu şe-
kildedir: “Eğer sizden biriniz bir Acemi yener, 
Acemin bilmediği fakat sizin nezdinizde aman an-
lamına gelen bir söz söyler, işaret yapar ve aman 
verirseniz, bunu aman olarak kabul edin, zorba-
lıktan sakının ve sözünüze sadık kalın.” Ömer, 
Araplara şöyle yazmaktaydı: “Sakın davranışla-
rınızla Müslümanların rezil olmasına, kötü şöh-
retine ve utanmasına sebep olmayın.” (Hayyât, 
1995, s. 492-493). İranlılar, bazı konularda fatih-
lerin insani davranışlarını gözlemledikten sonra 
-bu konularda İranlı idarecilerden daha iyiydiler- 
Araplara katılıp Müslüman olmuş ve onlarla iş 
birliği yapmışlardır (Taberî, 1967, s. 514). 

İranlıların Araplarla iş birliği yapmalarının 
bir diğer sebebi, farklı grup ve kişiler arasındaki 
husumet ve çatışmalardır. Genellikle şehirlerde 
yaşayan eşraf ve ileri gelenler arasında yaygın 
olan bu rekabet ve düşmanlık, neticede fatihlerin 
işine yaramış ve yerli halkın fatihler ile iş birliği 
yapmasına yol açmıştır. Belamî, Rey’in fethi sıra-
sında Zeyni isminde birinin bölgenin ileri gelen-
lerinden Siyaveş ile toprak yüzünden yaşadığı an-
laşmazlık nedeniyle fatihlerle iş birliği yaptığına 
dair bilgi vermektedir (Belamî, 1378, s. 525).[13] 
Kuteybe’nin komutanlığı (H.K. 86-96 yılları ara-

 13 Ayrıca bk. İbnü’l-Esîr, 1965, s. 24; Haldun, 1988, s. 560; Belâzûrî, 1998, s. 310. 
چغانیان 14   Bugün Özbekistan’ın Surhanderya Vadisi’ne tekabül eden bölgenin tarihi milattan önce صغانیان 

VI. yüzyıllara kadar uzanmaktadır. Orta Çağ’da Çagânrûd Vadisine Çaganiyân (Arapça kaynaklarda 
Sagâniyân) denmektedir (Buniyatov, 1993, s. 166.) (Çev. Notu).

اخرون و شومان 15 

sında) döneminde Maveraünnehir’de de eşraf ara-
sındaki bu düşmanlık ve rekabet Arapların lehine 
sonuçlar doğurmuştur. Seğaniyan (Çeğaniyan)[14] 
emiri, Ahrun ve Şuman[15] padişahıyla yaşadığı 
rekabet ve düşmanlık nedeniyle Kuteybe’ye ka-
tılmıştır. Harezm’de de şah ve kardeşi arasında-
ki rekabet Kuteybe’yi, Harezm’e getirmiştir. Bu 
bölgenin hâkimi Kuteybe’ye haber göndererek 
idareci olarak bırakılması şartıyla Harezm’i tes-
lim etmiştir (İbn Asem, 1990, s. 155; Belâzûrî, 
1998, s. 405-406). 

4.1. İş birliği Çeşitleri

İranlıların, Araplarla iş birlikleri ve bunların 
çeşitleri; kişiler, gruplar, zaman ve mekân gibi de-
ğişkenlere bağlı olarak farklılık göstermektedir. 
İranlıların fatihlerle iş birliği, fetihlerin başlan-
gıcında Irak ve Mezopotamya sınır bölgesinden 
başlamış ve mevzubahis dönemin sonuna kadar 
tüm İran’da devam etmiştir. Bu iş birliklerinin, 
mühim askerî hareketlere ait haberlerin ulaştırıl-
ması; yolların, köprülerin, pazar yerlerinin gös-
terilmesi ve buna benzer diğer konuları kapsayan 
istihbarat toplama ve ulaştırma; köprü inşası, ye-
mek ulaştırılması, kabul ve misafir etme, iki grup 
arasında tercümanlık görevi ifa etme vb. konular 
gibi mali yardım ve destek; komutan veya asker 
şeklinde fatihlere askerî kuvvet olarak eşlik etme, 
askerî araç ve gereç yapma ve bunun gibi konuları 
kapsayan askerî iş birliklerinden oluştuğu söyle-
nebilir. Bu iş birliklerinin yapılma şekli de birbi-
rinden farklıdır: bireysel veya toplu yapılan gö-
nüllü iş birlikleri; bir gurubun liderini takip etmesi 
nedeniyle yapılan iş birlikleri ve aşağıda örnekle-
rine yer verilen bireysel veya toplu yapılan zora-
ki iş birlikleri bunlara örnek olarak gösterilebilir. 
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A. İstihbarat Toplama ve Ulaştırma

Arapların, İran sınırlarına girmesi ve bu böl-
gede ilk insan topluluğu ile karşılaşmasının ar-
dından -bunların ekseriyetini Hristiyan Araplar 
ile Arap olmayan köylüler ve çiftçiler oluştur-
maktaydı- yaşanan kanlı çatışma ve mücadele-
lerden sonra halk nihayetinde fatihlerle anlaşmış 
ve devamında iş birliği yapmıştır. Halid fetihle-
rin başlangıcında Hire nahiyesindeki Azd kabi-
lesi ve diğer kişilerle ibadethaneleri ve kaleleri-
nin yıkılmamasına karşılık İranlılara ait haberleri 
Müslümanlara ulaştırmaları şartıyla bir anlaşma 
yapmıştır (Taberî, 1967, s. 346; Belâzûrî, 1998, s. 
240-241). Kadisiye Savaşı sırasında Rüstem onla-
rı Araplara istihbarat vermeleri ve mali yardımda 
bulunmaları nedeniyle suçlamıştır. İbn Bukeyle 
ona şöyle cevap vermiştir: “…mallarımız ile 
canlarımızı kurtardık…” Halid, Ulleys halkıy-
la da istihbarat, rehberlik yapma ve İranlılara 
karşı Müslümanlara yardım etmeleri şartlarıyla 
anlaşmıştır. Daha sonra Ulleys halkının kendi-
si, Müsennâ’yı saldırıya teşvik etmiştir. Bazıları 
Hanâfis Pazarı’na  bazıları da Bağdat Pazarı’na 
saldırması için ona öneride bulunmuştur.[16] Ermas 
günü (H.K. 14 yılı) Sasani ordusunun filleri kar-
şısında çaresiz kalan Sa’d, İranlılardan kendisi-
ne rehberlik etmelerini istemiştir (Taberî, 1967,  
s. 473-474, 508, 555; Belâzûrî, 1998, s. 240).

B.  Kabul ve Ziyafet, Rehberlik ve 
Yolların Onarılması

Fatihler bir bölgeyi ele geçirdikten sonra yi-
yecek, kıyafet, barınak, hayvanları için yem ve 
diğer bölgelerin fethi için rehberlere ihtiyaçları 
vardır. Bazı bölgelerde halkın kendisi muzaffer 
askerleri karşılamaya gelmekte ve onlara diğer 

 16 Belâzûrî (1998, s. 289) bu konuda şunları aktarmaktadır: “Bağdat’ın çok eski zamanlarda kurulduğu ve 
Mansur’un onu kapsamlı bir şehir hâline getirdiği söylenir.” Ayrıca bk. İbnü’l-Esîr, 1965, s. 400, 445.   

 17 Bk. Furuşani, 1379.
 18 Köprü Savaşı için bk. Çubukcu, 1994, s. 249. (Çev. Notu).
 19 Ayrıca bk. Belamî, 1378, s. 473; İbnü’l-Esîr, 1965, s. 438.

bölgelerin fethi için yiyecek, hayvanları için yem 
ve rehber takdim etmişlerdir. Bazı şehir sakinleri 
de fetih ordusu ulaşmadan önce şehirleri tahliye 
etmiştir. Bundan dolayı bu bölgeler kolay bir şe-
kilde ele geçirilmiştir. Pek çok durumda, fatihler 
ve bölge sakinleri arasında yapılan anlaşmaların 
içeriğine her türlü iş birliği dâhil edilmiş ve bu sa-
yede iş birliği bir tertip ve düzen kazanmıştır.[17] 
Fatihlerin, Behrazan (Hire) halkıyla yaptığı an-
laşmada şu şartlar bulunmaktadır: “…yolda ka-
lanlara rehberlik yapılsın ve yolları ıslah edilsin, 
yanlarından geçen her Müslüman asker bir gün ve 
bir gece onların yanında kalsın ve…” Gürgan ve 
Mahdinar anlaşmalarında da buna benzer şartlar 
yer almıştır (Taberî, 1967, s. 136-474). Bundan 
dolayı Sevad Bölgesi’nde çiftçiler ekme ve biç-
me, yolların ve köprülerin tamiri, fatihlerin reh-
berliğinin yapılması gibi işleri üstlenip ellerinden 
geldiğince cizye vermişlerdir. Hepsi muhacirlerin 
doyurulması gerektiğini ve onların rehberliğini 
kabul etmiştir (Belâzûrî, 1998, s. 240).

Cisr Muharebesi’nde[18] Hire Bölgesi’nden 
Hristiyan bir Arap olan İbn Saluba iki taraf için 
bir köprü inşa etmiştir.[19] Beras’ta da bu bölge-
nin köylüleri Araplarla anlaşıp Araplar için köp-
rü yapmıştır. Bunun yanı sıra Babil’de toplanan 
askerlere ait haberleri onlara rapor etmişlerdir. 
Rey’de İranlılar, tam teslimiyetlerini göstermek 
için Müslümanlara rehberlik yapmak, yolları ko-
rumak, kendilerine barınma talebinde bulunan 
Müslüman ordusunda görevli askerleri bir gün 
ve bir gece kabul etmek zorunda kalmıştır. Fars, 
Herat ve Merv’de de buna benzer şartlarla anlaş-
ma yapılmıştır. Bu yöntem Kuteybe Dönemi’nde 
Horasan ve Maveraünnehir’in fethine kadar devam 
etmiştir (Taberî, 1967, s. 151, 456, 620).   
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C. İranlıların Yurttaşlarına İhanetleri   

Bu kısımda, yerli halktan bazılarının yurt-
taşlarına ihanetleri ve fatihlerle iş birliği yaptık-
larına dair bazı raporlar yer almaktadır. İranlılar, 
Araplara çeşitli hedef ve maksatlarla eşlik edip 
şehirlere, kalelere, hazinelere ve benzeri yerlere 
giden yolları göstererek fatihlere yardım etmiştir. 
Şüşter’in fethi sırasında, kuşatmanın uzun sür-
mesi üzerine şehrin ileri gelenlerinden biri giz-
lice Ebu Musa’nın yanına giderek kendisinin ve 
ailesinin can ve malına dokunulmaması karşılı-
ğında Eşres bin ‘Avf’ı gizli bir yoldan şehre sok-
muştur (Dineverî, 1368, s. 131; İbn Asem, 1990, 
s. 281-282). Rey, Nişabur ve Semerkand’ın fethi 
hususunda da buna benzer haberler bulunmakta-
dır. Bu arada herkes fırsattan bir şekilde istifade 
etmeye çabalamış ve Araplara olan bağlılıklarını 
ispat etmişlerdir. Nihavend Savaşı’ndan sonra, 
Nihavend sakinlerinden bir kişi Sa’ib bin Akra’ya 
giderek kendinin ve ailesinin güvenliği karşılığın-
da Nahircan hazinelerini elde etmesi için ona reh-
berlik etmiştir (İbn Asem, 1990, s. 308-310, 397; 
İbnü’l-Esîr, 1965, s. 24, 125; Belâzûrî, 1998, s. 
310, 391-397).   

Kaynakların aktardığına göre hainler, muh-
birler ve casuslar III. Yezdicerd’ın Sarayı dâhil ol-
mak üzere Sasani İmparatorluğu’nun çeşitli yerle-
rine sızmışlardır. Yezdicerd’i Rüstem Ferruhzad’ı 
savaş meydanına göndermesi yönünde zorlayan 
kişi, Caban’ın kölesi Fırat halkından Müneccim 
Kesri’dir. Hâlbuki Rüstem Ferruhzad, savaşa ka-
tılmak istememiştir. Caban, İranlıların yenilme-
ye başladığını görünce Cuşnes (Guşnesb)-mâh’a 
Araplarla anlaşma yapmasını ve duruma aldanma-
masını yazmıştır. Cuşnesmah, Sa’d’in huzuruna 
çıkarak kendisi, ailesi ve yanındakiler için aman 
almış ve onların muhbiri olmuştur (Taberî, 1967, 
s. 506-507). Bunun gibi koşullar ve şehirlerin bir-
biri ardına fethedilmesi üzerine III. Yezdicerd ça-
resiz, bir şehirden diğer bir şehre kaçmak zorunda 

 20 Tercümanların rolü hakkında daha fazla bilgi için bk. Azernuş, 1385, s. 13 vd.

kalmıştır. İlginç bir şekilde, onun girdiği her şehir 
Arap güçlerinin hedefi hâline gelmiş ve çaresiz 
bir şekilde bulunduğu bölgeden ayrılmak zorun-
da kalmıştır. Bu durum muhbirlerin, onunla be-
raber bulunan gurubun içerisinde dahi faaliyette 
oldukları ihtimalini güçlendirmektedir.  

D. Tercümanların Rolü

İranlıların, Müslüman Araplarla iş birlikleri-
nin bir diğer örneği, onların yurttaşları ve fatihler 
arasında tercüman rolünde ortaya çıkmalarıdır. Bu 
dönemde İranlılar ve Araplar arasında tercüme işi 
kaçınılmaz olmuştur. Çünkü bu yönde bir anlaş-
ma sağlanmasaydı savaşçılarla yerli halk arasında 
hiçbir anlaşma ve sözleşmenin yapılması müm-
kün olmazdı (Azernuş, 1385, s. 16). Kaynaklar, 
fetihlerin başlangıcından itibaren bazı durumlarda 
İranlılar ve Araplar arasında tercümanların varlığı-
na işaret etmektedir[20](Taberî, 1967, s. 498-513). 
Bu tercümanların tamamı Arapça ve Farsça iki dili 
de konuşan İran’da yaşayan Hristiyan Araplardan 
oluşmaktadır. H.K. 17 yılında Araplara katılan 
Benû’l-am kavmi muhtemelen bu grupta yer al-
maktadır. Selmanı Farisi de bu alanda Araplarla 
iş birliği yapan tercümanlardan biri sayılmakat-
dır. Selman, daha en başında itibaren Halife Hz. 
Ömer tarafından kavmin lideri ve davetçisi un-
vanıyla tayin edilmiştir. Devamında Medain’de 
Arapların sözcüsü ve Behüresîr’de onların ulağı 
ve tercümanı olmuştur (İbnü’l-Esîr, 1965, s. 72 vd., 
355). Bazı kaynakların aktardığına göre Selman, 
Halife Hz. Ömer tarafında bir müddet Medain va-
lisi olarak atanmıştır (Mesûdi, 1409, s. 306). O, 
bir keresinde Arap birliklerinin komutanı olarak 
İran’da bir şehre girmiş ve halka cizye vermele-
rini önermiştir. Şehir halkı ona cizye nedir diye 
sorduklarında: “Direm ve hâket bi-ser (dirhem ve 
yazıklar olsun sana)…” şeklinde Farsça bir cevap 
vermiştir (el-İsfahânî, t.y., s. 55).
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Her ne kadar bu konuda kesin bilgi bulun-
masa da bu dönemde İranlılar ve Araplar arasın-
da tercüman unvanıyla ortaya çıkan kişiler ara-
sında muhtemelen Mevaliler de bulunmaktadır. 
Gerçi mevzubahis dönemde Mevali kelimesi 
birçok İranlı için kullanılmaktadır. Fakat bura-
da Muvâlât Anlaşması yoluyla Arap kabilelerine 
bağlanan ve bu alanda önemli rol oynayan kişiler 
kastedilmektedir. Bir yandan İran köken ve kim-
liği diğer taraftan bir Arap kabilesine bağlı olma 
gibi özel bir konuma sahip olan bu kişiler, yurt-
taşları ve vasileri arasında danışmanlık ve casus-
luk yapmakta, ihtiyaç duyulduğunda askerî faali-
yetlere de katılmaktadır. Salih bin Abdurrahman, 
Zadan Ferruh Bîrî’nin yerini Haccac’a yazması 
ve göstermesi üzerine Süleyman bin Abdülmelik 
tarafından Irak’a vergi memuru olarak atanmıştır 
(Belâzûrî, 1998, s. 381). Bu Mevalilerden bir di-
ğeri Hayyan Nebtî’dir. O, Kuteybe ve Semerkand 
hâkimi Tarhun arasında barışın (yaklaşık olarak 
H.K. 90 yılı) yeniden sağlanmasına aracılık etmiş-
tir (Taberî, 1967, s.  445). Yezid bin Mehleb ve 
Taberistan komutanı arasında yaşanan anlaşmaz-
lık olayında Yezid, Hayyan’a müracaat etmiştir. 
Hayyan komutana şöyle demiştir: “Her ne kadar 
dinimiz farklı olsa da ben, sizin huzurunuza gelen 
sizden biriyim. Üzerinize Emîr’ül-mü’minîn ve 
Horasan askerleri tarafından karşı koyamayaca-
ğınız bir ordu gönderilmesinden korkuyorum… 
Hayyan’ın çabaları ve hileleri neticesinde komutan, 
Yezid ile barış yaptı.” (Belâzûrî, 1998, s. 328-329).

E.  Galip Orduya Katılma ve Askerî İş 
Birliği Yapma

İranlıların fatihlerle iş birliğinin baskın ve 
etkili yönlerinden biri de askerî iş birliğidir. 
Bu tür iş birliği fetihlerin ilk yıllarından itiba-
ren Sevad Bölgesi’nde ve bu bölgede yaşayan 
Hristiyan Araplar aracılığıyla başlamıştır. Büveyb 
Savaşı’nda, Beni Tağlib Hristiyanlarından bir 
genç Mihran’a ulaşarak onu öldürmüş ve onun 
atına binerek Mihran’ı öldürdüm diye bağırmıştır. 
Taberî, Büveyb Savaşı’nda Hristiyan Tağliblerin, 

Müslümanlarla birlikte hareket ettiğine dair bil-
gi vermektedir. Müsennâ, Enes bin Hilal’e: “Ey 
Enes, her ne kadar bizim dinimize inanmasan da 
sen Arapsın, Mihran’a saldırdığım zaman sen de 
benimle saldır.” şeklindeki sözleri bu savaşta söy-
lemiştir.  Enes bu savaşta ölene kadar savaşmaya 
devam etmiştir. Bu savaşta Tağlibli gençler de 
atlarıyla Arapların yanında savaşmıştır. İranlılar 
savaş aletleri yapımında da Araplara yardım et-
miştir. Örneğin Behüresîr köylülerinden Şirzad, 
Müslümanlar için mancınık yapmıştır (Taberî, 
1967, s. 5, 465-466; Dineverî, 1368, s. 115; 
Yakub, t.y., s. 143). 

Araplar, bizzat askerî konu ve sırlar hakkın-
da bilgi sahibi olan cesurları esir alarak onlardan 
tavsiyeler almıştır. Taliha, Kadisiye Savaşı sıra-
sında bir kişiyi esir olarak ondan asker sayısı, 
mürettebat ve onlara eşlik edenler hakkında bil-
gi elde etmiştir. Bu kişi Müslüman olup Müslim 
ismini almış ve tüm savaşlara Taliha’nın yanında 
katılmıştır. Aynı kişi Müslümanların valisi unva-
nıyla Musul’a vali olarak atanmıştır. Kadisiye’de 
Rüstem Ferruhzad’ın ordusundaki dört bin 
Deylemi asker Sad’ın tarafına geçmiştir. Onlar 
Medain’in fethinde Sad’ın yanında yer almış ve 
Celûlâ’nın düşmesinde de Müslümanlarla iş bir-
liği yapmışlardır. Kubad-ı Horosanî de askerleriy-
le birlikte Araplara katılıp onların Helvan valisi 
olmuştur. İran askerleri Nihavend’de toplandığı 
zaman Sad, Kubad’ın sayesinde bundan haberdar 
olmuş ve durumu Ömer’e bildirmiştir (Taberî, 
1967, s. 42-49, 120, 512-514; Belâzûrî, 1998, s. 
275). Bu yüzden, Kadisiye Savaşı’ndan sonra 
Müslüman savaşçıların sayısı artmıştır. Hâlbuki 
Kadisiye’de bu kişilerin sayısı birkaç binden faz-
la değildir (Taberî, 1967, s. 496). 14 ile 16 (H.K.) 
yılları arasında savaşçıların sayısı birkaç kat ar-
tış göstermiştir. Bu savaşçılara Kubad, Müslim 
ve onlara tabi olanları da eklemek gerekmekte-
dir. İranlılar da  topraklarının fethine katıldıkları 
için Araplar veya Müslümanlar kelimesi yerine 
fatihler kelimesinin kullanılması daha doğrudur 
(Halili, 1335, s. 180). Halili, fatihler ve askerler-
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den oluşan bu guruba, Şirzad’ın özgür bıraktığı 
ve topraklarına gönderdiği 100.000 çiftçiyi de ek-
lemiş[21] ve bu hesaba göre Kadisiye Savaşı’ndan 
sonra asker sayısının 100.000’den fazla olduğu-
nu kabul etmiştir. Çiftçilere ait bu sayının doğ-
ru olduğu varsayılsa dahi kendi topraklarına geri 
döndükleri için  onları Araplarla birlikte hareket 
eden askerlerin ve savaşçıların bir parçası olarak 
kabul edilmeyebilir (Masumi, 1388).

Hemedan, Derbend, Fars ve Şapur gibi 
İran’ın diğer bölgelerindeki komutanlar ve as-
kerler de Araplara katılıp onlarla iş birliği yap-
mıştır. Ne yazık ki bu iş birliklerine ait bilgiler de 
bazı konularda çelişkilidir. Belâzûrî, Yezdicerd’in 
komutanı Siyâh-i Esvarî’nin Araplarla iş birli-
ği zamanını, tereddütle Şuş ve Şüşter şehirleri-
nin fethi arasındaki zaman diliminde kaydetmiş-
tir (İbn Asem, 1990, s. 363). Oysa söz konusu bu 
tereddüt, Taberî’nin bu iki şehrin fethi konusun-
da verdiği bilgilerde de görünmektedir (İbnü’l-
Esîr, 1965, s. 91). Siyâh-ı Esvârî’nin askerleri-
nin sayısı bir rivayete göre 70, diğer bir rivayete 
göre 300 kişidir. Belâzûrî, ayrıca Horasan’ın fethi 
sırasında bu askerlerin İbn Âmir’ın ordusu içe-
risinde yer aldıklarını beyan etmektedir. Şuş ve 
Şüşter’in fethi, bu fetihlerle  İran’ın diğer bölge-
lerinin fethi arasındaki benzerlikler, bu grup hak-
kında kaynaklardaki karışık bilgiler, bahsedilen 
rivayetlerin karıştırılmış ve yanlış olma ihtima-
lini kuvvetlendirmektedir. Bununla birlikte kay-
nakların Siyâh-i Esvarî’nin askerlerinden bazıla-
rının okçuluk konusundaki maharetleri hakkında 
aktardıkları bilgiler dikkate alındığında onlar İran 
ordusundan desteklerini esirgemeselerdi savaşın 
neticesini Sasani askerlerinin lehine değiştirebilir-
lerdi (Taberî, 1967, s 90-91; Belâzûrî, 1998, 364). 

İranlı komutan Hürmüzân da Araplara ka-
tılmış, onlara askerî meselelerde ve benzer ko-

 21 Bk. Taberî, 1967, s. 5-6.
مجزاة بن ثور 22 
براء بن مالک بزعم 23 

nularda tavsiyelerde bulunup yardım etmiştir. 
Hürmüzân, savaşlar sırasında Peygamber’in 
Meczee bin Sevr[22] ve Berâ bin Mâlik Baz’um[23] 
isimli iki sahabesinden barış istedikten sonra fa-
tihlerin rızası ve hoşgörüsüyle karşılaşıp öldür-
müştür (Taberî, 1967, s. 86; İbn Asem, 1990, s. 
284). Arapların bu kararının, tecrübe ve bilgile-
rinden istifade etmek maksadıyla bilgili kişileri 
çekmek üzere Halife Hz. Ömer tarafından yayım-
lanan emrin devamı olduğu söylenebilir. Ömer 
bin Hattâb, İsfahan veya Azerbaycan’ın fethin-
de önceliğin hangi bölgeye verilmesi gerektiği 
konusunda Medine’de Hürmüzân’a danışmıştır. 
O ise şöyle demiştir: “İsfahan baş, Azerbaycan 
ise iki kanattır. Eğer başı kesersen baş ve kanat-
ların tamamı yere düşecektir.” (Taberî, 1967, 
s. 142; Zehebî, 1993, s. 225; Hayyât, 1995,  
s. 83; Belâzûrî, 1998, s. 296). Ayrıca bazı kay-
naklara göre Ömer’in döneminde divanın kurul-
ması da Hürmüzân’ın önerisiyle olmuştur (İbn 
Miskeveyh, 1379, s. 411; Taberî, 1967, s. 87,209; 
İbnü’t-Tiktaka, 1998, s. 88).

III. Yezdicerd’in ölümünden sonra ve 
Kuteybe’nin saldırılarına kadar İranlıların fatih-
lerle iş birliği -Hicri Kameri I. yüzyılın ikinci 
yarısında- Horasan’da ve Maveraünnehir’de de 
devam etmiştir. Bu dönemde İranlıların çoğu san-
ki Araplara karşı hiçbir zafer umutları kalmamış 
gibi genellikle savaşın ve yenilginin yol açtığı 
zararı azaltmaya ve mümkün olduğunca mevcut 
durumu korumaya çalışmıştır. Ahnaf bin Kays’ın 
5.000 kişilik ordusunun içinde yeni Müslüman 
olmuş 1.000 İranlı bulunmaktadır. Tus’un Emir’i 
ve Semerkand’ın Padişah’ı Kuteybe’ye askerî 
yardımda bulunmuştur. Buhara Kraliçesi de 
Kuteybe’ye Semerkand’ın fethi için rehber ve 
yardımda bulunmuştur. Buhara halkı Kuteybe’yle 
birlikte savaşa katılmıştır (İbn Asem, 1990, 
s. 147, 310-337; Belâzûrî, 1998, s. 394, 397). 
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Horasan melikleri, Merv, Talikan, Faryab, Belh, 
Serahs ve bu bölgedeki diğer yerleşim yerlerinin 
tüm halkları, onun yanında küçük mızraklarla 
savaşmıştır. Soğd hâkimi Gûzek ile yapılan sa-
vaşa da birçok İranlının katıldığı söylenmekte-
dir. Çünkü kaynakların aktardığına göre Gûzek, 
Kuteybe’ye “Sen Acem kardeşlerimle birlikte 
benimle savaşıyorsun.” demiştir (Taberî, 1967, 
s. 474; İbn Asem, 1990, s. 160). Kuteybe’nin 

Buhara Bölgesi’ndeki Beykend’de de Tunder is-
minde bir casusu bulunmaktadır. Kuteybe’nin 
başarılarının bir kısmı, Hayyan Nebtî de dâhil 
olmak üzere Mevali’nin yardımları sayesinde ol-
muştur. Onun zamanında, komutanlığını Hayyan 
Nebtî’nin yaptığı İranlılardan teşkil edilmiş 
7.000 savaşçıdan oluşan bir ordu kurulmuştur 
(Taberî, 1967, s. 512; İbn Asem, 1990, s. 144-
147; Belâzûrî, 1998, s. 404). 

Kaynaklardan elde edilen bilgilerin tah-
lili ve yorumlanması sonucunda; Arapların 
İran’ın fethinde İranlıların Araplarla iş birliği 
yaptığı görülmektedir. Bu dönemde Hristiyan 
Araplar, İranlı dihkanlar ve çiftçiler, sınır 
muhafızları, askerler, etnik gruplar ve farklı 
dinlerin takipçileri dâhil olmak üzere çeşit-
li gruplardan oluşan İran sakinleri, fatihle-
re farklı amaçlarla eşlik etmiştir. İranlılar; 
casusluk ve bilgi aktarma, fatihlerin misafir 
edilmesi ve ağırlanması, tercümanlık rolü, 

askerî yardımlarda bulunma ve buna benzer 
şeyleri sağlayarak fatihlere yardım etmiştir. 
İranlıların Araplarla iş birliği, sebep ve biçimi 
ne olursa olsun nihayetinde Arapların fethinin 
yolunu açmıştır. İranlılar öz yurtlarının fet-
hinde, fatihlerle ortaklık yapmıştır. Buradan 
hareketle, farklı gruplardan İranlıların çeşit-
li sebeplerle yardımı olmadan İran’ın fethi-
nin zor, belki de imkânsız olacağı sonucuna 
varılabilir.

 Sonuç 

چكیده

دربارۀ چگونگي فتح ایران به دست اعراب مسلمان و سقوط شاهنشاهي ساساني نظریه هاي متفاوتي مطرح شده 
است. اینكه اعراب چرا و چگونه توانستند شاهنشاهي عظیم ساساني را ساقط كنند و در مدت تقریباً یك سده بر 
سرتاسر ایران آن روزگار تسلط یابند، موضوعي اساسي است؛ اما اینكه ایرانیان خود در جریان فتح ایران چه 
نقشي و چه همكاري هایي با فاتحان داشتند، مسئلۀ پژوهش حاضر است. ایرانیان با انگیزه هایي همچون حفظ جان و 
مال و موقعیت، ترس و جبر شرایط و مسائل دیگري از اینگونه، به همكاري با اعراب پرداختند. همكاري ایرانیان 
با اعراب را مي توان شامل خبرگیري، خبررساني، پذیرایي، همكاري نظامي و ... دانست. دورۀ زماني مورد بحث 
در این پژوهش، از ابتداي فتوحات در زمان خالفت ابوبكر آغاز مي شود و تا مرگ یزدگرد سوم و پس از آن تا 

پایان سدۀ نخست هجري قمري ادامه مي یابد.

کلیدواژه ها: فتح ایران، ساكنان ایران، اعراب مسیحي، انگیزه ها، همكاري.

نقش ایرانیان در فتح ایران به دست اعراب ازآغاز تا پایان سدۀ 
نخست هجري قمری (گروه ها، انگیزه ها و انواع همكاری)
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“Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.”
“Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci  
maddesinin 2’nci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.”
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