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ÖZET

ASGARY Roghiyeh. Rıza Şah Döneminde İran-Almanya Siyasal Kültürel İlişkileri,
Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2015

Birinci Dünya savaşı sırasında, İran’da bulunan Ruslar ve İngilizlerin karşısına çıkan yeni
engel yeni ayak tutan İran ve Almanya ilişkileriydi. Naseredin Şah Rusya’nın İran’ın kuzey ve
kuzey batısından ilerlemesini azaltmak için Almanya’nın ayağını ülkeye açtı. Bu dönemde
Almanya’nın İran’ın dış siyasetinin gelecekteki planlar için odak haline gelmesinin tek sebebi
Bismark ve onun Almanya’nın dış politikasındaki başarısıydı. Bismark bu dönemde Almanya’yı
birleşik hale getirmek ve Avrupa devletleri ile ilişkisini geliştirmek için elinden geleni
yapıyordu.
Rıza Şah'ın 1925 yılında saltanata gelmesiyle İran’ın dış siyasetinde yeni bir dönem
başladı. Başlangıçta, Almanya’nın birinci dünya savaşında yenilmesiyle İran devleti dış yatırımı
artmak ve siyasi desteğinin güçlenmesi için Amerika’ya yöneldiler ancak Amerika o dönemde
kendiside siyasi izolasyondaydı. Faransa’ya da bakıldığında, kuzey Afrika ve Avusturya ve
balkanlar ile meşgul olmuştu ve bir tek Almanya İran’ın kurtarıcısı gibi görünüyordu.
Ayrıca, bu dönemde İran ciddi bir mali ve ekonomik reforma ihtiyaç duymaktaydı. Tabii
ki hiç bir yabancı ülke diğerinden bir yarar beklemeden başka devletin yardımına gelmez ve
ilişiklerde kazançlar ön plana çıkar. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşının başlamasıyla İran ve
Almanya arasındaki işbirliği yinede bu iki ülkeyi birbirine yakınlaştırdı. Ancak savaşın askeri ve
siyasi sonucu her iki ülke için başarılı değildi, fakat savaşta iki ülkenin işbirliği bu iki devletin
ilişkilerini iyice geliştirdi.
Aynı zamanda; Rusya’nın siyasi izolasyonu ve 1917 devrimi İngilizlerin İran’a yoğun bir
şekilde girmelerine sebep oldu. Dönemin süper güçleri özellikle, Almanya, Rusya ve İngiltere
kendi kazançları için İran’a girmişlerdir. İngilizler ve Rusların İran’da geçmiş yıllardaki kötü
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sömürgeci siyasetlerine bakıldığında, İran yöneticilerin ve halklının tek umudu Almanya olarak
gözüküyordu. İran devleti Avrupa'da sömürge beklentisi olmayan güçlü bir devlet peşindeyken
Almanya’yla diplomatik ve siyasi ilişkiler kurmaya başladı. Hiç bir sömürgeci geçmişi olmayan
ayrıca endüstriyel ve ekonomik gelişimi bu ülkenin avantajlarına ekliyordu.
Rıza Şah’ın tek amacı ülkeyi Sovyetler Birliği ve İngilizlerin nüfuzu altından çıkarmak,
siyasi ve ekonomik konularda bağımsız olmaktı. Bu amaçlara ulaşmak için ülkeyi
sanayileştirme, Milli Banka açmak, İran uzmanlarına eğitim vermek, çeşitli fabrikalar açmak,
irtibat hatlarını genişletmek peşindeyken Almanlarla işbirliği yapmaya başladı.
Rıza Şah, saraylar, kraliyet konuk evleri hükümet binaları, ülke çapında ordu üsleri ve bir
silah fabrikası kurmak için endüstriyel aletler ve makinelere ve uzmanlara ihtiyaç duymaktaydı
ve Almanlar da bütün ihtiyaçları Rıza şah için kolay koşullarla karşıladılar.
Almanların, İran’a girmesi yeni gelişen sanayileri için hammadde sağlamak ve
İngilizlerin İran’da pazarı kaybetmek anlamına geliyordu. Ancak, İran’da Almanya’nın
ekonomik nüfuzu komünizmin yayılmasını engelliyordu. Ayrıca Almanya buradan elde ettiği
kazanç ile ittifak devletlerinin birinci dünya savaşından ortaya çıkan borçlarını ödeyebilir
durumuna geliyordu.
Rıza şah Almanya’nın düzenli ordusunu görüp tutkuyla Almanya ile askeri konular başta
olmak üzere siyasi ve ekonomik ilişkilerini de pekiştirdi. Rıza şah güçlü devletleri seviyordu ve
dünyada yeni yıldızı parlayan Hitler’e hayranlık duyuyordu.
Almanya’da Nazilerin diktatör rejimi güçlendiği zaman İran ve Almanya ilişkileri
genişledi. Bu doğrultuda Rıza Şah Berlin’de Nazilerin vasıtasıyla İran’ın siyasi muhaliflerinin
faaliyetlerini kontrol altına alıp ve komünizmin genişlemesini engelliyordu.
Bunlara ilaveten Rıza Şah dönemine İran ve Almanya ilişkileri çeşitli ilkelere
dayanmaktaydı:


İran toplumunun İngilizler ve Ruslardan nefret etmesi



Rıza Şahın diktatör ve hırslı olması (Hitler gibi)



İranlı’ların İngilizler tarafından komünizm ile mücadeleye teşvik olması
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İran Askeri güçlerinin yenilmesi ve İran devletine karşı bağlanan antlaşmalar



Almanların Ruslar ve İngilizlerle olan açık düşmanlığı



Almanya’nın doğu ve İran pazarına girmek istekleri, Çünkü İran doğu’ya giriş kalesiydi
Birinci ve ikinci dünya savaşları döneminde İran ve Almanya ilişkilerine büyük bir tablo

olarak bakıldığında aslında İran’ın daha kazançlı olduğunu görmek mümkündür. İran devleti
Rusların baskılarını ve İran kuzeyindeki Rus ilerlemesini önlemek için Almanya’yı çok iyi bir
şekilde kullandı. Ayrıca, Almanlar sanayi ve ekonomik konusunda çok ileri bir düzeye sahiplerdi
ve bu İngiltere ve Rusya’nın İran’da ticaret pazarında yeni bir rakiplerinin olduğu anlamına
gelmekteydi. Artık, Ruslar kalitesiz ürünlerini istedikleri fiyata satamamaktaydılar. Çünkü
Almanya’nın ürünleri çok kaliteli ve ucuz fiyattaydı. Bu konu Almanya’yı Avrupa’da komünizm
önünde bir engel olarak gören İngilizler için o kadar da önemli değildi. İran ve Almanya arasında
bir ortak noktada her ikisinin Arı ırkından olma söylemi idi.
Bu konu sosyal açıdan iki ülkenin evlilik konusundaki yasağı kaldırdı. Almanya’nın
İran’da var olması ve iki ülke arasında yapılan anlaşmalar Alman mühendislerinin ve bilim
adamlarının İran’a gelmesini sağladı. Bu da İran’da çeşitli şehirlerde halen de kullanılan
üniversite, Fen liseleri, okullar ve önemli devlet binalarının yapılışını ardından getirdi. Bunlarla
birlikte bu dönemde Alman yapımı baskı makinelerinin İran’a gelmesiyle devletten yana olan ve
devlete karşı olan çeşitli dergilerin yayılmasında önemli bir artış gözlemlendi. Aynı zamanda
İran dışındaki dergiler ve İran Alman dostluk derneklerinin açılması İran tarihinin Avrupa’daki
kültürel ve tanıtım açısında önemli rol oynamıştır. Askeri açıdan bu dönemde İran ordusu
tecrübeli Alman komutanlığında eğitim alma fırsatını bulmuştur. Bu dönemlerde Alman
mühendisler ve bilim adamları sayesinde ve onların sundukları katkılarla İran sanayileşmeye
doğru yol almaya başlamıştır. İlk defa bu dönemde yabancı bir firma İran şehirlerarasında uçak
seferleri başlattı.
İran’ın 1920 ile 1924 yılları arasında Almanya’ya ihracat oranı sıfırdan %32’ye ve
Almanya 1940 ile 1941 yılı arasında İran’la olan ticaretinde %6.42 ithalat ve %9.47 ihracat
oranına sahip olmuştur.
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Almanlar Tebriz ve Trabzon arasındaki önemli demiryolunun başlamasında temel
oluşturdular. 1929 yılında da ülkede kendi havayollarını kurup ve yatırımlarla İran devletinin
dikkatini çektiler.
1931 yılında İran’daki Almanların sayısını 10000 civarında olduğunu söylenmekteydi.
Ancak İran devleti onların İran sanayi için hizmet amaçlı geldiklerini ve onların sayısını 690 kişi
olduğunu söylüyordu.
1931 yılında İran ve Almanya ilişkileri, Berlin’de İran’ın siyasi muhaliflerinin faaliyetleri
sonucu, sermayenin yabancı elinde tekelleşmesi, İran Milli Bankası’nın iflası ve hortumlanması
nedeniyle kötüye gitti. Sonra 1935 yılında hazırlama birimi antlaşmasıyla iki ülkenin ilişkileri
özellikle ticari ilişkileri genişledi.
Yukarıda geçen tüm bu konular ve ilişkiler bir yana dursun, Almanya’nın İran’a karşı
unutulmaz bir jesti olmuştur. Almanya İkinci Dünya Savası sonunda bir çok cephede yenilmesi
ve kaybetmesine rağmen, Brest Litovsk sulh antlaşmasında İran’dan çıkışını İran’ın
Bağımsızlığının, Eğemenliğinin ve toprak bütünlüğünün İngilizler ve Ruslar tarafından
tanınmasını şart koşmuştur.
Bu tabloya böyle bakıldığında İran’ın Almanya’dan kazançları kalıcı olup ancak,
Almanya için aynı şeyi söylemek mümkün değildir.

Anahtar Sözcükler
İran ve Almanya İlişkiler Tarihi, İran-Almanya İlişkileri Rıza Şah Döneminde,
Almanya ve İran Meşruta Dönemi, Almanya-İran Kültürel İlişkileri, Almanyaİran Arasında Ticari ve Siyasi İlişkileri.
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ABSTRACT

ASGARY Roghiyeh, Reza Shah of Iran-Germany Political Cultural Relations
Master of Science Thesis, Ankara, 2015

During the First World War Germany and Iran holding up new relationships and it is
appear as the new problems against the Russians and the British Relations in Iran. Nasreddin
Shah opened the way for the entry of Germany to İran to reduce the progression of Russia in
Iran's northern and north-west. During this period, İran's only reason to bring Germany into the
focus for the future plans of Iran's foreign policy was Germany’s success of the Bismarck foreign
policy. In this period Bismarck was doing his utmost to improve relations with the European
states and making united Germany.
Reza Shah began a new era with the coming reign in Iran's foreign policy in 1925.
Initially, because of Germany's defeated in the first world war, Iranian government for increasing
foreign investment turned to America for the strengthening of political support, but America at
that time was in political isolation. In these times, France was in North Africa and Australia and
has been engaged with the Balkans and Iran seemed to be one of Germany's savior.
Also, this period was need of a serious financial and economic reform in Iran. Of course,
no foreign country does not any thing without benefit waiting from other states for assistance and
other countries interests in relation to earnings foreground. In 1914 at start of the First World
War the cooperation between Iran and Germany again brought the two countries closer together.
Military and political results of the war were not successful for both countries, but cooperation
between the two countries in the war which sharpened the relations of the two states.
At the same time; Russia's political isolation and the 1917 revolution has caused the
British to enter an intensive in Iran. Super powers of the era, especially Germany, Russia and the
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Britania have entered Iran for its earnings. When the British and the Russians looked to their past
bad colonial politics in Iran, the only hope of the Iranian rulers and the public was seen as
Germany. Iran in pursuit a strong state which without colonial expectations in Europe, began to
establish diplomatic and political relations with Germany. Germany’s further industrial and
economic development and the history of without any colonial of this country, added to its
advantages.
Reza Shah's the sole purpose was to be independent and remove of the country from of
the influence of the British and Soviet Union political and economic issues. Reza Shah to
achieve this objective and Industrialize the country pursuit of to opening of National Bank,
provide training to the Iranian expert, open several factories, to expand the contact line began to
cooperate with the Germans.
Reza Shah for build palaces, royal inns government buildings, military bases and to set
up a weapons factory across the country was in need to specialized industrial tools and machines
and Germans meet all these needs with easy conditions.
Entrance of Germans to Iran meant provide raw materials for emerging industries and for
British meant to lose the Iranian market. However, Germany's economic influence preventing the
spread of communism in Iran. In addition to the benefits which accrue from Iran, Germany,
which emerges from the first world war the alliance government came to pay their debt situation.
Reza Shah saw the Germany's regular army and has expanded military issues and particularly in
political and economic relations with Germany. Reza Shah was love powerful states and admired
Hitler's new shining star in the world. When the dictator regime of the Nazis in Germany to
expand relations strengthened Iran and Germany. In this regard, Reza Shah took control of the
activities of the Iranian political dissidents by the Nazis in Berlin and hindered the expansion of
communism.
In addition, the period of Reza Shah, Iran and Germany relationship was based on several
principles


Iranian society hated the British and the Russians



Reza Shah's dictatorial and ambitious (such as Hitler)
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British encourage Iranians to fight against the communism



The defeat of the Iranian military forces and treaties that bind states against Iran



German enmity with the Russians and the British



Germany's requests to enter eastern and the Iranian market because Iran was entrance to

the Eastern castle
During the first and second world wars, when viewed as a major statement on Iran and
Germany relationship It is possible to see that Iran actually more profitable. Iran has used a
very good way to Germany to prevent the Russian pressure on Iran and the Russian advance
in the north of Iran. In addition, German industry and economy were at a very advanced level
and this meant that Britain and Russia of a new competitor in the trade market in Iran. Now,
the Russians were not selling their low-quality products at prices they want Because of
Germany's product was very high quality and cheap price. For Britania, Germany was seen as
an obstacle to communism in Europe and Germany’s were not important to win the market of
Iran. A common point between Iran and Germany both say that the bee was my race.
The same race lifted the ban on the marriage of the two countries in terms of social
issues. Germany's existence in Iran and the agreements signed between the two countries has
enabled German engineers and scientists to come to Iran. This is still used in universities in
various cities in Iran and science colleges, it caused the construction of schools and important
government buildings. Along with these, this time in the state since the arrival of Germanmade printing machine and Iran have observed a significant increase in the spread of various
magazines to the government. At the same time the opening of the Iranian magazine in
Germany, Iran Friendship Association has played an important role in the promotion of
cultural and historical of Iranian in Europe. In military terms, this period Iran has the
opportunity to receive training in the German veteran commander of the Iranian army. During
these periods, thanks to German engineers and scientists, Iran has begun to take the road to
industrialization with the contribution which they offer. For the first time in this period,
foreign companies have launched a flight from Iran cities.
Iran between 1920 -1924 year, German exports ratio from zero to 32% and in trade with
Iran between 1940 and 1941, Germany has had the 9:47% imports and 6:42% export rate. The
Germans have a basis in the start of major railroad between Tabriz and Trabzon and they set
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up their own airlines and with investments in the country in 1929 drew the attention of the
Iranian state.
In 1931, the number of Germans were said to be around 10000 in Iran. But Iran
government says that they came to Iran for the service of the industry and says that their
number was 690 persons. In 1931, Germany and Iran relations has deteriorated due to the
Iran's political opposition activities resulting in Berlin, monopoly in the hands of foreign
capital, the bankruptcy of the Iranian National Bank and siphoned off. Then, the preparation
unit treaty in 1935, the two countries' relations, expand trade relations in particular.
The above are all that matters and relationships aside, Germany has been a memorable
gesture against Iran. Despite the defeat of Germany in a very front in the end of the Second
World War and despite losing, In the Brest-Litovsk peace treaty, the output from Iran, Iran's
independence and its recognition by the British and the Russians had required the Sovereignty
and territorial integrity.
When this table to look like this, Iran is permanent gains in Germany, but it is not
possible to say the same thing for Germany.

Keywords:
Historical Relations of Iran and Germany, Iran-Germany Relations Reza Shah
Period, Germany and the Iranian Constitutional Era, Germany-Iran Cultural
Relations, Commercial and political relations between Germany and Iran.
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SİMGELER VE KISALATMALAR DİZİNİ

M.S: Milâttan Sonra
M.Ö: Milâttan Önce
Km: Kilometre
SS: Schutz Staffel (koruma timi)
USK: Ulusal Savunma Komitesi
SB: Sovyetler Birliği
S: Sayfa
a.g.m: Adı Geçen Eser
çev: Çeviren
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GİRİŞ

AMAÇ VE ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ

Konuyu ele almanın temel nedeni cevapsız sorulara yanıt bulmaktır. Amaç, Rıza şah nasıl
ve ne derecede, Almanlar tarafından etki altında olduğunu açıklığa kavuşturmaktır. Tabii ki bir
sıra araştırmacı ve tarihçiler Rıza şah ve Hitlerin arasındaki ilişkileri hikâye olarak anmışlardır.
Bu çerçevede İran–Almayanın ilişkilerinin sağlanması doğrultusunda, İngilizlerin de rolü
incelenmeye alınmıştır.

ARAŞTIRMANIN GEÇMİŞİ (LİTERATÜR)

Bu çalışmanın konuyu ele alma nedeni, şöyle izah edilebilir: İnsani bilimler özellikle
tarih bölümü temel olarak insan konusunda değişik düşüncelere sahiptir. Bu konulara ne kader
dikkat gösterilirse, gösterilsin, yine çalışma zemini mevcuttur. Ayrıca temel amacımız, Rıza şah
dönemindeki İran ve Almanya’nın kültürel ve siyasal ilişkilerini, İngilizleri etkisini hesaba
katarak, mercek altına almaktır.
Çalışmada şu sorulara yanıt aranmaya çalışılacak:


Rıza şah dönemindeki İran–Almanya arasındaki yakınlıklar,



İran ve Almanya yakınlaşmasında İngilizlerin nasıl rol aldığı,

 Almanya ile İran arasındaki İlişkilerin geliştirilmesi hangi gerçeklere dayalı olarak
kurulmuştur, hangi düşünceler ne kadar etkili olmuştur?


İran ve Almanya ilişkilerin genişlemesinde belli bir politika takip ediliyor

muydu?
 Birinci dünya savaşından sonra iki ülkenin siyasi ilişkilerinin genişlemesindeki
nedenler nelerdir?
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ARAŞTIRMANIN KAPSAMI, KISITLIKLARI VE İNCELEMEYE ALINAN DÖNEM

Çalışma 16 yıllık bir döneme kapsamaktadır. 1925-1941 yılları arasındaki, Rıza Şah’ın
işbaşına gelmesi ve istifasını sürecini içine alan dönemi kapsamaktadır. Tezde kullanılan yöntem
kaynak tarama yöntemi olmakla birlikte, tarihi belgelerden veri toplanmıştır.
1.1

Kaynakların Araştırılması ve Eleştiriler
 Iranın yabancı devletlerle ilişkileri (1500-1939 M.S) A.Hoshang Mahdavi
tarafından yakın zamanda ele alınmıştır:
 İran ve Osmanlı savaşları (Şah İsmail başkaldırışından, İstanbul antlaşmasına
kadar)
 Muhteşem dönem (Toprakların geri alınması ve Kasrı Şirin antlaşması)
 Sükûnet dönemi (Osmanlı barışından Isfahanın düşüşüne kadar)
 İran-Rus savaşları (Tiflis fethinden, Türkmen çay antlaşmasına kadar)
 Ayaklanma dönemleri (Safarileri sonu, Kaçarların çıkışı)
 Kolonizasyon

(istismar)

dönemi

(Türkmenistan’ın

ve

Beluçitsan

ayrılmasından, İran’ın bölgelere ayrılmasına kadar)
 İşgal dönemi (Muhammed Ali Şah döneminden Mart darbesine Kadar)
 son olarak Pehlevi dönemi (Rıza şah döneminden, ikinci dünya savaşının sonu)
(ADI) Iranın dış politikalar bölümünde İran ve Almanya ilişkileri hakkında önemli ve
yararlı bilgiler aktarmıştır. Ancak yararlı bilgilerin kitaptaki kaynakları teker teker verilmemiştir.
Kaynaklar toplu halde kitabın sonunda getirilmiştir ki bu da araştırmaya negatif bir görünüm
vermektedir. Kitapta diğer eksiklikler de mevcut, ancak bu çalışmada onlara yer verilmemiş. Her
halde bu kitap Iranın dış politikasına ışık tuttuğu için yararlı bir kaynak sayılabilir. (KAYNAK)

1.2

İran ve Süper Güçler İkinci Dünya Savaşında,
Zoghi’ye; İran ve Almanya, İkinci dünya savaşı, Iranın işgali ve Iranın iç durumu, İkinci

dünya savaşındaki İngiltere’nin politikası, Sovyetler birliğinin (S.B.) politikası (1934-1941), İran
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ve Amerika 1941-1944, Güney petrolü, Sovyetler birliğinin Güney Azerbaycan(İran
Azerbaycan’ı) işgal tehdidi, Sovyetler birliği güçlerinin Irandan çıkışı, Amerikan’ın Irandaki
etkisi konularını ele almış ve İran ve Almanya konusunda yararlı bilgiler aktarmıştır. Bu bilgiler
bizim çalışmamıza pozitif etki bırakmıştır.
1.3

Batı ve Sovyetler Birliğinin Irandaki Yarışı (1918-1948)
Bu kitap Rıza şaha döneminde Iran ve Almanya ilişkilerini konu almıştır. Kitap 11

bölümde ele alınmıştır. Başlangıçta İran-Kafkas ve orta Asya’daki sol hareketlere yer verilmiştir.
6 ve 7. Bölümde birinci dünya savaşından sonra Almanya’nın Irandaki etkisi, Almanya’nın
ırandaki casusluk faaliyetlerine yer ayırmıştır. Ayrıca çalışmanın en pozitif yönü konular
arasında süreklilik ve 1918-1948 yıllıları ile ilişkisidir.
1.4

1815’den Avrupa Tarihi
Kitap 21 bölüm ve 4,8 ve 18. bölümde Almanya’nın birleşmesi ve Bismark’ın döneminde

Almanya, 2.Vilhelm ve birinci dünya savaşındaki yenilgisi konu alınmıştır. Kitap İran Almanya
ilişkiler konusunda pek çok bilgi aktarmaktadır, ancak Avrupa ve Almanya tarihi hakkında
önemli bir kaynaktır.
1.5

İran-Almanya ilişkiler Tarihi
Kitap 3 bölüm, özet ve sonuçtan oluşmaktadır. Bismark dönemi(1820-1872),

emperyalizm yönelik(1890-1905) Almanya emperyalizminin yükselişi(1906-1912). Kitapta İran
ve Almanya’nın ekonomik ve siyasi ilişkilerini, İngiltere ve Rusların konumlarını ortamda ele
almıştır.
1.6

İkinci Dünya Savaşındaki Iranın Stratejik Önemi
Kitap Hümayun İlahi doktora tez savunmasından üretilmiştir. Kitap aslında Alman

dilinde ve 1979 yılı itibariyle 6 yıllık bir çalışma çerçevesinde, yeni bilimsel araştırma teknikleri
ışığında hazırlanmıştır. Kitapta, Iranın emperyalist siyasetlerinin devamı ve süper güçlerle olan
ilişkileri, uluslararası değişiklikler ve Irandaki etkileri, Dünyadaki değişiklikler süreci ve Iranda
yaratan izlenimle, İkinci dünya savaşı ve Iranın ekonomik önemi.
3.7 Rıza şah dönemindeki İran ve İngiltere’nin Tarihi İlişkileri
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Yazar Ali Asghar Zargar bu kitapta, İran ve İngiltere’nin ilişkilerini mercek altına
almıştır. İran İngiltere’nin tarihi ilişkileri, İngilizler ve Rıza şah, İngilizler Rıza şah karşısında,
İran İngiltere müzakereler, Almanların ekonomi politikasının yenilgisi ve 3. Ülke siyasi gücü ve
ikinci dünya savaşı. Ayrıca kitap İki ülkenin siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerin mercek
altına almıştır. Bu bağlamda da Iranın İngiltere ve Rusya’nın hâkimiyeti altından çıkışındaki
Almanya ilişkilerinin rolünü açıklamıştır. Rıza şah’a göre hiç bir yabancı devlet Iranın yardımına
boşuna gelmez. Tabii ki bir kazanç beklentisiyle ilişkiler ön plana çıkar. Almanya’nın
yakınlaşmasında Iranın stratejik pozisyonundan doğmuştur. Yazar Rıza şahın kararlarını, onun
şahsi düşüncesine bağlamıştır, hâlbuki dünyadaki ortam ve süper güçlerin etkisi bu kararları
etkilemiştir.
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BİRİNCİ BÖLÜM

ALMANYA’NIN TARİHİ

1. ALMANYA’NIN AVRUPA’DAKİ POZISIYONU

Almanya coğrafi bir çerçeveye sahip değildir. Coğrafi bir sınıra sahip olmayan bir ülke
görünümünde olan Almanya nerden başladığı ve nerede bittiği bile belli değildir. Ancak alman
milleti, var olarak sınır tanımadan Avrupa’da yaşamaktadır. Almanların zatında olduğu yere,
sığmayarak daha fazlasını elde etmek vardır.1 Almanlar Avrupa bozkırlarının ilk sahipleridirler,
kendilerine Avrupa’da sınır tanımazlar. Bir zamanlar ülkenin sınırları Rayın ve Alp nehirleri
arasında, başka bir zaman batıda Pirine dağları ve doğuda Kafkas dağlarına kader uzamışlardır.
Sınırları sanal ve geçicidir, bu milletin geçmişi zıt öğeler ve dengesizliklerle doludur. Bir
zamanlar tüm Avrupa’ya hüküm sürmüşler, çoğu zamanda Avrupa milletlerine yenilmişlerdir.
Bazen bu milleti, diktatörler yönetmişler, Bazen de bu milletten en demokrat ve insancıl
siyasetçiler ortaya çıkmıştır. Bu millet duygusal, inançlı ve güvenilir olduğu halde çoğu zamanda
kaba, kontrolsüz ve güvenilmezdir. Doğu’daki komşuları İslav ırkından, batıda ise Fransızlar ve
Rum İmparatorluğu yerleşmiştir. Almanlar doğuda yerleşen İslav kökenli halkı kültürsüz bir halk
olarak tanımlar. Almanlar eğitim ve öğretime çok değer veren bir millettirler.

1.1. 19. Yüzyıla Kader Almanya’nın Durumu
Güçlü bir siyasi yapıya sahip olan Almanya batı Rum imparatorluk kalıntıların üzerine,
Milattan sonra 800. yılında kurulmuştur. Güçlü ırk’a dayalı olan duygu Almanların arasında
eskiye dayanmaktadır.2

1

Andre Siegfried, ¨I'am des peuples [Ruhe Mellatha], Entesharate Sherkat e Sahamiye Enteshar, 1. Baskı, çev.
Ahmad Arazm, 2013, s 109.
2
Seyyed Mohsen Mostafavi, Siyasete Kharejiye Bismark, Entesharate Khaneye Elmi, Tahran, 1974, s 19-20.
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Almanlar yıllar boyu siyasal birlikten uzak kalmıştır, ta ki 962 yıllarında Germen İmparatorluğu
genç papa tarafından kurulup, 1806 yılına kadar de devam etmiştir. Ancak Almanya arazisi dört
bölüme ayrılmaktadır: Saksoni, frankoni, Suap ve Bavirdolorn3 12. ve 13. yüzyıllarda
Almanya’nın kuzeyinde önemli kentler ortaya çıktı, bu kentlerde ticaret yolu üzerinde olmaları
nedeniyle daha fazla öneme sahip olmuşlardır. Kuzeyin en önemli şehirlerinden Lobok ve
Hamburg, tabii ki güney de İtalya komşuluğundan dolayı önemli şehirler ortaya
çıkmıştır.4Almanlar yıllar boyu savaştan bıktıkları için yavaş yavaş bir güçlü imparatorluğun
kurulmasını his ediyorlardı. 16. yüzyıllarda Rönesans’ın başlaması ile beraber Almanlar hala bir
birleşik

ülke

haline

gelmemişlerdi,

değişik

hanlıklarla

idare

ediliyorlardı,

şövalye

hükümdarlıkları ve ayrıca sınıfsal çatışmalar ve imparatorluğunda bölge hanları ile çatışmaları
Almanya’yı zayıf bir duruma getirmiştir,5

1.2. Almanya’da Reform Dönemi
Almanlar sonuçta Papanın zulmü altından çıkmayı kanısına varmışlardır. Bu dönemde çok
güçlü ve genel bir halk ayaklanması baş tutmaktaydı. Zaten kiliseler halk tarafından nefretle
bakılıyordu. Aydınların arasında bir Katolik düşmanlığı ortaya çıkmaya başladı, birçok
üniversite hocası ve öğrencisi kilise ve Katolikliği eleştirmeye başladılar.
Bu arada lutr Protestan kilisesinde dini ve siyasetin ayrı olduğu tezini ortaya koydu, buda
Katolik kilisesi tarafından onun yakılması fermanının çıkmasına sebep oldu. Lutr İncili
Almancaya çeviren ilk insan olup, Alman halkı tarafından çok sevilirdi. O sadece yeni
Hıristiyanlık anlayışını ortaya çıkarmadı, belki Almanlılık nasyonalizmini canlandırdı. O kul
satışına karşıydı, Almanya siyasal temelini kurdu, ayrıca gelecekteki birleşik Almanya
düşüncesini ortaya koydu. Lutr’un kiliseden çıkışı tüm Almanya’da ayaklanmalara neden oldu,
tüm Almanya köy ve kent gözetmeden bu çağrıyı kabul etti ve ayaklandı. Bu dönemde çiftçi

3

Raymond A. Wohlrabe, The Land and People of Germany [Sarzamine Alman], Entesharate Ketab, çev.
Mohammad Norouzi, Tahran, 1965, s 63.
4
Mohammad İlkhani, Tarikhe Falsafe dar Ghoroune Vosta va Ronesans. Entesharate Samt, Tahran, 1994, s. 6670.
5
Ahmad Naghibzadeh, Tahavollate Ravabete Beynalmelal, Entesharate Ghoghnous, 1993, s 57.
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ayaklanması başladı, onlar sahiplerine hizmet etmemeye başladılar, zenginlerin ev ve saraylarını
ateşe verdiler. Ancak tecrübesizlikten dolayı bu ayaklanmalar bastırıldı.6

1.3. Almayanın Siyasal Gelişmeleri (1713-1848)

Birinci Fredrik (1713-1740) yıllarında gücü elinde bulundurdu ve ülkeyi idare ederek, ülke
içi asker almaya, masraflar azaltmaya ve diş bağlamda da savaşçı bir görünüm vermeye başladı.
İkinci Fredrik (1740-1786) askeri ve kamu kuruluşlar konusunda çok az ilerlemesi olduğu halde,
dış politikada ise Avusturya’dan daha iyi adımlar attı. Ancak 7 yıllık savaşlarda (1756-1763)
Ruslara yenildi, Berlin 1760 yılında işgal edildi.
Fransızlar ise devrim yaptı ve şehzadelerinin hükümetine son koydular. Napolyon eski
sistemi yeniden düzenledi. 1818 ve 1820 yılları arasında Alman öğrencileri arasında, Fransızlara
karşı, milliyetçilik düşünceleri yükselemeye başladı ve Almanlar 1830 yılında ayaklanmaya
başladılar.7 Bu dönemde ise Alman aydınları yeni Anayasa ve birleşik Almanya düşüncesini
yaymaya başladılar. Bu dönemde zaten Fransızların özgürlük sözleri Almanları da harekete
geçirmişti. 1816-1840 yıllarında 4.frerdik, Proses hükümdarı oldu, o çok güçsüz ve romantik
kişiliğe sahipti, halkın baskısı sonucunda ise Proses’in ilk parlamentosunu kurdu. Ancak 1848
yılında büyük krizle yüzleşme, sonucunda halk ve aydınlar arasında ayrılık başladı ve Almanya
birleşmesi Bismark’ın dönemine kader ertelendi.8

1.4. Almanya Bismark Dönemi
1861 yılında prens Wilhelm kral oldu, ve Kral 1862 yılında tanınmış siyasetçilerden olan
Bismak’ı Başbakan olarak seçti. Bismark Almanya’nın asil ailelerinden idi. Bismark çok uzun
6

Mohammad İlkhani, a.g.m, s 191-192-193.
Henry Wilson Littlefield, History of Europe Since 1815 [Tarikhe Oroupa az 1815 be Baad], Entesharate
Farhangi, çev. Farideh Ghare Daghi, Bongahe Tarjome va Nashre Ketab, Tahran, 1986, s 52.
http://www.amazon.com/History-Europe-Since-College-Outline/dp/0389000507 (Erişim Tarihi: 05.09.2014).
8
Nehru Jawaharlal, Glimpses of World History [Negahi be Tarikhe Jahan], çev: Mahmood Tavazoli, Entesharate
Amirkabir, 18. Baskı, cilt 2, 2013. http://bookroom.ir/book/14684 (Erişim Tarihi: 09.09.2014).
7
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bir siyasi geleneğe sahipti, uzun bir zaman Almanya’nın Paris ve San Petersburg büyük elçiliğini
yapmış bir şahıs olduğu halde, Almanya’nın iç dengeleri ve toplumsal ortamını biliyordu. O
kendini Almanya halkının birleşme ve büyük Almanya hayâlına adamıştı. Oda Almanların
milliyetçilik dalgasına binmeyi denedi. Bismark bu işin aracının güç çünkü kendi el kolunu
bağlamadan, kendi amaçlarını açıkça beyan ediyor, kararlarında çok az yanlış yapardı. Liberal ve
milliyetçilik ayaklanmalar Bismark dönemine kadar, sonuç alamamıştı. Bismark bu birleşmeyi
güç ve savaşla elde etti, çünkü bu tarz uygulamalar o dönemlerde batı ve doğunun siyasi
tarihinde olası bir süreçti.9
Bismark ilk başta Danimarka savaşında Avusturya devleti ile birleşip, Danimarka’dan bazı
bölgeleri kendi toprağına bağladı, daha sonra Avusturya ile savaşa girdi, İtalyanları yanına aldı
ve Ruslarla da dostluk yaptı. Sonuçta Almanya için yeni bir idare anlayışını kurdu, ancak bu
konu Fransızları korkutmaya başlattı.10 Bu dönemde Kuzey bölgelerin çoğu Bismark ve birinci
Wilhelm eline geçti ve Almanya’nın birleşmesinin yarısı bitmiş gözüktü. Bu arada İspanyadan
dolayı Almanya ve Fransa arası açılmaya başladı, Fransızlar, Almanya’ya mektup gönderip,
onların İspanyanın iç işlerine karışmamalarını istediler. Ancak Bismark bu isteği hakaret dolusu
bir cevap yazarak yanıtladı. Fransızlar da, ilişkilerini askıya alıp, Almanya ile savaş ilan ettiler.11
1870 yılında her iki ülke savaş hazırlıklarına başladılar, Bismarak ortaklar, gücü ile savaşı
kazanan taraf oldu ve Sedap şehrinde Fransızları yenilgiye uğrattılar. Almanlar Paris’e kadar
ilerleyip, Varsay Sarayını işgal altına aldılar.12 Bu arada Güney velayetleri de Almanya’ya
katıldılar ve yeniden Almanya imparatorluğunu kurdular. 18 Ocak 1871 de varsay sarayında
Alman şehzadeleri taçlarını Wilhelm’e verdiler, Alman imparatorluğu ilan edildi, buda
Bismark’ın dilediği bir amaç idi.13 Ancak Bismark bu işle gelecekteki savaşları tohumunu dikti,

9

Ali Asghar Kazemi, Diplomasiye Novin dar Asre Degargouni dar Ravabete Beynalmelal, Entesharate Daftare
Nashre Farhange Eslami, 1987, s 46.
10
Charles de L'Andelyn, World history [Tarikhe Jahani], çev. Ahmad Bahmanesh, Entesharate Daneshgahe
Tehran, cilt 1, 1968, s 319.
http://www.nosabooks.com/WebUI/book.aspx? simorgh=1&marckey=1406304&marckind=3 (Erişim Tarihi:
07.11.2014).
11
Mahmoud Hakimi, Negahi be Tarikhe Moasere Jahan, Entesharate Amir kabir, Tahran, 1992, s 30-40.
12
Charles de L'Andelyn, a.g.m., s 140.
13
Albert Malet, (1815 - 1715) Empire ,Revolution ,siecle XVIIIe [Tarikhe Gharne Hejdahom va Enghelabe
Kabire Faranse va Emperatouriye Napelon], çev. Gholam reza Rshid Yasami, Entesharate Donyaye Ketab,
Tahran, 1984, s 301 305.
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buda onun en büyük yanlışı demektir. Yeni ve güçlü bir Almayanın çıkışı ile beraber, Avrupa’da
dengeler değişti, bu değişimler, birinci ve ikinci dünya savışlarının çağırıcısı oldu.14

1.5. Almanya’nın Birleşmesinden Birinci Dünya Savaşına Kadar Almanya’nın
Avrupa’daki Etkisi

Alman imparatorluğunun kuruluşunun 19. yaşına kadar Bismark hala ülke içi ve ülke dışı
etkilerini genişletmek çabasındaydı. Bismark “Alman yüreği ve gözü tok bir güçtür” diyordu. O
daha çok genişlemeyi düşünüyordu, İngiltere dostluğuna önem veriyor, Fransızların
tehlikesinden tiksiniyor, Ruslar ise bulanık ve Avusturyalılarda Berlin konusunda Almanlara
kızgın. İngiltere’yi incitmeden nasıl Ruslarla dostluk olur? Nasıl Avusturya’yı, Rusları
incitmeden yaklaşmak mümkün müdür?15
1871 yılından Bismark diplomasisi savaş yerine Almanya’da yerini tutu. Ne olursa olsun,
sakinlik döneminin izini tutmak, Fransızları izole etmek, Avrupa devletlerini kendi diploması
doğrultusunda yöneltmek.
O Avusturya’ya, Almanya ve Rusların bir araya getirmek için kendi tezini uygulamaya başladı: 16
1- Avrupa sınırlarını aynı durumda tutmak,
2- Doğu konusunda problemleri dondurmak,
3- Devrim hareketlerinin engellenmesi

1.5.1. Bismark’ın Dış Siyaseti
Bismark’ın Fransa’ya karşı duyguları onun dış politikasını oluşturdu. Bismark İtalyanlar
ve Fransızlar arasında savaş çıkarmak için, Fransızları Tunus’u işgal etmeye yönlendiriyordu.
İngilizleri de Mısır işgaline yönelterek yine aynı politikayı izliyordu. Bismark Almanlara
kırallığı ve Fransızlara ise cumhuriyet sistemini öneriyordu. Onun temel korkusu Fransızların
14

Gholam Reza Ali Babayi, Bahman Aghaei, Farhange Uloum Siyasi, cilt 3, Tahran, 1987, s 793.
Pol Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers [Peydayesh va Foroupashiye Ghodrathaye Bozorg],
Entesharate Binaa, çev. AbdolReza Ghofrani, Tahran, 1991, s 524.
16
Ahmad Nghibzade, a.g.m., 1992, s 51.
15
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güçlenmesi idi. Bismark Ruslara güvenmiyordu, onların politik düşüncelerini değişken ve
dostluklarına sürekli şüpheyle bakardı. Ruslar ve Avusturya arasında, ırk birliğinden dolayı
Avusturya’ya daha yakındı. O Balkan savaşları esnasında Ruslardan gizlice Avusturya’ya ile
dostluk sözleşmesi imzaladı. Bulgaristan olaylarında (1885) ise üstün zekâsı ile ortalığın,
yatıştırmasında başarılı çıktı. O İngiliz başbakanları olan Disraili ve Salisbary ile Fransa’ya karşı
antlaşmaya çalıştı, ancak bu konuda başarısız oldu. O İngiltere ile dostluğun anlamını ve önemini
biliyordu.17

1.5.2. Üçgen İttifak
Bismark bakanlık süresince hem Almanya içi siyasetini, hem de Avrupa’nın siyasetini
dizginliyordu. Üç savaşın sonucundaki birleşik Almanya çıkışı doğrultusunda karmaşık
antlaşmalara imza attı. Bu doğrultuda da Fransızları Avrupa siyasetinden uzaklaştırdı.
İngiltere’yi kendi tarafına çekmeye başardı. Rusları uygun ve pozitif ortak konuma getirdi. 1879
yılında Avusturya ve Macaristan’la dostluk anlaşması yaptı. Bu antlaşmanın doğrultusunda, eğer
bu üç ülkeden biri Ruslar tarafından savaşa sürüklenirse, diğerler o ülkenin yardımına koşmaları
gerekiyordu. Eğer bu üç ülke arasında anlaşmazlık ortaya çıkışsaydı, diğer üye karışmama kararı
almalılardı.
1883 yılında ise İtalyanlara ikili dostluk antlaşması imzalayıp, bu antlaşma da tabii ki,
Fransızlara karşı yapılmıştır. 1887 yılında ise Ruslarla, gizlice ikili dostluk antlaşmaya imza
attı.18

1.5.3. Bismark’ın Sonu
Birinci Wilhelm 1888 yılında, 91 yaşlarda vefat eti, oğlu onun yerine geçti. Ancak o da
kansere yakalandı ve sadece 99 günlük bir krallık süresi geçirdi. 1888 yılının haziran ayında

17

Albert Malet, a.g.m., s 51-52-350-355-356-357.
Louis Leo Snyder, The World in The Twentieth Century [Jahan dar Gharn e Bistom], Entesharate fajr, çev.
Mohammad Ebrahim Ayati, Tahran, 1890, s 31.
18
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torun İkinci Wilhelm kral oldu. Yeni kral çok diktatör ve kendisini Allahın gölgesi olarak
görüyordu. O ülkenin her işinde, karar verici mercisi olmayı planlıyordu, bu durumda da,
başbakanla farklı düşünmeye başladı. Sonuçta 1890 yılında, yaşlı başbakan istifa etti.19
İstifadan sonra ise Lawenberg’e dönüp, omurunun sonuna(1898) kadar yeni kralın politikalarını
eleştirdi.

1.5.4. Almanya İkinci Wilhelm Döneminde
Ekonomik gelişme Almanya’yı çok etkiledi. Ülke nüfusu 41 milyondan 65 milyona
ulaştırdı. Almanya dünyanın ikinci endüstriyel ülkesi durumuna gelmişti, İhracat bu dönemde 3
katına yükselmişti. Yeni kral dünyadaki olan kavgalardan keyif alıyordu. Yeni başbakan ise yeni
sömürgelerin artmasından yanaydı. Deniz kuvvetlerinin gelişimini ve Avrupa’da olan etkisini
dünya siyaseti ve ekonomisine de genişletmek istiyordu. Onun temel amacı dünyadaki kültürel,
ekonomik ve bilim faaliyetlerini elde geçirmekti. Onun dünya fethi söylemi, Almanya’nın
mevcut durumunu dünyada kurumsallaştırmaktı.

1.5.5. Birinci Dünya Savaşı ve Oluşu Nedenleri, Almanya’ya Sonuçları

Bismark’tan sonra Avrupa’nın genel durumu huzursuzdu. Bismark’ın yanlışları ortamı
germekteydi, siyasal belirsizliklerin tohumu ekilmişti. Eğer Bismark Almanların siyasi tarihinde
ahlak, insan haklar ve insan sevgisini harmanlasaydı. O zaman Avrupa da barışı ön görürdü,
ancak o Almanları hırslı, demokrasiye uzak ve diktatör bir millet yaptı. Onları savaşa hazır ve
gelecek nesli problemlerle karşı karşıya koydu. 1888-1918 yıllarında yeni kral çok güçlü bir
savaş makinesine sahip oldu, çok mağrur, sabırsızdı. Almanların gücü üç ana güçten
oluşmaktaydı.20


19
20

Sağlam olan her Alman bir asker ve askerliğe hazırdı,

Mohammad Nakhjavan, Tarikhe Jange Jahaniye Dovvom, Entesharate Elmi, Tahran, 2. Baskı, cilt 2, 1984.
Albert Malet, a.g.m., s 420-421.
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Üst rütbede olan teğmenler sulh döneminde, geç yükselmelerden çok

yıpranmış, ancak ordu merkezi çok canlı ve aktif bir yapıya sahipti.


İngilizlere karşı bir kin besliyorlardı, buda onlarla olan her türlü antlaşmayı

ortadan kaldırıyordu

Başka bir yönden de baktığımızda Almanya bir ziraat ülkesi olduğu halde Endüstriyel bir
ülke konumuna gelmiştir. Nüfus sayısı yükselmiş, ülke ham madde ve satış pazarına ihtiyaç
duyuyordu, diğer yönden ise doğal kaynaklar ve ekim alanları çok azdı. bundan dolayı yeni
sömürgeler elde etmeyi planlıyorlardı.21 ..Almanlar İngilizlerle yarışmada ileri gidip, deniz
kuvvetlerini güçlendirmeye başladılar.
Avrupa gruplara ayrışmış, her ülke silahlı kuvvetlerini güçlendirmeye çalışıyordu. 1914
yılında Avusturya’nın şehzadesi suikasta uğradı, buda ortamın gerilmesine neden oldu. Sırplarla
ve Avusturyalılar arasında savaş başladı, Almanlarda tabii ki Avusturyalıları desteklediler.
Almanlar savaşı önlemektense, tüm güçleriyle savaşı genişletmeye çalıştılar. Bu bağlamda önce
Danimarka’ya, Fransa’ya, sonrada Ruslara saldırmaya başladılar. Alman savaş güçleri dört
milyona aşkın bir güce sahipti, ayrıca bir milyon da yarı eğitimli güçler birliği mevcuttu. Ancak
Almanların isteği olmadı ve Fransızlar iyi direndiler, Ruslarda, Almanya’nın doğusu ve kuzeyine
saldırarak Almanları korkutmaya başladılar. Ancak Ruslar yenildiler ve hükümet de Bolşevikler
tarafından, güç değişimine uğradı. Yeni yönetim Almanlarla sulh antlaşma yolunu seçtiler.
İtalyanlar dostluk antlaşmasını bozup, Almanlarla savaşamaya başladılar ve 1916’da savaşın
galibi oldular.
1917 de İttifak güçlerinin güçleri, Amerika güçlerinin savaşa katılması ile taçlandı.
Sonuçta Almanlar,1918 yılında Paris yakınlarında Mareşal Foch tarafından imzalanan antlaşma
ile savaşın bitişini ilan etti.22 İkinci Wilhelm Hollanda ya kaçtı ve böylelikle Krallık dönemi
kapanıp, Cumhuriyet dönemi Almanya’da başlamış oldu. 1919 varsay Antlaşması ile Fransa’dan
ayrılan bölgeler, Belçika’dan ayrılan bölgeler ve Danimarka’dan ayrılan bölgeler iade edildi.
Polonya ve Çekoslovak ülkelerin istiklalini resmi olarak tanındı, Avusturya başka bir devlet

21

Mohammad Hosein Vafar, Tarikhe Eghtesadiye Oroupa dar Gharn e Bistom, Entesharate Gostarde, Tahran,
1988, s 107.
22
Jacques Gabriel Paul Michel, Histoire de l'armee allemande [Jahan dar Miyane 2 Jang], çev. Mehdi Semsar,
Entesharate Ashrafi, cilt 1, 1984, s 39.
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olarak tanımlandı. Almanya topraklarının sekizde birini ve nüfusunu on ikide birini kayıp etti.
Alman sömürge ülkelerini kayıp edip, Togo ve Kamerun ülkeleri de İngiltere ve Fransa arasında
bölündü. Ayrıca Almanların savaştan dolayı, İttifak ülkelerine, 25 milyar dolar ceza ödemeye
mecbur kaldılar. Alman savaş güçlerinin sayısı 100000 kişi ile sınırlandırıldı, ayrıca, deniz altı ve
hava kuvvetleri gibi güçlere sahip olması yasaklandı23

23

Jacques Pirenne, Historia Universal Obra Completa [Jaryanhaye Bozorge Tarikhe Moasere Jahan], cilt 2,
Entesharate Pars, çev. Reza Mashayekhi, 1966, s 384-385.
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İKİNCİ BÖLÜM

İRAN TARİHİ

2. İRAN’IN GEÇMİŞ TARİHİ

İran, M.Ö. 4000’lere dayanan tarihi serüveni var olan şehirleri ile dünyadaki en eski ve
devamlı uygarlıklardan biridir. Tarih boyunca İran Asya ve orta Asya’daki merkezi konumu
sebebiyle stratejik bir öneme sahip olmuş ve bir bölgesel güç sayılmıştır.
İran sözcüğü modern Farsçaya, Zerdüştçülüğün kutsal kitabı Avesta'da yer alan bir Protoİrani terim olan Arianam'dan girmiştir. Ariya ve Airiia- kelimeleri aynı zamanda Ahameniş
İmparatorluğu yazıtlarında etnik bir atıf olarak yer almıştır.
İran Tarihi ve Büyük İran (Encyclopædia Iranica tarafından İran Kültür Kıtası olarak da
ifade edilmektedir). batıda Fırat nehri doğuda İndus Nehri ve Seyhun nehri, kuzeyde Kafkasya,
Hazar denizi, ve Aral Gölü ve güneyde Basra Körfezi ve Umman Denizi arasında kalan bölgeyi
kapsamaktadır. Günümüzde bu bölge coğrafi olarak

İran, Azerbaycan, Afganistan,

Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, doğuda Türkiye'nin doğu bölgesi, Irak ve Pakistan'ın bazı
bölgeleri ve İndus Nehri'nin batı kıyısını içine alır.24
İran'da ilk Partlar, sonra Madlar yaşamıştır. M.Ö. 6. y.y.'da Persler Madlar'ı yıkmışlardır.
Çok büyük bir imparatorluk kurmuşlardır (İndus Nehri'nden Ege Denizi'ne, Kafkaslardan Basra
Körfezi'ne kadar). Ülkeyi "satraplık" denilen eyaletlere ayırmışlardır.

Zerdüştlük dini

(ateşperest) hâkimmiş.

24

Hasan Pirniya, İran e Bastan, ba Tarikhe Mofassale İran e Ghadim, Entesharate Donyaye Ketab, Tahran, cilt
2, 1984.
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M.Ö. 3000 yıllarından beri İran biliniyordu. Bilinen en eski imparatorluk İlamlıların M.Ö.
1100-600 yıllarında kurdukları imparatorluktur. İlamlıların yerine Madların kurmuş oldukları
imparatorluğu Persli Keyhüsrev M.Ö. 550 yılında yıkmış ve Anadolu’nun büyük bir bölümü
dahil olmak üzere egemenliği altına almıştır. İskender komutasındaki Yunanlılar M.Ö. 330
yıllarında bütün İran topraklarını ele geçirdiler. Bundan sonra İran topraklarında Parthların ve
Sasanilerin egemenliği devam etmiştir.25 Sasanilerin çöküşü İslam ordularının İran’ı ele
geçirmeleriyle olmuştur.

2.1. Orta Çağlar (652–1501)

2.1.1. İran'ın İslamlaşması

2.1.1.1. Emeviler

İran'ın İslam devleti tarafından fethinden sonra İran Emeviler hükümeti ele aldı. Fakat
İran tam anlamıyla da İslamlaşmadı. Ancak İslam’ın İran’a girmesi İran milletinin kültürel,
bilimsel ve siyasi yapısı içinde derin değişimlere yol açtı. Kısacası İran'ın katkısı İslam'ın Altın
Çağı'nın oluşmasında çok etkili olmuştur.

2.1.1.2. Abbasiler
Ebu Müslim Horasani, Emevileri Şam'dan çıkardı ve Abbasilerin Bağdat'ı fethetmesine
yardım etti. Abbasi halifeleri, sürekli vezirlerini İranlılardan seçerdi ve İranlı olan valiler ciddi
bir şekilde yerel hakimiyeti kurmakta yetkiye sahiplerdi.26

25

George Glenn Cameron, History of early Iran[ İran dar Sepide dame Tarikh], Entesharate Elmi Farhangi, çev.
Hasan Anooshe, Tahran, 1986, s 250- 270.
26
Ahmad Reza Khezri, Tarikhe Dorane Sasani, Entesharate Samt, 4.Baskı, Tahran, 2000, s 105.
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2.1.1.3. Tahiriler ve Samanîler

822'de Horasan Valisi Tahir bağımsızlığını ilan etti ve yeni bir Pers hanedanlığı olarak
Tahiriler hanedanlığını kurdu. Samanîler döneminde İran'ın bağımsızlığını kazanma çabaları
daha da güçlendi.
İran'da Araplaştırma denemeleri hiçbir zaman başarılı olamamıştır Abbasiler sonrası
dönemin kültürel canlanması İran ulusal kimliğinin yeniden su yüzüne çıkmasına yol açmıştır.
Bu kültürel akım 9. ve 10. yüzyıllar sırasında zirve yapmıştır. Bu akımın en açık etkisi Perslerin
dili ve İran'ın resmî dili olan Farsçanın günümüze kadar sürekliliğinin sağlanmasıdır. İran'ın en
güçlü epik şairi Firdevsi Farsçanın günümüzde yaşamasının en önemli destekçisi olarak kabul
edilmektedir.27

2.1.1.4. Gazneliler

Gazneli Mahmut başkenti İsfahan ve Gazne olan büyük bir imparatorluk kurduğunda bu
akım başarıyla 11. yüzyıla ulaşmış oluyordu.

2.1.1.5. Selçuklular

Takipçileri olan Selçuklular egemenlik alanını Akdeniz'den Orta Asya'ya kadar genişletti.
Kendilerinden önce gelenler gibi imparatorluğun divanı, Nizamiye'yi oluşturan İranlı vezirlerin
elindeydi. Bu dönemde İranlı yüzlerce araştırmacı ve bilim adamı teknoloji, bilim ve tıbba, daha
sonra Avrupa Rönesans’ın doğuşunu destekleyecek şekilde çok büyük katkı sağladı.

27

Mohammad Reza Naji, Samaniyan ve Ghaznaviyan, 1. Baskı, Entesharate Ghoghnous , cilt 1, 1999, s 98-99103-105.
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2.1.1.6. Harzemşahlar

1218'te Harezmşahlar Devleti'nin doğu bölgeleri olan Maveraünnehir ve Horasan Cengiz
Han'ın istilasına uğradı. Bu dönemde yarım milyondan fazla İran nüfusu öldürüldü; Nişabur gibi
kentlerin caddeleri "kan nehirlerine döndü"; etrafına şehrin kedi ve köpek kulübelerinin itina ile
yerleştirildiği insan kafalarından oluşan piramitler yapıldı. 1220 ve 1260 arasında İran'ın nüfusu
bu kitlesel katliamlar ve açlık sonucu 2,500,000'dan 250,000'e düştü. Cengiz Han torunlarından
biri olan Hülaku Han Fransa Kralı IX.Louis'e yazdığı bir mektupta İran'a ve Halife'ye karşı
yaptığı akınlarda tek başına 200,000 kişinin öldürülmesinin sorumluluğunu üstleniyordu.28

2.1.1.7. Timur İmparatorluğu

Başkentini Semerkand'da kuran başka bir fatih olan Timur onu takip etti. Bu yıkım
dalgaları etkileri Nişabur gibi birçok şehrin bu saldırılar öncesi nüfuslarına yeniden kavuşmasını
sekiz yüzyıl kadar; 20.yüzyıla kadar engelledi. 29 Ancak hem Hülagû Han hem de Timur ve
onların takipçileri kendi tarzlarını ve gelenekleri fethettikleri yerinkilere göre değiştirip tamamen
Pers kültürüne uygun yaşadılar.

2.2. Erken Modern Dönem (1501–1921)

2.2.1

28

Safevi Hanedanı, Afşar Hanedanı, Zand Hanedanı, ve Kaçar Hanedanı

Mohammad Dehghani, Samaniyan Gaznaviyan Saljughiyan, Entesharate Amirkabir, 2000, s 7-8-10.
Tahmasb Talebi, “Negahi Gozara be Tarikhe Kharazmshahiyan”, Majalleye Ketab Mah: Tarikh va joghrafiya,
2003, sayı 75-76, s 125.
29
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2.2.1.1.

Safevi Devleti

İran'da ilk Şii İslam devleti Şah İsmail tarafından Safevi Hanedanı (1501 ile 1736 arası)
yönetiminde kuruldu. Safevi Hanedanı Türk bir aile ve Erdebil’de yaşıyorlardı. İlerleyen
zamanda büyük bir siyasi güç haline geldi ve iki taraflı devlet antlaşmaları yapmaya başladı.
Safevilerin en güçlü oldukları zaman I. Abbas'ın hükümeti dönemidir. Safevi Hanedanı Osmanlı
Devleti, Şeybani Hanlığı ve Portekiz İmparatorluğu ile savaştı. Safeviler başkentlerini Tebriz'den
alarak önce Kazvin'e sonra da dönemlerinde sanata verdikleri destek ile İran estetik düzeyi
yüksek üretim dönemlerinden birini yaşadığı İsfahan'a taşıdılar. Dönemlerinde ülke yönetiminde
merkezileşme arttı; ordunun modernleştirilmesinde ilk adımlar atıldı ve mimaride İsfahani tarz
gelişti. 1722'de Afgan isyancılar I. Hüseyin'i yendi ve Safevi Hanedanı'na son verdi.30

2.2.1.2. Afşar Hanedanı

Nadir Şah: Ancak 1736'da Nadir Şah başarılı bir şekilde Afgan isyancıları İsfahan'dan
çıkardı ve Afşar Hanedanı'nı kurdu. 1738'de aralarında Taht-ı Tavus, Işık Dağı elması ve Işık
Denizi elmasının da bulunduğu kraliyet hazinelerini güvence altına alacak bir sefer yaptı. Ne var
ki hükümdarlığı çok uzun sürmedi 1747'de bir suikast sonucu öldü. Ölürken yanında bulunan
karısı Kenya kökenli El Fatima'ya İran tahtını bıraktı. El Fatima'nın zenci olması nedeniyle İran
halkı bu kadın şahı kabul etmedi ve yarı zenci olan Nadir şahın küçük kızı El Hebübe'ye tahtı
bırakmak zorunda kaldı. El Hebübe Bu sırada 21 yaşlarında güzel bir kızdı Afgan şahı
Şeyhsüvari El Hamd'la evliydi dolayısıyla İran tahtı 2 türk kadından sonra Afgan hanedanına
geçerek siyasi varlığını sürdürmeye devam etmiştir. 31

30

Rasul Jafariyan, “Vaziyate Man Shabihe Dorane Safaviye Ast”, Entekhab, 2012.
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2.2.1.3. Kaçar Hanedanı
Kaçar Hanedanı: Zend hanedanı Lotf Ali Han Ağa Muhammed Han Kaçar tarafından
idam edilinceye kadar üç kuşak sürdü ve yeni hükümdar Tahran'ı 1794'te Kaçar Hanedanı'nın
doğuşunu gösterecek şekilde başkent yaptı. Yetenekli Kaçar yöneticisi Amir Kabir diğer
modernleşme reformları arasında İran'ın ilk üniversitesini de kurmuştur. Kaçar hanedanı
döneminde İran Rus-İran Savaşları sonucunda Rus İmparatorluğu ve İngiliz İmparatorluğuna
karşısında Gülistan Antlaşması, Türkmençay Antlaşması ve Akhal Antlaşması ile topraklarının
neredeyse yarısını kaybetmiştir. Büyük Oyun'a rağmen İran egemenliğini korumayı becermiş ve
çevresindeki diğer ülkelerin tersine asla sömürgeleştirilememiştir. Sürekli tekrarlanan dış
müdahaleler ve yozlaşan ve zayıflayan Kaçar yönetimi son bulmuştur. Kaçar Hanedanı İran
tarihindeki son Türk hanedandır. Bu tarihten sonra Türkler bir daha devlet denetimini ele
geçirememişlerdir.32

2.3. Rıza Şah

Rıza şah: Rıza Han ve Farsçada Büyük Rıza Şah adlarıyla da bilinir. Kaçar Hanedanının
son şah olan Ahmet Kaçarı devirerek Pehlevi Hanedanını kurdu. Kurduğu Pehlevi rejimi laik,
milliyetçi, militarist ve anti-komünist bir rejimdi. Rıza Han, 15 Mart 1878’de Mazenderan
Eyaleti’ne bağlı Savadkuh şehristanı'nın Alaşt köyünde doğdu. Babası Abbas Ali (1815-1878)
Savadkuh’da albaydı. Annesi Nushafarin Zehra Kafkas göçmeniydi. Rıza Han'ın büyükbabası
Murat Ali Han da askerdi ve 1848’de Herat kuşatmasında hayatını Murat Ali Han'ın 7 oğlu
vardı. İlk oğlu Cheragh Ali, Tahran’da yaşıyordu ve kaybetmişti.33 Orduda makam sahibiydi.
İkinci oğlu Nusratullah Han Savadkuh’da astsubaydı ve Rıza Han bir süre bu amcasının yanında
çalışktı. Rıza Han'ın babası Abbas Ali Han'ın yedinci yani son oğluydu. Rıza Şah'ın babası
32
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Abbas Ali Han 1814'te Alaşt'ta dünyaya gelmiş genç yaşta aile mesleklerini yani subaylığı
seçmişti ve Binbaşı unvanıyla III. Afgan Harbi'nde savaşmıştı. Rıza Han Albay Abbas Ali Han'ın
ikinci evliliğinden doğmuştu. Onun için de Babası ülkesine nasıl büyük bir evlat hediye ettiğini
görecek kadar yaşayamadı. Rıza Han altı aylıkken babası vefat etti.34
Gençliği: Rıza Han Dayısı Abulkasım bey’in önerisiyle 16 yaşındayken astsubay oldu.
1898'de kendi ilçeleri Savadkuh'ta görev aldı Kurutanları Nusretullah Han (yani amcası) ile olan
anlaşmazlığı gereğince Kazzag (Farsça:  )ﻘﺯﺍﻖbirliği'ne (eğitimsiz askerlerin birliği) katıldı ve
1920 darbesine kadar bu birlikte hizmet etti.
Rıza Han cesaret ve aydınlığı sayesinde hızla yükseldi. Rıza Han bu birliğin emrinde birçok iç
savaşta savaştı. Aynı zamanda hizmet ettiği birlikte Abdul Hüseyin Mirza Farmanfarma'nın
emrinde Topçuluğu da öğrendi. Daha ilk zamanlardan Rıza han, Pers ordusunun yabancı
komutanlar tarafından komuta edilmesinden rahatsızdı. Rıza Han hızla yükseldi ve Kazak
birliğinin ilk İranlı komutanı oldu artık bir tuğgeneraldi.35 Rıza han komutanlığı döneminde artık
Ahmet Şah'ın yeteneksizliğinden bıkmış durumdaydı.

2.3.1. Ülkenin Başına Geçmesi

Ülkenin Başına Geçmesi: 1920'nin sonlarında Sovyetler Birliği'nin desteği ile Gilan'da
oluşan ve çoğunluğu Gilanlı, Alı, Kürt ve Ermenilerden oluşan, kendilerine Jangali (Orman
adamı) adı verdikleri gerillalar, Mirza Kuçik Han'ın komutasındaki gerillalar, Tahran'ı ele
geçirme çabasına girdiler. Gerilla birliği Sovyetlerden aldığı destekle başkent Tahran'da politik
ve sosyal krize neden oldu. 21 Şubat 1921'de Rıza Han Seyyid Ziyaeddin Tabatabai ile birlik
olup darbe yaptı. Emrindeki birlikler tahranın 150 Km. batısında yer alan Kazvin'e yerleştiler ve
hükümeti kan dökmeden istifaya zorladılar.
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Darbenin başarısından sonra Tabatabai Başbakan oldu. Rıza Han ise ordu komutanı oldu.
Nisan 1921'de ise Savunma bakanlığını da var olan göreviyle beraber üstlendi. İşte bu dönemde
Rıza Han yeni ismini aldı: Rıza Han Sardar Sepah Rıza Han ve birlikleri darbeyle uğraşıyorken
Pers Diplomat Moskova'da Rus birliklerinin İran (O dönem ülkenin adı daha Persia idi)’dan geri
çekilmeleri için bir antlaşma hazırlamak için diplomatik görüşmelerini yapmaktaydı.36
Rıza Han'ın 1921 darbesi Büyük Britanya tarafından desteklenmişti. İngilizler onun
birliğine silah ve mühimmat sağlamışlardı. Britanya, Rusların İran'dan çıkmasını istiyordu çünkü
onları kendilerinin sömürgesi Hindistan'a bir tehdit olarak görüyorlardı. Bu dönemde İran Arap
ve Moğol istilasından sonraki en kötü dönemini yaşıyordu. Son dönemlerde güç sahibi olan
şahların hiç biri güçlü ve becerikli insanlar değillerdi İran Ruslara karşı iki savaş kaybetmişti ve
gün be gün yabancı istilasının boyutu artıyordu. 1921'de Rusların desteğini alan Mirza Kuçik
Han Gilan'da Sovyet bir cumhuriyet ilan etti. Aynı zamanda Horasan Kürtleri de bölgelerinde
kargaşa yaratmaya başladılar. Tabatabai ile kurdukları hükümet 100 gün sürdü. Sonunda Rıza
Han gücü ele geçirdi ve başbakan oldu.37 26 Ekim 1923'te Rıza Han gücü ele geçirdi ve Ahmad
Şah önce İngiliz büyükelçiliğine daha sonra Avrupa’ya kaçtı. Rıza Han başbakan olarak gücünü
Kaçar Hanedanına mensup veliaht ve aile üyelerinin potansiyeline karşı korumak istedi. Yıllardır
ülkesi için bir Cumhuriyeti arzuluyordu gücü ele geçirdiği dönemde bu hayalini
gerçekleştirmeye çalıştı. Emrindeki güçler ülke genelinde cumhuriyet propagandası yapmaya
başladılar. Ancak ülkede kurulacak cumhuriyet İngiliz çıkarlarına aykırıydı. Ayrıca cumhuriyetin
kurulması din adamlarının da çıkarlarına aykırıydı. Yıllardır İngilizler ülke mollalarının nabzını
tutuyorlardı, verdikleri destekle mollalar cumhuriyete şiddetle karşı çıktı onu takiben eğitimsiz
halk da onlara uydu. Cumhuriyet hayalinin gerçekleşmeyeceğinin farkına varan, gücü elinden
kaçırmak istemeyen ve ülkesinin bütünlüğünü korumak isteyen Rıza Han 1925'te artık tüm karşı
çıkan mollalar ve meclis vekillerine karşı kraliyetini Mecliste oy birliği ile kabul ettirdi. O, Köy
ağaları, toprak sahipleri ve mollaları, İslam yasalarını koruyacağına ve büyük değişiklikler
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yapmayacağına ikna etti. Meclis 12 Aralık 1925'te toplandı ve kraliyetin Kaçar şahı Ahmet
Şah’tan alınıp Rıza Han'a verilmesine karar verildi.38

2.3.2. Saltanatı

2.3.3. Rıza Şah ve Atatürk

Rıza Şah ve Atatürk: Kuşkusuz Britanya'nın büyük rolü vardı onun tahta oturmasında,
çünkü İngilizler Kaçarların Ruslara yakınlığından ve boyun eğmelerinden rahatsızlardı. Üç gün
sonra, 15 Aralık 1925'te Krallık yeminini etti ve resmen Pehlevi Hanedanı'nı kurdu.Rıza Şah'ın
saltanata başlaması kolay olmamıştı, ülke gergindi, ülkenin genelinde ayaklanmalar vardı.Rıza
Han yıllardır onlarla mücadele ediyordu ama saltanatının ilk yıllarında hepsini yok etti. Ülke
genelini bireysel silahlanmadan arındırdı. Halen ülkede kişisel silah sahibi olmak sıkı denetim
altında. Rıza Han kabinesindeki bakanlardan ona rakip olabilecek kişileri eledi, Kraliyet bakanı
Teymurtaş, yabancılardan rüşvet alma ve şaha karşı darbe planı yapmayla suçlandı ve suçlu
bulundu. 1932’de onu işten aldı ve Eylül 1933'te hapishanede öldürüldü. Saltanatının ilk üç
yılında başarılarında büyük rol oynayan maliye bakanı Firuz da 1930 Mayısı'nda aynı suçlardan
suçlu bulundu ve ocak 1928'de hapishanede öldürüldü. Adalet bakanı da aynı suçlarla suçlandı
ve şubat 1937'de intihar etti.39
21 Mart 1935’de Rıza Şah yabancı ülkelerden ülkesine İran yani "Ariyenlerin toprağı"
olarak adlandırmalarını istedi. Persia (Perşiya) gerçekte İran'ın bir eyaletiydi. Düşmanları, batı
insanının gözünde ülkenin geçmişini şimdisiyle ayrılacağını söylediler. Gerçekte de söyledikleri
çok yanlış değildi günümüzde birçok yabancı Persia'nın İran ile aynı ülke olduğunu bilmiyor.
Rıza Şah 1400 yıldan sonra, Musevilere saygı gösteren İran'ın ilk şahıydı ve bu jestin
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karşılığında Museviler onu Kuroş (Cyrus)’tan sonra en çok saygı duydukları ikinci şah olarak
ilan ettiler. (Cyrus 2500 sene önce onlara can güvenliğini sağlamış İran'a yerleştirmişti).40
1936–1941 dönemi kadınların dirilişi dönemiydi. Rıza Şah ülkenin kadınlarını İslam'ın
getirdiği örtünmekten kurtarmak istiyordu ama gücünün yerleşmesini beklemek zorundaydı.
Destekçileri örtünmenin kadınların sosyalleşmesi ve çalışmasına fiziki olarak engel olduğunu
söylüyorlardı. Rıza Şah'ın kara çarşafı yasaklayan ve kadın ve erkeklere yeni kıyafetlerin
getirildiği yasa Atatürk devrimlerinden Şapka ve Kıyafet yasasının karşılığı)’ya ciddi muhalefet
yapanlar çıktı. Din adamları ve İslami görüşleri olan insanlar yasaya karşı çıktılar. Birçok kadın
Rıza Şah istifa edip oğlunun yerine geçmesi ve Kara çarşafı serbest bıraktığı güne kadar evden
dışarı çıkmadı. Yasa sıkı bir şekilde denetlendi, modernleşen toplumda artık kadınlar da boy
göstermeye başladı. Yasayı 1931 evlenme yasası ve 1932'de “Tahran Doğulu Kadınlar
Kongresi” takip etti. Ülke tarım ve ticaret anlamında kısmi bir gelişim elde etti. Yeni fabrikalar
kurulmaya çalışıldı. Buna rağmen dini yasaklamalar yüzünden muhafazakar kesim her türlü
reformu eleştirdi.41
Rıza Şah ülkedeki medrese eğitimine son verdi. Artık modern okullar açılmıştı.
Çocukların okula gitmesi gerekiyordu. Rıza Şah, İran'ın ancak bilinçli bir halka sahip olursa
ayakta kalabileceğine inanıyordu. Eğitim reformu da din adamlarınca eleştirildi, din adamları
insanlara “Okullar oğullarınızı kâfir, kızlarınızı fahişe olmak için eğitiyor” sloganıyla camilerde
boy göstermeye başladılar. Birçok aile çocuklarını okuldan almaya başladı, ama Rıza Şah'ın
gücüne karşılık, birçok din adamı, Irak topraklarına, Kerbela ve Necef'e kaçıyorlardı bazıları ise
kum’da gizlendiler. Onlardan biri Rıza Şah'ın yaptığını gelecekte yıkacak olan Ayetullah
Humeyni idi. Rıza Şah verdiği burslarla birçok öğrenciyi Avrupa'ya okumak için gönderdi.
Öğrencilerin bir bölümü harp okulları bir bölümü de üniversitelerde okuyup ülkeye
döneceklerdi.42
Artık Rıza Şah hayallerinin büyük bir bölümüne ulaşmıştı. Ama onun en büyük hayali
tam bağımsız İran'dı. İngilizlerin İran'daki güçleri onu çok rahatsız ediyordu. Aslında yıllardır
ufak tefek İngilizlerin isteklerini yerine getirmemeye başlamıştı. Örneğin 1931'de kraliyet hava
yollarının İran üzerinden uçmasını reddetmişti. Ama Lufthansa'nın İran üzerinden uçmasına
40
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müsaade etmişti. Ve 1932'de İngilizleri tek taraflı olarak William Knox D’Arcy ile yapılan petrol
anlaşmasını ve takiben Anglo-Persian petrol anlaşmasını feshetti. Anlaşma 1961'de sona erecekti
ve anlaşma İran'ın petrol gelirinin sadece %16'sının İran devletine verileceğini söylüyordu. Rıza
Şah % 21 talep etti. İngilizler ise boyun eğmek zorunda kaldılar. Reformlar devam ediyordu ve
Rıza Şah artık yabancı kimselerle yapacağı her anlaşmada çok dikkat ediyordu.43
Rıza Şah orduyu yeniden düzenledi. Eski bölük bölük ordu olmayacaktı artık.
İtalyanlardan aldığı gemilerle Deniz kuvvetlerini Almanlardan aldığı birkaç uçakla Hava
kuvvetlerini kurdu ve hepsini genelkurmay başkanlığına bağladı. Dünyada işler değişmişti artık
Almanya’da Adolf Hitler Aryanlerin üstün ırk olduklarını söylüyordu. İran'ınsa soyu Aryenlere
uzanıyordu. İngilizlerin elini ülkeden kesmek istedi, böylece “Tam bağımsız İran” hayali gerçek
olacaktı. Moskova cephesi kötü durumdaydı. İttifak güçleri Ruslara İran toprakları üzerinden
mühimmat göndermek istedi. Rıza Şah bu öneriyi reddetti. Bu cevabın karşılığında ittifak güçleri
ülkeye girmeye başladı.
1941 ağustosunda Ruslar kuzeybatıdan, İngilizler güneyden ülkeye girdi. Rıza Şah
orduya hazır ol emrini verdi. Ancak ordunun hazırlığı bu hamlenin karşılığında yetersizdi. Ali
Furughi'nin yaptığı diplomatik çabalar sonucu Britanya Rıza Şah'ın oğlu Muhammed Rıza
Pehlevi'nin, Rıza Şah'ın yerine tahta oturmasını kabul ettiler. Britanya’dan gelen mesajda: Ali
Furughi'nin yaptığı diplomatik çabalar sonucu Britanya Rıza Şah'ın oğlu Muhammed Rıza
Pehlevi'nin, Rıza Şah'ın yerine tahta oturmasını kabul ettiler. Britanya’dan gelen mesajda:
“Veliahdınızın sizin yerinize tahta oturmasını kabul ediyoruz ama majestelerini başka bir
seçenek olduğunu düşünmesinler.” diyordu. İngiliz istilası tamamlandı ve ittifak güçleri İran
demir yollarını kullanma hakkını elde ettiler, işte bu dönemde Winston Churchill İran'ı "Zafer
Köprüsü" olarak adlandırdı.44
İngilizler hala Rıza Şah'tan korkuyorlardı. Onun tekrardan onlara karşı girişimde bulunacağını
düşünerek gözaltında Bandar Abbas'tan gemiyle yurtdışına çıkardılar. İran'ın babası ve büyük
önderi ülkeyi yanına aldığı bir avuç İran toprağıyla terk etmek zorunda kaldı. İngilizler ilk önce
onu Mauritius adasına götürdüler. Rıza Şah alışkın olmadığı tropikal havadan dolayı hastalandı.
Uzun uğraşlar sonucu İngilizler onu Güney afrikadaki Johannesburg’a götürmeyi kabul ettiler.
Rıza Şah 26 Temmuz 1944'te Johannesburg’da öldü. Ölümü pek çok entelektüel kimselerce
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İngilizler tarafından tezgâhlanmıştı, ama hiçbir zaman doğrulanmadı. Doktoru onun hazımsızlığı
olduğunu söyledi, bilinen kalp problemi yoktu.

2.3.4. Ölümü

Ölümü Ölümünden sonra Mısır'da mumyalandı ve Kahire Al Rifa'i camiinde saklandı.
Yıllar sonra mumyası ülkeye geri geldi ve Ray kentinde hazırlanan mozolesine törenle gömüldü.
İran Meclisi ölümünden sonra ona “Büyük” lakabını verdi. 1979 İran Devriminden sonra
mozolesi Sadık Halkalı tarafından, Ayetullah Humeyni'nin onayıyla yıkıldı.45
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İRAN ve ALMANYA’NIN İKİLİ İLİŞKİLER TARİHİ (MEŞRUTA DÖNEMİNE
KADAR )

3. SAFEVİ DÖNEMİNDE İRAN-ALMANYA ARASINDAKİ SİYASİ İLİŞKİLİLER

Alman imparatorluğu, Ruslar ve İngilizlerden sonra İran’ın siyasi ve ekonomik ortamına
girmeyi başardı. Şah İsmail döneminden bu ilişkiler başlamış, 46 ancak Şah Tahmasp zamanında
bu ilişkiler (Şahın Avrupalıları gâvur kabul ettiği için) bitme noktasına gelmiştir. Şah Abbas
zamanında bu ilişkiler ileri bir düzeye yükselmiş, tabii ki o dönemdeki Osmanlı korkusuna da,
her iki taraftan ön ayak olmuştur. Bu bağlamda Avrupa’ya ipek satışı da başlamıştır.47
1576-1612 yıllarında Iran’dan Hüseyin Ali Bey bir heyet eşliğinde 2. Rodolfla Prag
şehrinde görüşüp, Osmanlı savaşlarında İran ile işbirliği içine girmeye çağırmıştı. Ancak
Almanlar Şah İsmaillin önerisini çekinceyle karşılayıp, ancak heyeti yüksek derecede
ağırlamışlardır. 1602 yılında bir Alman heyeti İran’a sefer etti, ancak heyet başçısı Atin Kakaş
Lahican şehrinde vefat etti, ancak heyet başkanlığını kendi sekreteri olan George Teknanderfen’e
bıraktı. 1603 yılında heyet Tebriz şehrinde Şah Abbas’la görüştüler. Şah heyeti çok iyi ağırladı,
ayrıca Ermenistan seferinde de onları yanlarında götürdü. Almanlar, İran ve Ruslarla,
Osmanlılara karşı ortak anlaşma yaptılar, akebinde de Osmanlıların Avusturya hatlarına
yürüyüşe geçtiler.48
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1609 yılında Safevi’lerin gönderdiği elçi Almanya’da ve Almanlarında elçisi Erdebil
şehrinde Şah Abbas’la görüştü. Bu gidiş ve dönüşün temel amacı silah konusu idi. Buda
Osmanlıları balkanlardaki Alman mevzilerin ve Azerbaycan bölgesindeki Safevi mevzilerinin
tacizi neticesinde öne çıkmıştır. Bu görüşmeler dışında da Heinri chronposer gibi seyyahlarda
1620 yıllarında İstanbul ve Ermenistan yoluyla Safevi arazisine sefer edip, 1621. Yılda İsfahan
da gidip, dönüş’te ise Halep ve İtalya yoluyla 1625’te Almanya’ya dönüp, bir seyahat kitabı
yazmıştır.49
Almanya’dan, İran’a gelen en önemli Büyük Elçilerden Ottobrueggemann ve
Phicpperasias, 40 kişilik bir heyet, bir bilim adamı ve bir şair eşliğinde 1633 Yılında Moskova
yoluyla İran’a gelmiştir. Heyetin esas amacı Rusya ile ticaret anlaşması, akabinde ise Isfahanda
Şah Abbas’la görüşmek idi. Heyet dönüşte bir Büyükelçi eşliğinde ve 300 kişilik bir kişi ile
şah’ın gönderdiği hediyeleri,
1639 yılında Almanya Kralına takdim ettiler. Heyetten iki kişi Almanya’ya dönmeyip,
biri Şiraz yoluyla Körfeze gidip, oradan da Hindistan’a geçmiştir. Bu şahıs (Mandelsh) ülkesine
döndükten sonra kendi seyahatnamesini yazmıştır. İkincisi (Andersen) ise Andersen Safevilere
top yapımında yardım etmiştir ve Kandahar fethinde orduyla birlikte olup, nihayet 1650 yılında
ülkesine dönüp kendi seyahatnamesini yazmıştır. 1699 yılında ise Süleyman Şah döneminde ise
iki Almanlı rahip (Wilehlm Weber Mayer), iki genç eşliğinde (Evnestt ve Lanten) Irana
gelmiştir. Üç aylık bir İran gezisinden sonra, güney yoluyla Hindistan’a geçmiştir, ancak rahip
yaştan dolayı yolda vefat etmiş, gençlerden Schilinger isminde olanı, 1702 yılında ülkesine
dönüp, seyahatnamesini yazmıştır.50
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3.1. Kaçar Döneminde Almanya Ve İran İlişkileri

3.1.1. Kaçarlar Döneminde Siyasi İlişkiler

1857. yılında, Herat bölgesi Irandan ayrıldıktan sonra, İran ve Almanların ilk görüşmesi
baş tutmuştur.51 Bu yılın Haziran ayında, Fransızlar ve Almanlar arasında bir ticaret ve dostluk
antlaşması yapıldı.52 Akebinde Dr Plaeo İran’a konsol olarak atandı. 1860 yılında bir heyet
Manotoli başkanlığında Kaçar Şahı olan Nasireddin Şahla görüştü. Heyet ülke durumundan bilgi
almak için Hamedan, Şiraz, İsfahan ve Buşehre sefer ettiler. Bu seferin sonucu ise iki ciltlik bir
kitap olmuştur. Bu tarihten itibaren 12 yıl boyunca hiç bir görüşme yapılmamıştır, ta ki
Nasireddin Şah’ın batı seferleri başlayana kader. Aslında Kaçarlar döneminde İngilizlerin ülkeye
yaptıkları baskılar neticesinde, kaçarlar gizlice siyasi kaçamakları da işe yaramadı ve İngilizler
bu dönemden sonra Irana gizli hüküm sürdürmeye devam ettiler. Nasireddin Şah’a göre
Avrupa’ya açılmak, modern uygarlıkla temasa geçmekten ziyade, İngiliz ve Rusların gücünü,
üçüncü bir Avrupalı ülkeyle anlaşmayla azaltmayı planlıyordu. Bu bağlamda da Avrupa dönüşü,
Alman askerleri ve savaş malzemeleri ile döndü.53
Nasireddin şah bu gezide Bismarklada görüştü ve dostluk ve iki ülke arasında gemi
seyahati antlaşmasını imzaladı. İkinci seferde ise 1878 yılında gizlice İran subaylarının eğitimi
için Almanya’dan subay görevlendirmesini istedi. Nasireddin Şah bu dönemde eski Safevi
ihtişamını, Avrupa’nın yeni çıkan yıldızı ile kullanmak istiyordu. Zaten bu dönemde İran ve
Almanlar arasında ilişkiler çok hızlı şekilde gelişip, genişledi. 1885 Moridol-saltana gizli görevle
İran’ın Berlin’deki ilk Büyük Elçisi oldu. Bismark ve İran elçisi arasında 45 dakikalık süren
görüşmede, İranlıların İngilizlerle ilişkiyi devam etmek, Ruslarla ise değişik bir ilişkinin
kurulması temkininde bulunuldu. Bismark ise bu doğrultuda Brown adlı bir şahısı Irandaki
Büyük elçi olarak atadı. Büyükelçi Irana varır varmaz, Şah’ın davetiyle görüşmeye çağırıldı. Bu
görüşmede Şah İngiliz ve Rusya’nın Iranın iç işlerine karıştıkları ve ayrıca baskılar konusunda
51
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Büyük elçiye Almanya’nın yegâne dostlarının olduğunu söyledi. Ayrıca Almanları İran’a
gelmelerini, hatta onlara iş izini vermeye hazır olduklarını söyledi. Bu görüşmelerin sonucu çok
iyi sonuçlara vesile oldu. Berlin, Frankfurt, Tebriz ve Buşehr’de karşılıklı olarak baş
konsolluklar açıldı.54 Şah İngilizler ve Rusların, İran’ın iç işlerine karışmalarından ve tacizlerden
bıktığından dolayı, Almanya seferinde Bismark’tan İran da daha aktif olmalarını rica etti. İran
devleti Almanya’nın ayağı İran’a açılmasıyla beraber bir denge sağlanması peşindeydi. Bismark
da zaten bu fırsatı bekliyordu, bu isteği olumlu karşıladı. 1885 yılında ilk Alman Okulu Tahranda
açıldı, o okulda Almanca eğitimi başladı. Ayrıca Kuzey’e demir yolu yapımı gizlice görüşüldü.
Tabii ki bu gelişmeler İngilizler ve Ruslar tarafından iyi karşılanmadı. İngilizler körfezde İranın
Deniz kuvvetlerinin kurulmasına ve Alman ve İran gemilerinin körfezdeki seyahatine izin
vermediler. Bu bağlamada İran’ın Almanya’dan sipariş ettiği gemilerin anlaşmasının
bozulmasını, Alman deniz kuvvetleri görevlilerinin geri dönmesini istediler. Diğer taraftan,
Ruslar, Almanlarla Kuzey demiryolu projesinin anlaşmasından üzgün olduklarını ve acilen
bozulmasını istediler. 1888 yılında Şah İngilizlerin baskısıyla yabancı gemilerin Karon nehrinde
geçişini özgür bıraktı. Buna takiben İngiltereli olan Linc Kardeşler gemicilik acentesini kurup,
neticede bölgenin ticaretini ellerine geçirdiler. Ruslar çılgına dönüp, demir yolu antlaşması
bozulmadığı takdirde İran’ı işgal etme sözünü ettiler, İngilizlerde İran’a Ruslarla iyi ilişkide
dikkatli olmalarını istediler.

3.2. Müzaffaraddin Şah Döneminde Almanya’nın Körfezdeki Faaliyetleri:

Almanlar 19.yüzyıllın sonlarında orta doğunun önemine vakıf oldular. Bu doğrultuda
da bölgede bir üs kurma niyetindeydiler. 1896.yılda Wonekhavs adında bir Alman şirketi . Lenge
Limanında bir temsilci açıp, bir yıl sonra ise Buşehr’de baş konsolluk açtılar. 1898.yılda
Almanya kralı İstanbul’a resmi bir seyahatte kendisini Müslüman destekleyici gibi tanıttı. Bu
görüşmeden doğan anlaşma çerçevesinde Berlin-İstanbul-Bağdat demir yolu yapım başladı.
1900.yılda bir Alman heyeti demir yolunun Kuveyt ayağı için ülke şeyh’i ile görüştü. Ancak
şeyh İngilizlerle olan ilişkisinden dolayı bu teklife sıcak bakmadı. Almanlar, Osmanlılarında bu
projeye girmelerini ve şeyh’in konudan haberdar olmasını istediler. Ancak İngilizler Kuveyt
54
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limanına savaş gemilerini gönderip ve bu olayı çözdüler. 1901.yılda Alman şirketi ofislerini
Bahreyn’e taşıyıp, Basra ve Bander Abbas’ta şube açtılar.55 Almanlar İran içinde etkilerini
genişletmeyi amaçlıyorlardı. Almanlar, Osmanlılarla yaptıkları anlaşma paralelinde İran’ı da etki
altına almayı istiyorlardı. Milliyetçi Almanlar da bu düşünceyi destekleyerek, körfezde etkin
olmayı amaçlıyorlardı. Ancak İngilizler, körfezi Almanlara bırakmak niyetinde değillerdi, bu
doğrultuda da körfeze daha fazla tacir gönderip, kentlerde konsolluk açmaya başladılar. Ruslarda
aynen Almanların etkisinden hoşnut değillerdi, onlarda İran’a ordu birimlerini gönderip,
Almanlarla sürtüşmelerinin azaltılması için karar aldılar. 1907.yılında İran’ı Güney ve Kuzey
bölgelere ayırıp, kendi etki alanları altına alıp, Almanları da bu anlaşmayı kabul etmeye mecbur
ettiler.1908.yılında Almanlar anlaşmayı kabul edip, ancak kendi etki alanlarını genişletmek için
çalışmalarına devam ettiler.56

3.3. Yeni Dönemde İran ve Almanya’nın İlişkileri (1890-1914)

Gerçi Almanya’nın modern yüzü Bismark’ın ölümünden sonra gün yüzüne çıktı, ancak
Almanların İran’da yayılma politikalarını 1905.yılın sonlarından birinci dünya savaşın
başlamasına kader devam ettiler. İran ve Almanya arasındaki olan antlaşmalarda: Kaçar ve
Osmanlı sınır sorunları, Almanların İran’daki Banka açma çalışmaları ve son olarak demir yol
konusu en önemli konulardandı. Ayraca bu dönem meşruta ayaklanmalarla aynı döneme denk
gelmiştir, Bölgedeki sömürge devletlerin yarışı, ve İran hükümetinin zayıf konumu itibariyle,
İran’ın devlet birimleri ağır tazyik altındaydı. İranlılara göre temel sorun Rusların tazyikleriydi,
ancak İngilizlerde bu konuda ülkenin karışıklıklarında paya sahipti. Tabii ki İran milliyetçileri bu
durumdan çıkmaya fırsat arayışındaydılar. Üçüncü oyuncunun ortaya çıkması gerekiyordu, bu
ülke de Almanya dışında olamazdı. Ruslar ve İngilizlerin İran’ı bölüme tehlikesi Almanları
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korkutuyordu.57 Almanlar İran’ın isteği ile ve ülkenin hassas durumu neticesinde bu konulara
karıştılar.
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32

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MEŞRUTA DÖNEMİNDEN DARBEYE KADAR İRAN Ve ALMANYA’NIN
ARASINDAKİ İLİŞKİLER

4. 1911 ALMANYA VE RUSYA’NIN ANTLAŞMASININ, İRAN VE ALMANYA
İLİŞKİLERİNDEKİ ETKİLERİ
1908 yılında Cauadt Almanya’nın yeni Büyükelçisi olarak atandı, ilk açıklamasında da
siyasal tarafsızlık ilan edip, ülkesinin sadece ekonomi ilişkiler peşinde olduğunu bildirdi. Bu arda
da Almanya ve Rusya görüşmeleri söz konusu olduğu için, Almanlar Rusları kızdıracak her türlü
şeyden uzak duruş sergilemeye başladı. Ayrıca Almanlarda sadece Osmanlılar ve Kaçarların
arasındaki sınır anlaşmazlıkları konu alıp, İranlılarından bu konuda temkinli bir tavır
sergilemelerini istediler.58
Ancak Cauadt bu aralarda bir siyasi ve ahlaki skandalla yüz yüze kalıp ve meşrutacıların
İngiltere, Fransa, İtalya, Osmanlı ve Almanya elçiliklerine sığındıkları zaman onların istediğini
ret etti. Ancak meşrutacılar bu karardan dolayı Almanya’nın Rus korkusu olarak, ileri sürdüler.
Muhammed Ali Şah yenilgisi ve Rusya’ya ilticasından sonra meşrutacılar zafer kutlamaları
yaptılar. Ancak ülkenin maddi sıkıntıları, bağımsız idare edilmemesi için, bakanlar kurulundan
kredi alma önerisi ortaya çıktı. Ayrıca 1909 yılında demir yolu konusu ortaya atıldı, 59 bu konuda
da Rusların endişeleri de göz ardı edilemezdi.
Almanlar, İran konusunda çok zorluklara yüz yüze kalmışlardır: birincisi: İsteksizlik, ve
sadece kendi yararlarının peşinde koşmak, bu durumda da Almanlar ülkeden ellerini çekmek
zorunda kalacaklardı, ikincisi ise, özel politikaları uygulamakla, Ruslar ve İngilizlerin dikkatini
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çekiyorlardı. Üçüncüsü ise, Almanlar İran’da kalıp, iki güç aleyhine resmi itirazlarla, siyasi
çıkarlar sağılabilirlerdi. Son olarak, İran’dan çekilmekle, dışarıda önemli çıkarlara sahip
olabilirlerdi. Ancak İran’da kalmaları daha kulağa hoş geliyordu, bu durum da iki gücün
birleşmesinin önünü tıkayabilirlerdi. Bu arada İranlılar, İngilizler ve Rusların önerdikleri krediyi,
ağır faiz şartlarından dolayı ret ettiler, buda ortalığın kızışmasına zemin yarattı.60
Almanların 1910 yıllarına kadar bölgede çok aktif röle sahip değillerdi, ancak bu yılın sonlarında
yavaş yavaş Ruslarla yakınlaşmaya başlamışlardır. Bu yakınlaşma da 1911 antlaşmanın
yapılmasıyla perçinlendi.61 Bu arada Rus fabrikacılar İran’daki yeni dönem nedeniyle az taleple
yüz yüze kalmışlardır. Ruslar bu az talebin kaynağının Almanların önerdikleri projeleri
görüyorlardı. İlaveten Almanların Bağdat demir yolu projesinin başlamasından önce, İran’ın
kuzeyi ve kendi bölgelerinin güneyini birbirine bağlama planlarını kuruyorlardı. Bu arada
İranlılar, Almanların ve Rusların arasında antlaşma yapıldığını duyduktan sonra, Almanlara olan
güvenlerini kayıp edip, İngilizlerle de uzak durdukları için, neticede Rusya’nın tarafına itildiler.
1912-1914 yılları itibariyle Alman politikası İran’da zayıflayarak, azalmaya gitti. 62

4.1. Uluslararası Birinci Dünya Savaşı

1914 yılında Avusturya şehzadesi suikastı ile 1.dünya savaşı resmen başladı. Bu savaşın
başlamasıyla beraber körfezdeki güç yarışmaları askıya alındı. Almanya, Avusturya, Macaristan
ve İtalya bir taraftan, İngiltere, Fransa ve Rusya diğer taraftan, başka bölgelerde ilerlemeye
başladılar.63 Bu arada Almanların Orta doğudaki politika ve faaliyetleri zaferle sonuçlandı. Buda
Osmanlıların Almanların tarafında yer almakları ile mümkün oldu. Ancak Almanlar İran’da da
zafere ulaştıkları halde, Dünyanın yeni düzenini kurulacaktı. Savaşın başlaması ile beraber İran
tarafsızlık ilan edip, ancak İran’ın kuzey ve kuzey batısında çok sayıda Rus ordusu
bulunmaktaydı, buda 1914’te Osmanlı güçlerinin İran’a müdahile etmesine neden oldu. Osmanlı
60
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güçlerinin ile beraber, Almanlarda ülkeye girdiler, bu arada da İngilizler de İran’a tecavüz
etmeye başladılar. Böylelikle üç ülke İran’ın tarafsızlığını bozmayı başardılar. İran devleti de bu
tacizleri kınayarak, derhal “19 Ağustos 1911 tarihinde Petesdam anlaşması Rusya ve Almanya
imparatorlukları arasında akdedildi. Bu anlaşmaya göre, Almanya devleti Rusya’nın İran’ın
kuzeyindeki hukukunu 1907 İran Rusya anlaşmasına dayanarak kabul etti. Karşılığında Rusya
Almanların kendisinin etkisi alanında olan Khangeyn- Khorramshahr demir yolunun yetkisine
sahip olmalarına karşı çıkmadı” ülkenin boşatılmasını taraflardan istedi. Ancak Almanlar İran’ı
da yanlarına çekmeye çalışıyorlardı. İran meclisinde olan Almanya yanlılarının desteği ile 1915
yılında Almanlara yeşil ışık gösterildi.64
Başka yönden İranlılar nezdinde, Ruslar ve İngilizlerin, yaptıkları tazyiklerden dolayı, iyi
bir izlenimleri yoktu. Almanya’nın savaşta kazanması onların diledikleri bir sonuçtu. Almanların
kazançlarını kendi kazançları gibi görüyorlardı. Almanlarda bu fırsattan yararlanıp, ülkede
yayılmaya devam ettiler.65 1915 yılı savaşın en çetin ve zor dönemiydi. Ruslar ve İngilizler,
Almanların, İran’daki ilerlemesini önlemek için gizlice bir antlaşmaya imza attılar.66 Yavaş
yavaş İran’da Almanlara bağlı güçlerin darbe yapmaları ve tarafsızlık konumu değiştirilmesi
dillere düşmeye başladı. İsveçli komutanlar ve Almanya büyük elçiliğin yarattığı savaş
güçlerinin kurulması, Rusların Kafkas komutanı olan Baratof’u İran’a girmesine ve Tahran’ı
işgal altına alınmasına bahane oldu. Bu güçlerin bir bölümü ise İran’ın Anzali ve Karaj şehrine
kadar ilerlediler. Bu doğrultuda Alman yanlısı olan birçok milletvekili ve devlet adamları ve
Almanya büyükelçisi İran’ın Dini şehri olan Kum şehrine gitmeye mecbur etti.67
Kum şehri İran’da ve Şii İslam İnancında çok önemli bir dini ve kutsal bir kenttir.
Almanlar bu konudan yararlanıp kendilerini yegâne İslam destekçisi gibide göstermeye çalıştılar.
Hatta halk arasında Alman kralı Müslüman olup diye laf dolaşıyordu. Ayrıca halk arasında
Almanlar Pers soyundan oldukları ve çıkış noktaları da İran’ın çöl bölgesinde olan Kerman kenti
diye laf dolaşmaya başladı. Kerman’da, German kelimesine çok yakın olduğu için çok hızla halk
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arasında yayılmaya başladı. Alman büyükelçisi İran’ın Kermanshah kentine yer değişti,
Almanya’ya yakın olan liderleriyle de o kente gidip, orada bir geçici devlet kurdular. Almanların
temel amacı İranlıları Müttefik devletler güçlerine karşı kışkırtmaktı.68

4.2. İran Ve Almanya’nın Arasındaki İlişkiler (1914-1918)

Almanlar savaş esnasında, İslam bölgelerinin ve Hindistan’ın önemine vakıf oldular, zira
bu bölgeler yıllar boyu Ruslar ve İngilizlerin arasında savaşı giden bölgelerdi. Neticede
Almanlar Osmanlıları yardımıyla Hindistan ve İslam bölgelerinde de İngilizlerin aleyhine bir sıra
sabotajlara başvurdular. Birinci dünya savaşında Ahmet Şah İran’ın kaçar dönemindeki, son şah
yeni göreve başlamıştır. İran da savaşta pasif siyasete başvurdu, ancak Osmanlının savaşta taraf
olması ve Rusların İran’daki olan işgal pozisyonu onlar tarafından kabul edilemezdi. İran devleti,
Ruslar ve Osmanlı ile olan komşuluk sınırlarından dolayı, tarafsızlık pozisyonu olduğu halde
savaşa sürüklenmiştir. İran çok çalıştı ancak, Azerbaycan bölgesini bu savaşlardan uzak
tutamadı. Ruslar Oroumiye’den Meşhed’e kader tüm bölgeyi işgal altına almışlardır.69

4.3. Osmanlı Ve Almanya’nın Savaştaki Olan İran Politikası

Almanlar ve Osmanlılar ittifak devletleri oldukları antlaşmayla birlikte İslam bölgelere
yüz çevirdiler, bu doğrultuda Almanlar Hindistan ve Mısır’ı önemsiyorlardı. Almanlar Mısır’da
kolaylıkla işe başlamış olup, Hindistan konusunda da pilot bölge olarak Afganistan’dan
başladılar. Onlar Hindistan’da devrim yapmayı planlıyorlardı, bu devrimi de Afganistan’dan
yapmayı planlıyorlardı, çünkü Afganlar, İranlılardan daha fazla savaş konusunda istekli
görünüyorlardı. Afganistan hakkında geniş bir bilgiye sahip olmadıkları için de, ilk başta İran
konusunda çok tecrübeli olan Max Von Oppenheim ve İsviçreli araştırmacı Stven Hedin’den
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yardım aldılar. Ayrıca, bölgeye aşina olan gemi şirketlerinin çalışanları ve sahiplerinden
yararlandılar.
İran’ın Buşehr kentinden, yeni dönen Willhelm Wasmoss gibi tecrübeli insanlarda bu
heyete dâhil edildi. Wasmoss bu heyetin başkanlığını ele aldı. Başka bir heyette İstanbul’dan,
Halep şehrinde bu heyete katıldı.70 O zamana kader Osmanlı resmen savaşa girmemişti, çünkü
cihat fetvası hala çıkmamıştı. Başka bir taraftan de Osmanlı heyeti başkanı Rauf Bey ve
Wasmoss arasındaki çekişmeler, işbirliği ilerleyemedi ve kırılgan bir sonuca vardı. Almanların
komutanı olan Klein her şeyden önce Abadan Petrol depolarını patlatmak, İran İngiliz petrol
rafinelerini yakmak ve ayrıca Şattol-Arap’taki birkaç gemi infilakı ile gemi yolarının
kapatılmasını planlıyordu. Temel amaç Huzistan bölgesinin petrol borularının infilakı olmakla
beraber, bir sıra zorluklar da ortalıktaydı. Kelin özel ilişkilerinden, yararlanarak Necef, Kerbela
din adamlarından, Rusların ve İngilizleri aleyhine bir fetva almak peşindeydi. 71 Ancak
Osmanlılar kelin heyetin kendi heyetleri altına alıp, 1915 yılın başlarında bağdad’a girdiler.
Rusların ve Almanların dostluk anlaşmalarının bozulmasıyla, Osmanlı sultanı
Müslümanların halifesi olarak cihat fetvasını çıkardı. Ancak bu fetvanın Osmanlı sınırları dışında
nasıl bir tepki alır diye konuşuluyordu? İran’ın bir Şii ülkesi konumunda olması, Şiilerin,
Osmanlı cihat fetvasına katılmalarına engel oldu. Osmanlı ve Almanlar bu tarz sloganlarla İslam
dünyasını kışkırtmaya çalışıyorlardı, aslında Almanlar bu sloganlarla engelleri kaldırmak
istiyorlardı, ancak her iki devlet yanlış hesaplamalar yapıyorlardı. Bu arada, İngilizler bu
olaylardan tedirgin olup, kendi sömürge bölgelerinde, Almanların aleyhine söylentiler yaymağa
başladılar.
İranlıların genel düşünce ve tavırları Almanlara yöneltmiştir. Milliyetçi İranlılar Rusların
karşısında, Osmanlıların savaşa katılmasıyla beraber Din unsurunu ön plana çıkarıp Ruslara karşı
kullanmaya başladılar, Bu arada İngilizler Osmanlının savaşa müdahil olması ile beraber, Din
faktörü da ortaya çıktıktan sonra, Hindistan ve Mısırda sorun çıkmasın diye, olaya daha temkinli
yaklaşmaya başladılar. Ancak Rusları da yanlarına almak istiyorlardı, Rusların ve Osmanlıların
Azerbaycan bölgesinde savaşmaları kaçınılmazdı. Bu arada İranlıların, Rusların İran Kuzeyinde
saldırılarından dolayı onlara karşı nefret beslemekteydiler. Ne yazık ki, Osmanlılar Azerbaycan
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ve İran’ın Azerbaycan Bölgesine saldırmaları, İranlıların itirazı ile yüz yüze bıraktı. Osmanlılar,
Rusların bu bölgede var oluşlarını kendi sınırlarına tehlike görüyorlardı. Osmanlı kendi
topraklarını korumak için bu bölgelere girmek zorundaydı.72

4.4. Almanların İran’da Aktif Politikaları

İlk başta Almanların, İranlıların zayıf konumunda olmaları nedeni ile daha fazla İran’da
aktif olmaya çalışmıyorlardı. Ayrıca cihat, Afganistan ve Hindistan gibi konular, Osmanlıları
düşündükleri konulardı. Bu bağlamada yavaş yavaş İran konusunda Almanlar bağımsız siyaset
yürütmeye yönlendiler. Bu düşünce ayrılığı Osmanlıları da farklı siyaset yürütmeye yönlendirdi,
bölgedeki Türk aşiretlerin yardımı ile Osmanlılar Azerbaycan’da ilerlemeye başladılar. İngilizler
Basra’da yerleştikleri için, Almanların Bölgedeki petrol borularını patlatmak programlarını
askıya aldılar, ancak Kerbela ve Necefdeki Din adamlarının fetvaları ön plana çıkarıldı, ancak
fetvalardan da sonuç alınmaması, bu işgüzarlıklar, Osmanlıları da incitip, aralarında çatlaklar
ortaya çıktı. Ancak Almanlar İran’da genç teğmenleri etkilemeği başardılar.1915’ de Almanlar
Osmanlı olmadan Afgan heyetini harekete soktu.

4.5. Almanlar Ve İranlıların Birleşmesi

1915 yılının sonlarında durum Almanların isteği gibi ilerlemedi. Ne yazık ki Osmanlılar
Azerbaycan savaş bölgelerinden geri çekildiler, buda ittifak güçlerine bir darbe oldu. Rusların
yenilmez hikâyesi yine halk arasında güçlendi. İran’da Ruslar ve İngilizler bir taraftan, Osmanlı
ve Almanlarda bir taraftan, ayrıca iç anlaşmazlıklar, bakanlar birliğinde çatlağa yol açtı. Ruslar
Şehzadenin Tebriz’e gitmesine karşı oldukları halde, Başbakan onu Tebriz’e gönderdi.73 Bu
arada, Almanlar Masuren savaşında (Doğu Prusya Bölgesi ) zafer elde edip, derhal, İran’a mali
ve harp zeminlerinde yardım sözü verdiler. İran’ın Başbakanı bu konuda onayını gizlice
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Almanlılara bildirdi. İran Başbakanı değişiği ile daha temkinli bir başbakan işin üstüne geldi.
Yeni başbakan dış siyasette daha sakin ve çekinceli iş yapıyordu. Ülke ne yazık ki hem iç ve dış
baskılara maruz kalmış,

hem de mali ve savaş malzeme kısıtlığındaydı. Ancak yeni başbakan

ortamı anlamadan çok çekingen ve korku dolu bir politika izliyordu.

4.6. Göç

Almanya’daki Başkentin değiş ve göç konusu söylemleri, Almanya’nın büyükelçisinin
Almanya dönüşü zamanında ortaya atıldı. Bu arada, İngilizler Buşehr kentindeki Almanya
Büyükelçiliği binasını aradıkları zaman, Almanya’nın İran’ın güneyi, Hindistan ve
Afganistan’daki ayaklanmalarda rol aldığını öğrendiler. Ayrıca İran’ı İttifak devletlere karşı
savaşa sürüklenmekten şüpheye başlamışlardı, şüphelenmekte de haksız değillerdi.74
1915 yılında Almanlar, Rusları yendikten sonra Bulgarlarla sulh anlaşmasına girip, daha
sonra İran’la antlaşmaya girmeyi düşünüyorlardı.75 Gerçi ülke içindeki milliyetçiler
yakınlaşmayı ağırdan almayı uygun görüyorlardı, bu doğrultuda İran devleti Almanya’dan aylık
2 milyon mark istedi. Ayrıca 10 yıllık dostluk anlaşmasının imzalanmasını ve Alman devletinin
savaştan sonra İran’ın Ruslara ve İngilizlere olan borçlarının silinmesine söz verilmesini istedi.
İlaveten Almanya savaştan sonra İran’a 100 milyon marklık bir kredi açacağının vadinde
bulundu.76 Aslında İran konuyu bir antlaşma olarak değil belki bir tür görüyordu. Zayıf olan İran
o kadar bir değere sahip değildi. Bu arada Kont Kantis 1916’da İran’ın batısında yerleşti. Ayrıca
Marşal Fen der Kultez İran güçlerinin eğitimine başladı böylece Kantis’de kendi çalışmalarını
başlattı, ancak Tahran’da işler istedikleri gibi yürümedi, İran ve Almanya arasındaki antlaşma
lafı Rusları kızdırmaya yetti.
Ruslar İran devletine baskı yaptılar ve bu antlaşmanın( İran- Almanya) doğru olduğu
halde 1907 antlaşması bozulmuş (İran-Almanya) olduğu anlamına gelir ve dediler, ve İran’ın
toprak bütünlüğünü tanımadıklarını işaret ettiler. Ruslar kendi sözlerinde ciddi olduklarını
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göstermek için İran’ın Kazvin şehrinde güçlerini yerleştirip, 2000 kişilik bir grubu Tahrana
gönderip, Tahran kapılarına dayandılar. Hâlbuki Almanların söz verdikleri güçler ve savaş
malzemeleri yola bile çıkmamıştı. Kantis, Tahrandaki jandarmayı Ruslara karşı ayaklandırma,
onları silahsızlaştırmak ve sonuç olarak genel bir ayaklanmaya yönelik plan hazırlığındaydı.
Ancak Ruslar tarafından Tahran’ın işgali, onun planlarını suya düşürdü, Alman yanlıları Kum
şehrine geri çekildiler. Bu arada şah Tahranda unutuldu, bu da İngiliz ve Rusların yararına ortamı
değiştirdi. Tahranda ortam ve güç doğrudan İngilizlere ve Ruslara geçti.77

4.7. Ulusal Savunma Komitesi

İran milliyetçileri, Almanya’nın Kirmanşah’da olan eski konsolos yardımıyla, Süleyman
mirza başkanlığında bir ulusal savunma Komitesi (USK) kurdular. Almanların mali destekleriyle
İttifak güçlerinin aleyhine aşiretleri kışkırtmaya başladılar. Komite merkezi Kum şehrinden,
Kirmanşah’a değiştirildi. Birde Şah’ın Tahranda olduğunu ve baskı altına olma nedenlerini
bahane ederek bir geçici hükümet kurdular. Ayrıca Komite geçmişteki antlaşmaların aynen
devam etmesini istiyor, ancak Almanlar, uluslararası antlaşmalar gereği bu isteğin imkân
dâhilinde olmadığını söylüyorlardı. Komite devlet kurma gereğini düşünüp ve NizamolSaltane’yi
devleti kurmak için görevlendirdiler.78
Harp komite başkanlığına da kont Kantis’e verildi. İngilizler ise Basra’da, Bağdat’a karşı
savaşı başlatamaya yönelik bir güç hazırlığına girdiler. Ancak bu karmaşık yapıya sahip olan
komite güçleri, Rus savaş güçlerinin karşısında yenilip, Mezopotamya ya kader geri çekildiler.
Bu geri çekilmeden hemen sonra Almanlar Mezopotamya’da yeniden organize olmayı denediler.
Ancak Osmanlıların zafer kazanmasıyla beraber, komite yeniden Kirmanşah şehrine geri döndü.
Hatta bu dönüş ittihat güçlerinin prestiji için çok iyi motivasyon unsuru oldu. 1917.yılında ittihat
güçlerinin yenilmesiyle beraber geçici devlet ve Alman, Osmanlı heyeti İran’dan çekilmeye
zorlandılar. 1918 yılına kadar hala durum ittihat güçlerinin lehineydi. Ancak İttifak güçleri,
ittihat güçlerini peyderpey yenilgiye uğrattılar. Bu doğrultuda İran’daki geçici devlet önce
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Osmanlı daha sonrada Avrupa ülkelerine göç etmeye mecbur kaldılar. İran milliyetçilerinin aşırı
propagandaları aksine ittihat güçlerine çok fazla yardımları dokunamadı. Çünkü çok homojen
olmayan bir güç kurmakla, yani Aşiret, İran jandarma ve mücahitlerden oluşan bir güç Rusların
çok disiplini gücünün önünde direnemedi. Ayrıca bu güçleri toplayanlar genel itibariyle siyasi
kesimlerdi ve savaş konusunda hiçbir bilgiye sahip değillerdi.

4.8. Almaya’nın İran’daki Diplomatik Faaliyetleri

Almanlar, ittifak güçlerin tersine genel anlamda halk içinde yerleşmeyi çok seviyorlardı.
Ancak hükümet nezdinde de etki alanı kurmaya çalışıyorlardı. Bu çalışmalar savaştan önce
başlayıp, ileriki senelerde de devam etmekteydi. Bu etki alanları genelde, din adamları, aşiret
başçıları, demokratlar ve İsviçreli subaylar üzerinde kurulmuştur.79

4.9. Demokrat Partisi

İran’ın 3. Meclisindeki en güçlü grup Demokratlara ait idi, bu parti liderleri ve üyeleri ilk
günden beri ittifak güçlerinin aleyhine sert tepki ortaya koyup, Almanlara da ülkenin kurtarıcısı
gibi görüyorlardı. Süleyman Mirza İskenderi, Vahid Al-Molk Sheybani, Mohammad Ali Han
Klop, ve Seyed Jelal Erdebili bu fraksiyonun başçıları sürekli olarak Almanya büyükelçiliği ile
görüşmekteydiler. Parlamento işleri, Almanya danışmanlığı ile yapılıyordu. Almanlar ittifak
güçlerine sızmak için çok güçlü bir komite kurmuşlardır. Bu komitenin üyeleri haftalık üç gün
İran Alman okulunda toplanıyorlardı. Almanlar ilaveten ittifak güçlerinin aleyhine çok güçlü
propaganda yayıyorlardı, bu propaganda genel olarak Güney hattında yerleşen şehirlerde, o
cümleden Kasrı Shirin, Kum, İsfahan ve Yazd de yapılıyordu. Komite dışta da aktifti, komite
şubeleri İstanbul, Berlin ve Bağdat’ta faaliyet gösteriyordu. Almanya dış işler bakanlığı bu
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komitelerin kuruluşunda önemli rol oynamıştır.80 Komite Avrupa’da yaşayan İranlıların işbirliği
ile KAVE dergisini basıp, üyelerle görüşüyordu, geçici devletle emektaşlık yapıyordu. Milli
savunma komitesi Kum’da Almanların etkisi altındaydı. Tahran devletini hain olarak tanıyor,
Ruslar ve İngilizlere nefret besliyordu. Almanlar ve İngilizler İran’ın meclisine girmek ve
milletvekillerini etki altına almak için her türlü iş yapıyorlardı. Almanlar her türlü yolu İttifak
güçlerinin aleyhine milleti kışkırtarak deniyorlardı.

4.10. Din Adamları Ve Din Üzerinde Faaliyet

Almanlar İran gibi ülkelerde dinin gücünü his ediyorlardı. Birinci dünya savaşının ilk
günlerinde Osmanlı Şeyh ol İslam’ın cihat fetvasının peşinden, Necef ve Kerbela Şii din
adamları da İttifak güçlerinin aleyhine fetva çıkardılar.81
Almanların bir başka faaliyetleri de İslam ittihadı ve Pan İslam düşünce çerçevesinde
dolaşıyordu. Bu düşünceye Seyed Jemalledin e Asad Abadi, Kavakebi, Rashit Rıza ve Şeyh
Mohammad Abdo gibi insanlar başçılık ediyorlardı. Alman casus ve işçileri İran’da tüm dini
toplantı ve taziye gibi programlara katılıp, mal satmak için kendilerini Müslüman tanıtılıyorlardı.
Bu hikâyeler o kadar ileri gitti ki, Almanın kralı 2.Wilhelm’i de Müslüman olduğuna inanılmaya
başladı.82

4.11. İrandaki Casusluk Şebekesinin Çalışmaları

Almanya’nın siyasi çalışanları, bilim adamları, öğretmen, doktor, ticari şirket temsilcileri,
din adamları, araştırmacı, hayvan bilimcisi ve İran’da iş yapıyorlardı. Savaş yaklaşırken bu
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insanlar İran halkını içten ayaklanmaya yönettiler. Almanya casusları İran’ın tüm bölgelerine ait
kültürel, dini ve coğrafi bilgilere sahip olmuşlardı. Böylelikle İran toplumunda çok kolaylıkla
etki bırakabiliyorlardı. Onlarla aynı dilde konuşma sebebiyle, rahtça yüreklerine girmeyi tecrübe
etmişlerdi, ondan dolayı tüm dini toplantı ve taziyelerde hazır bulunmaktaydılar, 83 ayrıca İran
devleti bilgisi dışında her kimse kendini konsolos olarak tanımlıyordu, bu nedenle çok sayıda
yabancı İran girip çıkıyorlardı.84
1915 yılında Schunemann Pugin İsfahan’da, Zugmayer ve Griesinger Kirmanda,
Wassmuss Şiraz’da İngilizlere karşı geniş aşiretler arasında çok iyi yere sahip olmalarıydı. iş
yapmaya başladılar. Bunlardan en önemlisi Wassmuss ve Winder Mayer’in Alman devleti hem
İran hem de Afganistan heyetine İngilizler menfaatlerine zarar vermeye yönelik emir verdi. Tabii
ki bu haberler ittifak güçlerine ulaştırılıyordu, onlar da bu hareketlilikten tiksiniyorlardı. Bu
doğrultuda Rusya’da, bir İngiliz grubu kuruldu.Ve bu gurubun görevleri Afganistan’da ve
Hindistan’da, Almanların, sızmasını engellemekti. Mayer bir grubu Bahtiyarı aşiretini
ayaklandırması, için İsfahan şehrine gönderdi, daha sonra 1915 yılında grup Bahreyn’de, Rus
konsoluna suikast yaptılar. Bir grup Almanda güney doğu şehirlerinde gönderildiler, Kirmanı
faaliyet merkezi yapıp, İngilizleri Bandar e Abbas’a kadar geri oturttular.85

4.12. Wassmuss’un İran’daki Faaliyetleri

Wassmuss savaştan önce Almanya’nın Bushehr şehrindeki konsolu olmuş, aşiretlerle iyi
ilişkiye sahipti. Savaşın ilk günlerinde Almanya’ya çağırıldı, ancak aşiretleri ayaklandırmak için
tekrar geri gönderildi. Onun görevi iki türdü:
1. İngiliz gemilerine gönderilen Petrolu engellemek
2. İngilizleri İran’ın güneyinde meşgul etmek ve Mezopotamya’dan uzak tutmak
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Alman konsollusu Wassmuss ile işbirliği içindeydi, İngilizlerin Basra ve Abadan’daki
petrol rafinerilerinde sabotaj yapmaya çalışıyorlardı.86 Onun eli güneyde çok açıktı, çünkü 1915
yılında da aşiretleri İngilizlerin aleyhinde ayaklandıran bu şahıstı. Wassmuss savaşın
başlamasıyla Osmanlı topraklarından İran’a girdi, ilk başta güneye gitti.87 Ancak onun grubu
İngilizler tarafından deşifre edilip, çökertildi, daha sonra Kazeron’a gitti,88 Şiraz’da jandarmada
bulunan İsveçli üst düzey görevlilerle görüştü, o Şiraz valisi ile iyi ilişkilere sahipti, vali de
aşiretleri topladı. Shiraz aşiretleri; Türk Kaşkay aşireti, Tangistan ve Deştistan aşiretlileriydi.
Aşiretlerin yardımı ile İngilizlerin, Hindililerle kurdukları güvenlik güçlerini çökertti.(108) Alman
casusları her türlü yöntem amaçlarına ulaşmak için kullanıyorlardı.
Wassmuss Shiraz’dan Tangistana gitti, bu arada ilişkilerini Han, beyler ve ağalara
tazeledi. Aşiret yardımıyla da bir geniş plan yaparak İngilizlerin bölgedeki kışla ve üslerine
yürümeye hazırlandılar. Almanya konsolu Listmann, Reis Ali Delavari ile iyi ilişkilere sahipti.
Wassmuss bu iyi ilişkiyi kullanarak, Kaşkayi Türk aşireti yardımı, İsveç jandarmaları ve
Tangistan aşireti ile İngiltere ve Hindistan Telgraf iletişim tellerini sabote ettiler. (109) Buda
İngilizlerin Kut ve Tisfun’da yenilmesinde önemli neden oldu, bu grup kendilerine milli İstiklal
komitesi ismini verdiler. 1915 yılın sonunda İran’ın güneyi tümüyle İngilizlerin elinden çıktı,
Wassmus parasız ve teçhizatsız hemen hemen İngiltere arazisi kadar bir alana sahip olmuştu.(110)
Almanlar genellikle İran aşiretleri arasında girmekte çok başarılı olmuşlardır. Almanlar,
Rusları da meşgul etmek için İran’ın kuzey bölgesi olan Azerbaycan arazisinde yerleşen Şah
seven Türk aşireti ve İran’ın kuzeyinde yaşayan Gileklerle dostluk ilişkilerine girmişti. İran’da
yaşayan Kürt aşiretleriyle de Osmanlılar vasıtasıyla, Almanların İran’ın merkezine girişini
sağlıyordu.
1916 Mart ayında Wassmussun güçlü düşmanı olan İngiliz ve Hintli birliklerle Bandar
Abbas’ta Kirman, Yazd ve İsfahan yoluyla Shiraz’a girdiler. Ancak Wassmussun Tangistanda,
güçlerin yolunu kapatmaya başardı. 1917 yılında İngiliz güçleri Irak’ın güneyinde Osmanlı
güçleri üzerine yürümeye geçtiler. Bunun ardından Osmanlı güçleri İran topraklarından geri
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çekildiler, bunun akabinde İngilizlerin Bağdat işgali ile Almanların irtibatı Berlin ile tümüyle
kesildi. İran’ın batı ve kuzey’i Rusların işgaline geçti. Birinci dünya savaşında Almanlar İran
konusunda üç kere plan değişikliğine gittiler.
1916-1917-1918, ilk olarak Almanlar çok zayıf bir görünüm sergilediler, onlara daha çok
Afganistan ve Hindistan’ı düşünüyorlardı, ancak bu sonuca ulaşmak için İran’dan geçmeleri
gerekiyordu. İkinci aşamada İran’a çok zaman ayırdılar, İranlılarda çok istekli bulundular, bu
sebeple mallarını satmaya başardılar. Ancak Almanlar, Ruslar ve İngilizlerin tersine halk üzerine
yoğunlaştılar, ne yazık ki siyasal zeminlerde zayıf kaldılar. Almanlar İngilizleri Ortadoğu petrol
kaynaklarından uzak tutmak için, İran’da olan savaş ataşesi olan Kladin’e Mescidi
Süleyman’daki petrol borularını, Abadan’a taşıma emrini verdiler.
Almanlar borularının uzunluğunu 200 kilometre (km) olduğu için sabotaj yapmayı kolay
zan ediyorlardı. Ancak bu bölgeye girmek, İngiliz yanlısı aşiretlerin suikastına kurban gitmekle
aynıydı. Bu yüzden sadece küçük bir grup çok az bir süre için sabotaj yapmayı başardı. Rusya da
Komünist devriminden sonra Brestlitovsk, Rusları savaş sahnesinden dışarı çıkardı, Amerikalılar
savaşa katıldılar.
İç problemler Osmanlı’daki devrim, ittifak güçlerinin şartlarını kabul ettirmeye
yetti,89ancak Almanlar İran’dan çıkışlarını, Rusların ve İngilizlerin İran’ın bağımsızlığı ve toprak
bütünlüğünün tanınmasına bağladılar. Bu çıkış Almanların İran nezdinde olan pozitif imajını
daha da iyileştirirdi.90 Aşiretler, Almanları övmeye başladılar, İran’ın büyük şairlerinden olan
Adib e Neyşabururi, bir hamasi şiir kitabına Gheysarnameh ad verip ve orda Almanya kralının
korkusuzluğunu övmüştür.91
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BEŞİNCİ BÖLÜM

RIZA ŞAH DÖNEMİNDE İRAN VE ALMANYA ARASINDAKİ İLİŞKİLER

5. RIZA ŞAH’IN İŞ ÜSTÜNE GELME NEDENİ

İran’ın siyasal durumu 1919 yılında çok karmaşktı. Özgürlük ayaklanmaları İran’ı
bürümüştü. Rusya devrimi İran’ın yanı başında zafer kazanmıştı, 1919 anlaşması bozulmuş,
İngilizler eskiler gibi İran’da söz sahibi değillerdir. İngilizler artık İran’ı bir sömürge ülke
formatına getirme planlarında unutup, bağımlı olan bir hükümeti iş başına getirmek istiyorlardı.
General İron Side’ın önerisi ile Rıza Şah’ı İran’ı yönetmeğe seçip, siyasal yönetimi de Seyed
Ziyaeddin e Tabatabaii’ye verdiler. İron Side “ Rıza han’ın darbe yaptığını duydum.
Düşünüyorum ki, İran halkı bu darbeyi benim planladığımı ve gizlice yönettiğimi düşünüyorlar.
Eğer gerçeği isterseniz, doğrusu da budur.” diye yazıyor. Sir Percy’de Rıza han hakkında şöyle
yazıyor: Onun İranlıların eliyle yaptığı işi, zaten İngilizler yapmak istiyorlardı. Bugünde bizim
onu destekleyen her tür faaliyetten kaçınmamız gerekiyor, çünkü bundan sonra ona zarar
veririz.92
Gerçi İngilizler onu şah yaptılar, ancak İranlıların genlinde bu istek mevcuttu, çünkü eşkıyalar
halkın mal ve canına saldırıyorlardı. Fakirlik, zülüm, talanlar ve güvensizlik diz boyuydu.93
Başka bir yandan Rusya’nın 1917 devrimi, propagandası İran gibi hazır bir ortama sahip ülkede,
ayrıca yeni hükümetin, eskiden onlara diretilen çar anlaşmalarının bozulması, İranlılar tarafından
bir yeşil ışık gibi algılanıyordu. Kızıl ordunun İran’ın kuzeyindeki ilerlemesi ve İran’ın İngiliz
himayesindeki güçlerin yenilmesi İngilizleri kudurttu. İngilizler İran’da güçlü merkezi devlete
92

Percy Lyham Loraine, Sheikh Khazal and Reza Shah kingdom [Sheykh Khazaal va Padeshahiye Reza
Khan], Entesharate Falsafe, çev. Mohammad Rafiei Mehrabadi, 1984, s 51-55.
93
Soleyman Behboudi, Bist Sal ba Aala Hazrat Reza Shah, Entesharate Farhang va Honar, Tahran, 1993,
Tahran, s 354.

46

sahip olan bir ülke peşindeydiler, çünkü sadece bir güçlü merkezi devlet Kominizim ilerlemesini
engelleyebilir. Bundan dolayı 1920 Mart ayında İngilizlerin himayesi altındaki İran güçleri
(Qazzaqlar) tahranı ele geçirdiler. Peşinde ise Ziyaeddin Tabatabayi başbakan ve Rıza Han ise
Savunma bakanı olarak seçildi. İngilizlerin planı sadece kendi kullarını hükümete yetiştirmekti,
böylelikle 3 ay sonra Tabatabayi’nin hükümetini düşmesi zeminini sağladılar ve Rıza han’ın
hükümet kurma zeminlerini hazırladılar, Rıza Han bu dönemde çok iyi bir güvenlik sağlamıştı.
Ahmet Şah(Kaçar Şah) onun başbakanlığını kabul etti ve birkaç gün sonra Avrupa’ya gitti. Bu
işle beraber gerçek anlamda ülkeyi Rıza han’a bıraktı. Bu arada Rıza Han günden güne
güçleniyordu.
Rıza Han Şah olmak istiyordu, ancak bulunduğu siyasal ortam güçsüz Kaçarlardan
Pehleviler kıranlığına çevirmeye müsait değildi. Çünkü ilk başlarda halk bu istek karşısında
direnebilirdi. İlk başlarda Rıza Han tarafından cumhuriyet propagandaları verilmişti, toplum
zaten cumhuriyete hazırlanmıştır. Rıza hanın ve onun yanlılarının cumhuriyet söylemleri
meclisteki muhalefet tarından kabul edilmedi. Rıza Han da cumhuriyet meselesinden vaaz geçti.
Bu arada Rıza Han meclise başbakanlık hüsündeki devam etme sorusunu yönetti, ancak
milletvekilleri bu soru karşısında da negatif tavır takındılar. Rıza Han bunu duyar duymaz
meclisten kustu ve Tahranı terk etti. Bu arada Ahmet Şah kendi karargâhından Rıza Han’ın istifa
zeminleri hazırlayıp, yerine başkasını getirmek peşindeydi.94 Ancak İngilizlerin komplosu, Rıza
hanın taraftarlarının zemin hazırlamasıyla, Lorestan, Kürdistan, Azerbaycan ve Horasan
eyaletlerindeki ayaklanmalar başladı.95 Bu ayaklanmalar, milletvekillerin ona tekrar güven oyu
vermeye zorladı, hatta bir grup milletvekili Rıza Han’ın yaşadığı yere gidip onu Tahran’a davet
ettiler. İngilizler kendi kurdukları, başka bir ayaklanmayı (Şeyh Hazal’ı) kurban vererek, genel
ortamı Rıza handan yana sağladılar. Nihayet 1925 yılında tek maddelik bir önergeyle Kaçar
Hanedanı’nın hilafeti düşürüldü, hükümet kurulması Rıza Han Pehlevi’ye teslim edildi. Bu arda
Ruslar ve İngilizler de onun hükümetini resmi olarak tanıdılar.96
Şeyh Khazal; Şeyh Khazal “Moazolsaltane” hakkına sahip olan 1863 yılında doğdu. Şeyh
Hazal Şeyh Jaberkhan Nosratol Molk’un üçüncü oğluydu. Şövalye unvanını simgesini Büyük
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Britanya İmparatorluğu tarafından Khorramshehir'de aldı.97 Şeyh Hazal’ın evi Arap
Yarımadası'nda Tahame ve Medine arasındaydı. Şeyh Khazal kardeşini (Şeyh Mazal)
İngilizlerin teşvikiyle öldürttü ve kendisi de onun yerine geçti. Müzaffaraddin Şah tarafından
Khorramshehir’i yönetmek için görevlendirildi ve gücü eline aldı.98

5.1. Rıza Şah ve Şeyh Khazal

Rıza Şah ve Şeyh’ın çatışması, Doktor "Arthur Millspaugh" Amerikan müsteşarı,
Khouzestan’ın ödenmemiş eski vergi borçların talep etmesiyle açığa çıktı. Şeyh Hazal "Arthur
Millspaugh" mektubunu görünce öfkelendi ve İran hükümetine borçlu olmadığını beyan etti.
Rıza Şah ve Millspaugh’ın tanımadığını söyleyip Rıza Şah’ı gaspçı olarak tanıttı. Sonra
Ghashghai, Arap güney aşiretlerle ve bazı milletvekillerinin yardımıyla’’Ghiyam e Saadat’’i
kurdu ve açık bir şekilde merkezi hükümet ile çatışmaya başladı. Aslında Şeyh Hazal’ın bu
düzenlediği isyandan amacı:


Ahmad Şah’ı saltanata geri getirilmesi



Rıza Şah’ın azlı



En önemlisi Khouzestan’ın İran’dan ayrılmasıydı

Rıza Şah ve Şeyh Hazal ile Şeyh’ın, sadece Khouzestan valisinden emir almak kaydıyla
anlaştılar. Ancak bu siyaset adamı daha sonra Bagholsaltaneh’de kendi şahsi evinde 1936
yılında, yetmiş beş yaşında Rıza Şah’ın emriyle jandarma eliyle öldürüldü.99
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5.2. Rıza Şah Dönemindeki İran Ve Almanya Arasındaki İlişkilerin Gelişimi
İngiltere ve Rusya’nın desteği ile Rıza Şah Pehlevi kırallığını kurdu. Ancak bu iki
ülkenin baskıları ile ülke ilk yıl boyunca çok zor siyasal ve ekonomik dönem yaşadı. Rıza Şah’ın
güç bulmasıyla beraber Almanlar dondurulan dostluğu tekrar başladılar, ancak siyasi işbirliği
önünde engeller mevcuttu. 1919 yılında İngilizler baskısıyla birinci dünya savaşındaki İran’da
faaliyet gösteren 70 Almanlı kara liste olarak İran’a girişleri yasaklandı.
1923 yılında eski demokrat vekillerden oluşan grup listenin iadesini istediler. Bu da
devleti listeyi geri almaya mecbur etti, bundan sonra 1921-1935 yılında İran’da faaliyet yapan
Almanlıları, Almanya’nın dış işler bakanlığında iş verildi, hatta Wassmus Almanya’nın dış işler
bakanlığının doğu işler müdürlüğüne getirildi. 1924 yılında da İran’a sefer etti.

5.3. İran Ve Almanya Arasındaki İlişkilerde İngiltere’nin Rolü
Bu dönemde İran ve Almayanın arasındaki ilişkilerinin nedeni konusunda çok şey
yazılmıştır. Çoğu insan, Rıza Şah’ı İngiliz kulu biliyordu, İngilizler halkın düşüncesini
değiştirmek için, gizlice bu planı yaptılar ve ilişkiler konusunda yeşil ışık gösterdiler. Almanya
ve İran ilişkileri de bu dönemde İngiliz çıkarları ile ters düşmüyordu. Tersine İngiltere’ye iki tür
kazanç sağlıyordu:


Almanlar savaş’ta kayıp ettikleri için çok borçlanmışlardı, özellikle Fransa’ya

borçlarını ödeyemez durumdaydılar, İran’la olan ekonomik ilişkiler, Almamaları daha
fazla kazanç elde edip ve ittifak devletlerinin borçlarını ödeyebilir durumuna
getirebilirdi.


Güçlü Almanya iç dengelerini düzenleye bilir, Komünist düşüncesini
yayılmasını önler ve Komünist Sovyetlerin önünde engel olabilirdi.

Başka bir neden olarak, Rıza Şah’ın şahsiyetinde gizli idi. Rıza Şah’ı İngilizler işbaşına
getirmişti, bu da onu her zaman iç ve dış arenada aşağılıyordu, Rıza Şah başka bir devletin
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desteğini alıp, bu aşağılayıcı düşünceyi silmek istiyordu.100 Rıza Şah ticari ve siyasal ilişkileri
sağlamakla kaç nedeni göz önünde bulunuyordu: İlk önce, Savaştan sonra Alman malların fiyatı
çok düşüktü, buda İran’ın zayıf piyasasına çok önemli bir unsurdu. Almanlar uzun süreli
anlaşmalara

çok

pozitif

bakıyorlardı,

işlerinde

çok

ciddi,

ayrıca

uzmanlarını

İran

temsilciliklerinin hizmetine veriyorlardı. Hatta İranlılara bedava eğitim de veriyorlardı. İkincisi,
Endüstri makinelerin ihracında bile, kendi üstünlüklerini kullanıyorlardı.
Alman makineler İran pazarın’da iyi tanımmış bir üründü ve ülkenin zengin olan kuzey
bölgelerinde, Sovyetlere yakın olması nedeniyle de ön plandaydı. Çünkü ülkenin kuzey bölgesi
transit yol üzerinde olduğu için, Almanların da ucuz mal ihraç ettikleri için öne çıkmıştır. Ancak
Ruslar bu konuya sıcak bakmıyorlardı, bundan dolayı almanlar Tebriz-Trabzon yolunu ön plana
aldılar. 1924 yılında bu yol transit yolu olarak kullanılmaya başladı.
Alman makinelerinin önemi, ülkenin kalkındırması ve endüstriyel gelişim için çok önem
taşıyordu. 1920 yılında 435 Alman vatandaşı tacir, öğretmen ve fen işleri ile ilgili İran’da işe
başladılar. 1926 yılında, iki ülke arasındaki ilk anlaşma yapıldı. 1926-1927 yılları arasında demir
yolu yapımı ve sanayi malların ihracı hususunda işbirliğine başlandı.

5.4. Almanya İle Ekonomik Ticari İlişkilerin Gelişimi

Almanya çok iyi bir programla İran’la ilişkilerin geliştirmesini planlıyordu:
Bu ilişkilerin temeli şöyledir:101

100

101



İrtibat hatlarının hâkimiyetine Zemin hazırlama,



İrtibat hatlarının genişletilmesine ile paralel olarak yatırım ve ürünleri taşımak



İran ekonomisini ele almaklar siyasal zeminde ilerlemek



Ülkeyi Askeri konularda kendi grubuna çekmek.

Hossein Ferdoust, a.g.m., 1994, s 58.
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Bu hazırlanmış program doğrultusunda, 1925-1933 yıları arasında Yonkrs şirketi İran’ın
tüm havayolları işlerini işletmeciliğini eline aldı. Ayrıca Tahran-Anzali ve Tahran-Bushehr
arasındaki uçuşlarını da aldı. Sonuçta 1929 yılından itibaren Almanlar demir yoları işlerini,
yapım ve işletmeciliğini ellerine geçirdiler.102 Ticaret ve Sanayi de İran ve Almanya arasındaki
ilişkiler çok genişledi.
İran ham madde olan Ziraat ve Hayvan ürünleri o cümleden Pamuk, Buğday, Baklagiller,
Pirinç, Yün, Yağ tohumları ve halı’yı Almanya’ya ihraç ediyordu, Almanya ise, Endüstriyel
üretimleri, Makineler, Şeker, İlaç, ve fabrikaların ihtiyacı olan malzemeleri ihraç ediyordu. 1925
yılında İran ve Alman yüksek okulu Tahranda açıldı. Aynı dönemde İran Milli Bankası
Almanların yardımı ile açılıp, ilk müdürü Dr Blat isminde oldu. 1927 yılında Dr Millspougt işten
çıkarıldı, yerine ekonomi danışmanı olarak Almanlı Dr Botske işe davet edildi. Ayını yılda Dr
Bonr ve Dr Martin İran’ın genelinde olan yer altı zenginliklerini araştırmaya başladılar. İki
araştırmacının çalışmaları ve Krupp şirketinin incelemesi sonucu Maden Okulu, Kömür fabrikası
açılışına neden oldu.103

5.5. Almanya Ve İran Arasındaki Problemler

En önemli problemlerden, Almanya’da basılan fars dilinde gazeteler ve dergiler olmuştur.
Kızıl Yıldız adında bir dergi İranlıların arasında Komünist düşüncelerini yaymağa başlamıştır.
Ayrıca Blasstain adında başka bir dergi ise şaha yönelik ağır sözler sarf ediliyordu. Başka bir
dergi Peyk adında Almanya’da olan genç öğrencileri hedef alıp, onları şahın aleyhine
kışkırtıyordu, başyazarlığını ise Alevi adında bir şahıs yapıyordu. İran o şahsın Almanya’dan
atılmasını istiyordu, sonuçta Almanlar onu ülkeden atmaya mecbur kaldılar.
Ayrıca Almanya’nın yeni büyük elçisi İran’a gelmesi ile beraber, Almanya’da basılan iki
gazete (Musavver ve Münih) çok kavga yaratacak bir yazıda Leo Mathios isminde bir kişi İran
Şahını köksüz, itibarsız olarak tanımladı. O şahı tanınmamış birisi olarak tanımladı, babasını
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tanınmamış birisi, annesini de ev hizmetçisi gibi tanıttı. Ayrıca Rıza Han’ın subaylık döneminde
Almanya büyük elçiliğinde gününü sağlayan bir şahıs olup ve zamanında Almanya Büyük elçisi
kont Auatdten tokat yemiştir. İlk tepki olarak Almanlı çalışanlar İran’dan atıldı, ayrıca
Almanya’da olan büyükelçilik çalışanları geri dönmeye çağırıldı. Almanya dış işler bakanı
gazetenin yeni numarasında konu hakkında düzeltme yapılacaktır diye bir not illeti.
Ayrıca İran’ın isteği doğrultusunda mathios mahkemeye teslim edildi. Ancak olaylar
bitmedi, Ferrohi peyda adında şahıs yine Almanya gazetelerinde İran Şah’ı hakkında yazmaya
başladı. Ferrohi’de Almanya’dan ihraç edildi. Gazete ve dergide yazılan konular, ortamı
germekteydi. Almanlar açısından ticari ilişkiler çok daha önemliydi. Almanya büyükelçilisi
gergin ortamda, 21 günlük bir gecikme ile, şahın huzuruna çıktı, ve Almanlar’ın dostluğunu
ebedi olduğunu söyledi, Şah Almanlarla dostluğuna önem verdiğini söyledi.
1932 yılında havayolları anlaşması bir daha uzatılmadı, çünkü Yonkre şirketi, anlaşmaya
dayanarak, İran’da bir pilotluk kursu açacaktı, ancak bu kurs açılmadığı için anlaşma bir daha
uzatılmadı. Ayrıca İran tarafından iki ülke ticaretinde, Almanlara eşit ihraç ve ithal şartı konuldu.
Başka bir sorun ise, Almanlı çalışanlar, İranlılar’dan 10 kat daha fazla maaş alıyorlardı, Banka
ve şubelerinde çalışan çok sayıda Alman fazla maaş aldıkları için ülke bütçesinden çok miktarda
döviz çıkarıyorlardı, bundan dolayı İran devleti çalışan Almanları çıkarmaya karar verdi.104

5.6. Almanya’nın İç Durumu Savaştan Sonra Hitler’e Kadar

Hitlerin Almanya’da iş başına geçtikten sonra ilişkiler daha da genişledi. Bu ilişkilerin
niteliğine geçmeden önce Almanya iç dengelerini de ön plana almak gerekiyor.
Birinci Dünya Savaşından sonra ve Almanya’nın yenilgisiyle, Almanya’da sosyal demokrat bir
hükümet iş başına geldi. Almanya savaşta yenilmiş, ancak hala bitmemişti. Avrupa’da başka
ülkelerin durumu daha da kötüydü. Almanya hala kendi gücünü göstermeye devam ediyordu,
ayrıca soy ve etniğe dayalı politikalarını sürdürüyordu. Almanlar savaştan sonra iki yol
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ayrımındaydılar, ya liberalizm ve batı Avrupa’nın demokratik söylemin kabul edecekti, ya da
komünizmi kabul edecekti.
1920 yıllarında Alman halkı fakirlikle yüz yüze idi, ancak bu fakirlik genç subaylar
arasında kibirle boy gösteriyordu. Tahminler Almanya’da komünist bir devrimi işaret ediyordu,
ancak sosyal demokrat parti buna izin vermiyordu.105
1922 yılında Almanlar ve Ruslar arasında dostluk anlaşması yapıldı. Fransa ve İngiltere
komünizm etkisinden korkuyorlardı, bundan dolayı Almanlar karşısında daha esnek bir tavır
sergilemeye başladılar. Nihayet, ittifak güçleri savaş tazminat ödemesinde Almanlara kolaylıklar
sağladılar, hatta mark para biriminin değer kazandırılması için Almanlara 800 milyon mark kredi
açtılar. 1923 yılında Hitler bir grup genç subayla küçük bir parti kurdu, Münih’te ayaklanma
yaptı, ancak başaramadı ve tutuklanıp hapse atıldı.1926 yılından Hitlerin gücü elde etme
serüveni 6 yıl sürdü.
1928 yılından milliyetçilik ruhu yavaş yavaş Almanya’da can tutmaya başladı, 1929
yılında Patisteki bir konferans yapıldı, konferansta Dawes (Almanya’nın Ödeyeceği Savaş
Tazminatı Sorununu Çözen Amerikalı Maliyeci) anlaşmasının eksiklikleri mercek altına alındı,
Young isminde başka bir yol planı ortaya atıldı. Bu plan doğrultusunda Almanya tazminat
borçları kökten çözülüp, 59 yılda ödenmesi ön görülmüştür. 1929-1930 arası hiç tür ödeme
yapılamadı, daha sonrada Almanya cumhurbaşkanı (Braning) tazminat ödemeye güçlerinin
olmadığını söyledi. Yeni bir konferansta Almanlar tümüyle borçlarının silinmesini istediler.
İngilizler yardımı ile borçlar silindi.
1930 yılında Nasyonal Sosyalist partisi meclisteki milletvekili sayısını 12’den 107’ye
çıkardı. 1932 yılında Naziler Hitleri Cumhurbaşkanı adayı yaptılar. Ancak yenildiler. Daha sonra
seçimle güç elde etmeye çalışıp, Fan Papen’i iş başına getirdiler, Papen’in işbaşına gelir gelmez
meclisi devirdi, yeni seçimde ise, Naziler 608 koltuktan 230’u elde ettiler ve en güçlü parti
olduklarını gösterdiler.
1933
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gaddarca ve vahşice tüm Almanya’da korku salmaya başladı. Nazi parti yanlıları, diğer grup ve
parti toplantılarına saldırmaya başladılar. Kendi partilerini çizgisinde olmayan tüm kitapları
yaktılar.106
Nazi teröründen korkusu tüm Almanya’yı sardı, kimse suikast korkusundan karşı koymak
istemiyordu. Karşıt görüşler hapislerde ve ilticaya zorlanıyorlardı. Hatta partide sol akıma yakın
olan insanlar bile suikasta kurban gidiyorlardı. Hindbourk ölümüyle beraber 1934 yılında Hitler
Almanya’nın rakipsiz tek gücü oldu.107

5.7. Almanya’nın Dış Siyasetinde İran’ın Önemi

Nazi partisinin iş başına gelmesi ile beraber, Hitler’in siyaseti izleniyordu. Hitler
Almanya’nın eski anlaşmalar kısıtlamalarından çıkmak, Ayrıca, Almanya’yı Avrupa’nın birinci
güç konumuna getirmek istiyordu.108 Dış politikalarını eski siyasetçilere vermekten yanaydı.
1934’te Nazi partisinin dış kolu, İngilizlerin onayı ile, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Türkiye
bölgesini Alman etki alanı ilan edilmesini Hitler’e önerdi.109
Bu arada İran’da unutulmamış, o konuda da tavsiyede bulunulmuştu. Rozenberg ofisi bir
grup Alman şirketi ile beraber İran’la ticari ilişleri genişletmek için, işe başladılar. 1935 yılında
İran ve almanlar arısında ticaret konusunda bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşama ikili ilişkiler
konusunda çok etkili oldu, Bir ay sonra Almanya’nın ekonomiden sorumlu görevlisi İran’a gidip
ve Rıza Şah’la görüştü. Görüşümler iki ülke arasındaki ekonominin gelişimi ve genişlemesi
demekti. Almanya’ya önemli olan, savaşın başlaması takdirde, İran ham madde transferi
açısından çok iyi bir konuma sahip olmasıydı, Yani tarafsız İran’ın doğu da gelecek Almanya

106

Henry Stuart Hughes, Contemporary Europe: A History [TarikhMoasere Oroupa], Entesharate Amirkabir,
cilt 1, çev. Ali Akbar Bamdad, Tahran, 1982, s 5-2-186-209-210.
107
Mahmoud Toluoi, Ghulhaye Gharn, Entesharate Elm, 4. Baskı, Tahran, 2007, s 487.
108
Mohammad Ali Taleghani, Rishehaye Jange Jahaniye Dovvom, Entesharate Elmi Farhangi, Tahran, 1984, s
143, 119.
109
Winston Churchill, The Second World War [Khaterate Jange Jahaniye Dovom], Entesharate Nil, cilt 1, çev.
Touraj Farazmand, Tahran, 1955, s 47.

54

için çok önemli bir müttefik olmasıydı.110 İran’ın İkinci Dünya Savaşındaki tarafsızlık duruşu
Almanya’nın, İngilizleri güçsüz yapma amacında saklı olmasıydı.
Ayrıca Ruslarla komşu durumunda olan bir İran ortadaydı. İran’ın çok önemli stratejik
yere sahip olması bir taraftan Ruslarla uzun bir sınıra sahip olması, diğer taraftan Irak ve Türkiye
ile komşu olup, Bakü konusu ve ayrıca körfez’deki önemli stratejik merkezlerle ilişkisinin,
İran’ın önemini daha fazla öne çıkarıyordu.111 Dolayısıyla Almanların ekonomik ilişkileri, daha
da önemli bir ilişkilere zemin yaratabiliyordu.

5.8. Almanya Ve İran’ın İlişkilerinde Gelişme Zemineleri

İran’ın Rus devletine olan bağlılığı çok fazlaydı. Rıza Şah’ın hükümete gelişi ile beraber
bu bağımlılık daha da fazla kendini gösterdi. Buda İngilizleri, komünizmden dolayı rahatsız
etmeye yetti. Hitler’in işbaşına gelmesi ile beraber Almanya harp ve ekonomi konusunda çok
gelişti, dolayısıyla Ruslar’ın önünde engel olmaya aday olarak görünmeye başladı.
Almanların ve Rusların arasındaki anlaşmazlıklar ve savaşlar İngilizlerin işine yarıyordu.
Çünkü diğer ülkelerin engelsiz sömürmeye devam etmesinde önemli bir engel kalmıyordu.
Dolaysıyla İngiltere, Fransa ve Amerika, Almanya’nın gelişmesine engel olmadılar, belki
Almanya’yı daha fazla desteklediler. Bu üç ülke Nazileri, Ruslar’ın ilerlemesi önünde engel
olarak görüyorlardı. Bu bağlamda da Alman milliyetçilik düşüncesini kabartılar ve dünya
seviyesinde de yaymaya yardım ettiler.112
Bu politika Hitlerin genişleme amaçları için yol gösterici gibi oldu. Almanlar Ordu ve
yeni gelişen sanayileri için hammadde peşindeydiler. Ayrıca ittifak devletlerin Hitler’e daha
fazla yardım etmeleri, onun daha fazla savaş malzemelerinin üretimi, sonuçta da onu Ruslarla
savaşa teşvik etmeleri, batılı kapitalistlerine, komünistler karşısında tek kurtuluş yolu olarak
görünüyordu. Ayrıca batılılar, Ruslar ve Almanlar arasında savaşla, iki amaç peşindeydiler:
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biricisi, komünizmin önünü engeller, ikincisi ise savaş olduğu halde gelişen ekonomileri daha de
genişlerdi. Amerika Hitleri destekleyerek, onun kurduğu faşist sistemini bile demokrasi sistemi
olarak insanlara tanıtıyordu. Hatta Hitler’in, Yahudilere beslediği olan nefretini görmezden
geliyordu.113 Mart 1938 yılında Hitler Avusturya’yı Almanya’ya ilhak etti. Batı ülkeleri bu
konuda hiçbir tepki göstermeksizin, bu açık tecavüzü politikacıların anlaşması olarak tanımladı.
Almanya’nın Ortadoğu’ya ilerlemesi de gerekiyordu, bundan dolayı, 1938 yılında batı gazeteleri
Hitlerin iyiliklerinden ve onun komünizm’in önünde bir dahi engeli olduğunu söylediler. Paralel
olarak İngilizler ise İran, Türkiye, Afganistan ve Irak ülkelerinden, Hitlere pozitif bakmalarını
istedi. Bu çekim gücü hemen İran şahini kendine çekmeye başardı.
Nazileri Arı (Ariaii) ırkı ve üstün ırk olma uydurmaları, kendine bir destekçi arayan Rıza
Şah’ı etkiledi. O Hitler’in gölgesi altında daha rahat ve özgür düşüncesine kapıldı. Bu nedenle,
İngilizlerin isteğinden daha fazla Almanlara yakınlaştı. Çok sayıda yapılan çok sayıda ticari
anlaşmalar, İngilizler’in gözünden gizli kalmıyordu. Ancak İran’ın Sovyetler Birliği ile komşu
olma nedeni, kazanç pastasından Almanların pay alması o kader de önemli değildi.
Batılıların, Avusturya işgali karşısındaki tavırları, Almanların doğuya açılmasında zemin
hazırladı. Bu destek o kadar ilerledi ki, 1938 yılında Amerika’da, Time dergisi Hitleri yılın
erkeği olarak seçti. Amerika, Fransa ve İngilizlerin iyimserlikleri, Komünistler ve faşistlerin
arasında gizli anlaşmayla suya düştü. Dolaysıyla, Hitler’in tecavüzünü engellemek için batılı
devletler mevzi kurmaya başladılar. İngilizler alelacele Rıza şah’a gidip, Hitlerin önünde yeni bir
cephe açılmasını istediler. Ancak Hitler Rıza Şah’ı çok iyi tanımıştı. Hitler’in kibir ve hırsı, Rıza
Şah’ı kendine esir etmişti. Ruslar’ın ve Almanların dostluk anlaşması ona göre önemli
gözükmüyordu.

5.9. Hitlerin İran’daki İlerleme Aracı

İran’da milliyetçi grup ve birinci dünya savaşı sırasındaki Alman yanlısı olan şahıslar
tekrar iş başına geçtiler. Müderris milletvekili, Nezamolsalteneh Khorasan valisi, Taghizadeh
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gibiler bu gruba aitler.114 Başka bir yönden, İran ve Almanya ilişkisinde İran stratejik bir yere
sahipti. İran bir taraftan Sovyetler birliği,
Afkanistan ve Hindistan, diğer taraftan ise Türkiye ve ırak sınırları arasındaydı. Petrol ve
yer altı zengin kaynaklara sahip olan İran, önemli bir neden olarak, Almanya’nın odak noktası
olmaya aday olmuştur. Aslında doğuda İran gibi tarafsız bir ülke, Almanya’nın uzun dönemli bir
politikasında önemli bir yere sahipti. Ayrıca Hitler’in ve Rıza Şah’ın diktatör olmaları,
komünizmden nefretleri, Hitler’in İran’daki yükselen yıldızı, İran farsların içindeki Arı ırkının
ortak noktası, İranlıların Hitlere pozitif bakmalarına neden oldu. Ayrıca Almanlar’ı arı ırkları
propagandalar, farslarında ARI ırkından olmaları Almanya meclislinde onaylamaları, İranlılar
için çekici bir unsur olmuştur.
Rıza Şah’ın savaş araçlarına ihtiyacı, İran ordusunu yapılandırma istekleri, ilişkileri daha
da güçlendirdi. Almanya’nın da İran pazarına sahip olma istekleri, Körfeze girmek beklentisi,
başka yönden Almanya’nın hızla büyüyen endüstriyel gelişimi, Almanya’nın yüksek kaliteye
sahip ürünleri birçok üçüncü dünya ülkelerini Almanya’ya yönlendirdi.

5.10. Metin Daftari Bakanlar Kurulu Ve Rıza Şah’ın Almanya Yönelmesi

Nazilerin, Almanya’da güçlendiği zaman, Rıza Şah’ın özel fermanı ile çok genç bir
bakanlar kurulu kuruldu. Savaş Almanlara yönelik renk değişiyordu, Rıza Şah da Almanya’dan
mezun ve genç olan Metin Daftari’yi görevlendirdi. Yeni başbakan Tahran’da kurulan Alman
okulunda eğitim almıştır. Ayrıca Almancayı da orada öğrenmiştir. o Alman büyük elçiliğinin
sekreteriydi. Daha sonralar İran dış işleri bakanlığına geçti, o zamanında ilerleme trenine bindi.
Bu doğrultuda da dış, işler bakanlığı ofisine başkan seçilip, Metinodoleh olarak isimlendirildi.
1926 yılında adalet bakanlığına geçti, bir süre denetim ofis başkanı oldu. Daha sonra Paris’e
gidip, Lozan Üniversitesinde doktora alıp ülkeye döndü.

114

Ali Reza Houshang Mahdavi, Tarikhe Ravabete Kharejiye İran, Entesharate Amirkabir, 1. Baskı, 1994, s 353.

57

1935 yılında adalet bakanı oldu, 1938 yılında İkinci Dünya Savaşı ile beraber siyasi
nedenlerden dolayı şah tarafından başbakan oldu. O zaman en genç bakanlar kurulu üyesiydi.
Ancak başbakanlık dönemi 9 ay sürdü, belli olmayan nedenlerden dolayı şahın nefreti ile
zindan’a atılıp, sonra özgür bırakıldı. 1971. yılda 76 yaşlarında senatör olduğu halde vefat etti.115
İran’ın Almanya yanlı politikası çok kötü sonuçla bitti. Almanlar ikinci dünya savaşı
başlarında, inanılmaz ekonomi gelişmesi, hem savaş hem de araç gereç konusunda inanılmaz
gelişip ve güçlü bir savaş makinesine sahip olmuşlardır. Rıza Şah Almanlar’a hayrandı,
Almanları canlı, çalışkan bir milletti olarak görüyordu. Rıza Şah günden güne daha fazla
Almanya’ya yöneliyordu. Rıza Şah Almanlar’a yönelmesi, Almanlar’ın da ona verdikleri yarar
ve kazançlarla taçlandı. 1936 yılında sürekli olarak fabrikalar açılıyor, yüzlerce Alman uzmanı,
mühendis İran’a geliyorlardı. İleriki dönemde bile İran Milli Bankası müdürü olup, o dönemde
Almanya dış ticareti inanılmaz bir şekilde yükseldi.116
Bu faaliyetler bir taraftan, diğer taraftan Nazilerin dünyadaki aldatıcı propagandaları
dünyada ve İran’da yapılıyordu. İran milletinde çok derin etki bırakmıştı, ayrıca bu etkilenmenin
en önemli nedenlerinden halkın Rusya ve İngiltere tecavüz ve baskılarından yorulmalarıydı.
Rıza Şah Almanya’nın Polonya, Çek Slovakya zaferi ile daha sıkı Alman yanlı siyasetine
bağlanıyordu. Almanya yanlısı Genç başbakan, Rıza Şah’ın özel temsilcisinin Hitler’le
görüşmesi, Almanya da iyi izlenim, İngiltere’de de ters izlenim bırakmaktaydı. Almanlar’ın
Körfez’de petrol kuyularını bulmaları ve Kafkas yakınlarındaki Alman askerlerinin zafer
çığlıkları İranlıları kendilerine hayran bırakıyordu. O dönemde her gün bir baraj, bir fabrika, bir
iş yeri açılıyordu. En önemlisi İran radyosunun açılışıydı. Zaten aynı ırktan olan Almanlar hızlı
bir şekilde İran’da istediklerine ulaşıyorlardı.
Almanlar’ın arı ırkının propagandasından Rıza Şah da etkilenmişti, bunun doğrultusunda
Rıza Şah 1936 yılında tüm yabancı devletlere ülkenin adını Pars’dan İran’a yani Arı ırkının
vatanı olarak değiştirdiğini ilan etti.117 Nazilerin hediye ettikleri kitaplar, İran kütüphanelerini
doldurdu. 1937 yılında Nazilerin gençler kuruluşu başkanı İran’da görüş etti, ancak o Rıza Şah’la
görüşünde devlet terbiyesini gözetmedi, görüşme soğuk geçip, hemen bitti.
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5.11. Rıza Şah Döneminde İran Ve Almanya Siyasi İlişkileri

İki ülke arasındaki Mal Tahvili anlaşmaları o kadar ilerledi ki, sadece ekonomi açıdan
yapılmaz hale geldi, ondan dolayı siyasi ilişkilerinde araya girmesi gerekiyordu. Siyasi açıdan
Almanya da monarşi sistem ilişkilerde pozitif etken oldu. Almanya’nın güçlü pozisyona sahip
olması, İran hükümetinin gözünden kaçmıyordu. Ayrıca Almanya Avrupa’daki tüm
rakiplerinden fark açıyordu buda İran’da daha da fazla itibar kazanmasına neden oluyordu.
Almanların İran’daki olan rolleri İngiltere ve Ruslar’a rahatça iş yapmalarına müsaide
etmiyordu.118
1935 yılından sonra Alman diplomasisi İran ve Ortadoğu özel siyasi mevkisinden
yararlanması için yeni bir çığır açtı. Bir sıra Alman üst rütbeli Naziler İran’dan görüş ettiler.
Almanya’nın siyasi ve kültürel girişimleri ile siyasi etken olma, kapıları da birer birer açtı. 1936
yılında Almanlı Dr Şaft İran’a gelip, 1937 yılında da, Hasan Esfandiyari İran Meclis başkanı
resmi görüş için Berlin’e gitti.119 Esfendiyarı Hitlerin huzuruna çıktı. Aynı yılda Baldur
Vonshirach Alman genç Naziler Başkanı sıfatında İran’dan görüş etti, o zamanlar millet arsında
da, Rıza Şah Berlin’den görüş edecek diye bir söylenti ortaya atıldı.120 Bu arada Metin Defteri
İran’ın başbakanı gizlice Alman gizli servisleri ile ilişkideydi.
1935 yılının ortalarına kadar İngilizler’in menfaatlerine karşı bir şey yoktu, ancak onlar
Almanlar’ı, Sovyetler karşısındaki mevzilerini güçlendirdiğini düşünüyorlardı. Dolaysıyla bu
konuda çok hassas değillerdi, belki olumlu da bakıyorlardı.
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5.12. İngilizlerin Almanların İran’daki Ekonomik Girişimleri Konusunda Tepkileri

Almanlar’ın ticaret ve ekonomi zeminindeki ilerlemesi, ayrıca 1936 yılından sonraki
Almanya’nın elemanlar’ının ülke’deki işleri, İngilizler’in gözünden gizli kalmıyordu. Bu arada
İngilizlerin İran’daki büyükelçisi bu konuya dikkatleri çekti. Alman uzmanlar’ı Tahran’da 450
ve İsfahan kentinde 300 kişi civarındaydı. Buna göre eğer Almanlar bu ilerleme politikasını
doğuda ciddi biçimde izlemeye devam ederlerse, İngilizlerin başını ağrıtacaktır. Dolayısıyla
Almanlar’ı dikkat altına alıp, gizlice Sovyetler İstihbarat teşkilatı ile işbirliği yapmaya başladılar.
Sovyetler Birliği’nin korkusu Almanlar’dan daha fazlaydı, çünkü İran Şah’ı Almanlar’ı
gücü ile onların rolü ve ekonomik etkilerini azaltıyorlardı. 1937 yılında İran ve Sovyetler’in arası
kötüye gitti, Almanlar’ın ilerlemesi korkusu, artı Alman malların ucuz olması onları
korkutuyordu. Ancak Almanlar’ın ve İranlılar’ın arasındaki bağlar o kader güçlü durumdaydı ki,
az sürede bu ilişkilerde sıkıntı oluşması mümkün değildi.121

5.13. İran Almanya Ve İkinci Dünya Savaşı:

5.13.1. Savaşın Başlaması ve İran’ın Tarafsız Tutumu

Almanya’nın Polonya tecavüzü ile ikinci dünya savaşı başlamış oldu. İran devleti derhal
tarafsızlık konumuna geçti. Rıza Şah 12.meclis açılışında savaşan ve savaşta olmayan devletlerle
iyi ilişkilerin sürdürülmesi temennisinde bulundu.122 Ancak savaşın başlaması İran ve Almanya
ticaretinde problem yaşatmaya başladı. İngilizler, Alman mallarını İran’a gelmesine engel
yaratmaya başladı. İran’ın çelik fabrikası araç ve gereçleri doğu Afrika’da önü kesilip, el
konuldu. Alman devleti Sovyetlerle ve onların demir yolu vasıtasıyla mal taşınması önerisinde
bulundu, bu öneri Ruslar tarafından kabul göründü. Dolayısıyla Almanlar’ın mal taşımaları,
121
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Sovyetler’e saldırması güne kadar devam etti. Alman danışmanları çok ilgi ile İran devletine
hizmet veriyorlardı. Almanlar Avrupa’nın büyük bölümüne hâkimiyet sürüyorlardı.
İngilizler Ortadoğu’da çok kötü ve korkunç durumdaydılar. İngilizler Basra’da
Hindistanlı güçleri ile bağdadı ele geçirdiler, darbe hükümetini devirdiler. 1941 yılında İngiliz ve
Fransız birlikleri Suriye ve Lübnan’a saldırdılar ve Akdeniz’in doğu limanlarını ele geçirdiler.
Dolaysıyla dikkatler İran’a çevrildi. Hitler gücünün zirvesinde, İran’ın yanlı hükümeti ile
işbirliğindeydi ve İran’ın ihtiyaçlarını karşılama sözünü veriyordu. Ancak Rıza Şah hala
tarafsızlık konumunu muhafıza etmekte kararlıydı.138

5.14. Almanya’nın İran’daki Casusları Ve Faaliyet Türleri

İran’ın tarafsızlık konumu İngilizler’in İran demir yolları ile Sovyetler Birliği’ne yemek
ve cephane tedariki ile bozuldu. İngilizler, Almanların Abadan rafinerilerinde sabotaj
yapmalarından korkuyorlardı. Alman casusları güneyde Ghashghai Türk gençlerini petrol
boruları ve rafinerilerde sabotaj yapmaya, kuzeyde Tebriz’de Azerbaycan Türk gençlerini petrol
bölgesi olan Kafkas hakkında bilgi toplamak için eğitiyorlardı. Nisan 1941 yılında İngiltere’nin
İran’daki büyükelçiliğin Almanlara, İran-İngiliz petrol anlaşmasının bozulması için, Berlin’de
İran büyük elçiliğini görüş yaptığı bilgisini almıştır. İngilizler, Tahran’daki Alman casusları’nı
kale almıyorlardı, ancak güneydeki Alman casuslarını önemsiyorlardı.
Mont Skrin yazıyor ‘ bizim Alman casusları’nı açığa çıkarmamız, İranlılar tarafından bir
tür kurnazlık olarak görünüyordu, onlar bizim bahanemizi İran’ın demir yollarına sahip olma
isteğimize bağlıyorlardı. Ancak İran’ın demir yoluyla Ruslara petrol göndermemiz o kadar de
önemli konu değildi. Önemli olan Almanları İran’dan çıkarmak, çünkü İran ve Irak Petrol
kuyuları tehlike altındaydı, ayrıca Almanlar’ı körfez ve Türkiye ve sonuçta Kafkas’ı elde
etmeleri daha da önemli bir konuydu. Amerika’nın Tahran’daki büyük elçisi, 1941’de Britanya
dış işler bakanlığında, “İngilizler Almanların, İran’da olduğunu bahane ederek İran’ı işgal

61

etmeye karar verdiler”. İran o dönemde ne yaparsa yapsın, Ruslar ve İngilizler ülkeyi işgal
edecekler.123
Alman casusları İngilizler’in ellerine işgal bahanesi verdiler. Başka bir bahanede Almanlar
Tarafından demir yollarına sabotaj yapılması korkusuydu. Almanlar da Ruslar’ın çok dikkatli
olmaları nedeniyle, İran’ın güneyinde İngilizler’in bölgelisinde sabotaj yapmaya devam
ediyorlardı.124

5.15. Alman Uzmanları İngiliz Ve Rus Saldırısı İçin Önemli Bahane

1931 yılında Ruslar ve İngilizler bir mektupta, İran devletine, Almanlar’ın ülkede
olmalarından rahtsız olduklarını bildirdiler. Onların sınır dışı etmelerini istediler. Bu arada
propaganda yaparak Almanlar’ın İran’daki sayılarını 10000 civarında olduğunu söylediler.125
İran devleti cevapta onların İran sanayi için hizmet amaçlı geldiklerini söyledi. İngilizler
Ruslar’ın İran’a girmesinden rahtsız oldukları için, İran’ın İngiltere’deki, büyükelçisine olayı
anlatılar ve durumun kötü olduğunu söyleyip, onların sadece Sovyetler birliğine cephane
göndermelerini söylediler.126
Rıza Şah bu mesaja dikkat etmedi, aslında savaşın sonucunu bekliyordu, 1941’de Ruslar
ve İngilizler İran’ın cevabını kabul etmeyip, bir daha Almanlar’ın sınır dışı etmelerini istediler.
Diğer taraftan, Hitler Rıza Şah’a ittifak güçlerinin önünde diremesini alkışlayıp, tarafsız
durumunu devam etmesini istedi. Mektup’ta bu direniş dönemini çok fazla sürmeyeceğini
söyleyip, yakında Ruslar’ın son direncide kırılacak yazıyordu. Almanlar’ın yaptıkları gizli işler
İranlıların gözünden uzaktı, ancak İngilizler telefon araçlarına hâkim oldukları için konunun ne
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olduğunu biliyorlardı. Ayrıca İranlılar bu iki ülkeden nefret ediyorlardı, 127 içten de Almanlar’ı
kazanmasını istiyorlardı. Rıza Şah çok ağır durumla yüz yüze idi. Eğer ittifak güçlerinin isteğini
kabul etseydi, o zaman almanlar tarafından düşman konumuna düşecekti. Alman fatih olduğu
halde ne olacağını biliyordu. O zamanı kullanmak istiyordu, bu arda ittifak güçlerine
Almanlar’ın tüm sayınsı 690 kişi olduğunu söyledi ve onların da İran hükümeti tarafından
izlendiğini söyledi.
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ALTINCI BÖLÜM

İRAN VE ALMANYA ARASINDA İLİŞKİLER

6. İRAN ALMANYA ARASINDAKİ KÜLTÜREL İLİŞKİLER GENİŞLEMESİ VE
ETKİSİ
6.1. İran Ve Alman Derneği
Bu dernek Birinci Dünya Savaşın’da İranlı ve Alman kökenli beş kişiden oluşan bir grup
tarafından Berlin’de kuruldu. Derneğin ilk açılış töreni Almanya’nın dış işler bakanlığı
tarafından Fen Hintik konuşma yaptı, Ardından da kendisi dernek başkanı olarak seçildi. 128 Bu
dernek savaştan sonra da kendi faaliyetine devam etti, üye sayısı ise 365 kişi sayısına ulaştı.
Üyeler Ettelate- Encümen-e İran ve Alman isminde bir dergi çıkarmaya başladılar. Savaştan
sonra da Fen Hintik derneğin müdürü olarak işe devam etti. Dış işler bakanlığı savaştan sonra da
dernekle sık ilişkideydi. Dış işler bakanlığı İran’da baş veren haberleri dernek bilgisine
sunuyordu, buda dernek üyelerinin doğru haberlerin alabilmeleri için etkin bir kanal olarak
belirlenmiştir. Bu yol derneğin İran ile ticaret yapan Almanlara güven verdi. Dolaysıyla
Almanya’nın kültürel camiasında yer açtı. Çok geçmeden dernek İran ve Almanya kültürel
yaşamında çok büyük paya sahip oldu. Dernek 1933 yılına kadar işine devam etti. Daha sonralar
Alman ve doğu derneğin içine katıldı. Bu dernekte Almanya ve doğu dünyası ile ilişkilerin
genişletmesi için kurulmuştur. Dernek üyelerinden ikisi Dr Hesse (Almanya ve İran Enstitüsünün
Genel Sekreteri) ve Göstav İran’daki büyük elçiliğine gidip, elçiliğin üyelerini yeni dernekle
tanışmaya davet ettiler. İran’ın Almanya’da ki büyük elçisi de konuyu İran’a yazıyor. Dolaysıyla
Almanya ve doğu dünyası ile ilişkilerin gelişmesi için böyle bir dernek kurulmuştur.
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6.2. İran Bastan Dergisi

Derginin ilk sayısı Abdülrahman Seif Azad müdürlüğünde Ocak 1933 yılında Tahran’da
basıldı. Dergi siyasal, ekonomi dergisiydi. İlk numarasında eski İran’ı yabancılara tanıtırdı.
Özellikle Hindistan’da yaşayan Pers’lere, ticari ve sanayi bir tanıtım kitapçığı gibi lanse
ediliyordu.129
Seyif Azad’ın bağımsızlık yanlısı bir geçmişe sahipti, ayrıca Germen ırkı’nın yalanının
propagandasını yapardı, Fen Hintik ve Nider Mayir eşliğinde Kabil’e gidip, bilgi toplamıştı.
Daha sonra İran’ın doğu sınırlarını kahramanca geçip, haberleri Almanya Elçiliğine ulaştırmıştır.
O bu denli zor görevleri yaptıktan sonra yüklü miktarlarda para ile ödüllendirildi, ancak o
Almanya kralının huzuruna çıkmak istiyordu, ayrıca 3 yıl Almanya’da ücretsiz eğitim almayı ve
daha önemlisi Almanya kahramanlık madalyasının isteğinde bulundu, ancak Alman heyeti bu
isteklere çok önem vermedi.130
O savaştan sonra Berlin’e gidip ve Almanya’da ücretsiz eğitim isteğini tekrarladı, ancak
bu isteği yine pozitif karşılanmadı. Hayatı’nı sigara satmak ve kahvehane açmakla devam ettirdi.
Çok zengin bir iş kurdu.131 Çok hızla 1921 yılında Alman sanayi adında bir dergi basmaya
başladı. Dergi farsça, Türkçe, Hindice ve Almanca dilinde çok pahalı ve renkli baskıyla basıldı.
O amacını İran’ın bağımsızlığı ve ekonomik açıdan Almanya’nın reklamını yapmak olarak
tanımladı.132
O ismini Seyif Azad olarak değişti. Dergi basımı ile Alman baskı sanayisi ile tanıştı. İran
meclisin’de baskı makineleri söz konusu olduğu zaman, o sipariş verme sürecinde arabulucu
oldu. 1924 yılında Berlin ve daha sonra tahranda Doğu Özgürlük adında bir dergi bastı. O
Nazilerin İran’da güçlü olduğu dönemde İran’da İran-i Bastan dergisini bastı. Dergi Almanya
tebligat bakanlığı ile ilişkideydi.133 İran’ın kültürel hayatında çok önemli bir iş yapmayı başardı.
O her türlü Almanya tebligat bakanlığıyla ilişkisini ret ediyordu. Halbuki dergi açıkça Nazi
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propagandası yapıyordu. O dergisinde sporcu ve genç Almanların yaşamını övüyordu. Bazı
sayılarında Nazilerin kutlamalarının reklamını yapıyordu, ateşin yakılmasını İran ve Almanların
ortak kültürü olarak görüyordu. Başka bir sayıda SS simgesini arı ırkının simgesi olarak
tanımladı. Simge konusunda da şöyle yazdı, “Gerçekten çok sevinçliyiz, bu simge 200 yıl
milattan öncesinden alman milletinin (Bizimle aynı ırk ve akraba olan) sayılır. Bu simge arı
ırkından olan halkın sayılır. Bizim babalarımıza ait bir simgedir. Bu simgeden kıvanç duyarız,
aslında bu simge arı ırkına aittir.134
Ayrıca seyif Azad aynı sayıda, Tahran’ın giriş kapısına ait SS simgesi kapak yapmıştır. O
Hitlerin konuşma metinlerinin tümünü yayınlama nedeninin karşısında, her tür suiniyet olduğunu
inkar eder, İran Almanya’nın merceği altında olmadığını söyler.
O söylüyordu, “Tabii ki kimseye gizli değil, Almanya özellikle merkezi hükümet, bu
denli problem içinde İran ve İranlılara iki açıdan dikkat eder. Biri, aynı ırktan olmaları, edebi ve
tarihi alaka, diğeri ise, ticaret ve güvenlik konusu. Gelecekte İran bir sanayi ülkesi olacaktır,
bizim onlara ihtiyacımız var, onlarında bize, onlar büyük ticaret ortak peşindeler, siyasi çıkar
peşinde değiller. Ayrıca İranl’ı muhabbeti de aynı konulara dayanmaktadır. Siyasi işler,
başkaların yalanları Almanlarda yok, İran’ın karmaşık ortamında kazanç elde etmek peşinde
değil, sadece İran’ın güvenliği ve kazanç ve gelişimi onların amacıdır. Ayrıca alman makineler
her açıdan İran’a kazançlıdır.”
Sonuçta 1938 yılında Nuremberg mahkemesi anayasasının maddesi olan, İranlıların ırkını
sami veya bilinmeyen bir ırk olarak tanıdığı, ve Alman kızlarını İranlılarla evliliğini yasak
olduğu maddesini iptal etti. Naziler eski İran ihtişamı kitapları yayınlamayı başladılar, 135 bu
yazılar İran’ın kültürel hayatında çok önemli rol oynadı, aydın tabakada ve Nasyonalizm
mefküresi yayılmasında önemliydi. Ancak Rıza Şah daha akıllı konuya bakıyordu, bu konuya
biraz şüpheyle bakar, aslında yabancıların temel amaçlarına iyi niyetle bakmazdı.
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6.3. Meşrutadan Birinci Dünya Savaşına Kadar İran Ve Almanya Kültürel İlişkileri

Sovyetler Birliğini ve İngilterelinin İran’a saldırması ile beraber Alman’ların İran’da
ihracı başladı. Almanya 1905 yılında İran’da Alman okulunu 8 Alman öğretmen ve 8 İranlı
öğretmen ve iki ülkenin ortak bütçesi ile açtı.136 Bu okul çok başarılı bir görünüm yaratmıştır. Bu
ortaokul seviyesinde başladı, ancak Birinci Dünya Savaşının sonunda bütçe kısıtlığı nedeniyle
kapatıldı.137 Sonralar 1930 yılında yeniden açıldı. 1935 yılında ilk mezunlar okuldan diploma
aldılar. Khoy ve Oroumiyeh’de de Almanlı Misyonerler iki küçük okul tesis ettiler. Bu okullar
Rusların saldırısında kapatıldı.

6.3.1. Hitler Döneminde İran Ve Almanya Arasındaki Kültürel İlişkileri

1925 yılında İran ve Almanya mesleki eğitim okulu açıldı. Dr Starn yıllar boyu okul
müdürlüğünü yaptı. Okul 6. Sınıftan öğrenci alıp, ve marangozluk gibi meslekler öğretiyordu.
Ayrıca öğrenciler eczacılık gibi derslerde alıyor, o derslerin sınavlarına katılıyorlardı. 138
İran devleti daha çok bir fen lisesi açılması için can atıyordu, ancak almanlar bir lise
açmak peşsindeydiler. İki ülke de siyasi ve ekonomi çıkar peşindeydiler, İranlılar bu konuya
vakıftılar. İranlılara göre mesleki eğitim ve fen liseleri mezunları ileride ülke bağımlılığın azalta
biliyorlardı. Bu bağlamda da 100 İranlı genç eğitim için Almanya’ya gönderildi.

6.3.2. Nazi Döneminde İran ve Almanya Arasındaki Kültürel İlişkileri

Naziler siyasi ve ekonomi girişimler için çok önem veriyorlardı. Bu konu çok geniş bir
Ortadoğu programının bir parçasıydı. 1935 yılından sonra bu program çok ciddi halde izlenip ve
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çok sayıda Almanya’nın kültürel kuruluşları araştırmalara başladılar. Onlardan en önemlisi
Deutsche Onient Verien adında bir kuruluş 1934 yılında Naziler’i iş üstüne geldiklerinden sonra
derhal açıldı. Bu dönemde İran’a yönelik propagandaların sayısı çoğaldı, İran halk’ı bu
propagandalara çok önem veriyorlardı çünkü İran halkı güçlü devletleri çok seviyorlardı. Ayrıca
Almanlar da İranlıları arı ırkından biliyorlardı, ayrıca Alman okullarında da doğuya ait derslerin
çoğalmasına özen gösteriyorlardı.1933 yılında 196 kurs ve 1936 yılında bu sayı 341 ulaştı. 2000
konuşma İslam konusunda yapıldı. Almanya’nın çalışmaları Ruslar ve İngilizlere göre siyasi
açıdan iyi niyetle yapılıyordu. Almanlar, Hitler, Atatürk, Rıza Şah, İbn-i Suudi birbiri ile
mukayese edip, onların tanrı tarafından gönderilen güçlü önderler olarak görüyorlardı.139
Hitler’in çıkışını gençlerin yeni milli hayat’ı olarak görüyorlardı. Dolaysıyla doğuda çok
sayıda benzer genç kuruluşları yarattılar. Onlar doğudan gelen devrimi ve ayaklanmayı
Almanlar’a yardım gibi değerlendiriyorlardı. Almanlar özellikle İran konusuna çok
değiniyorlardı, İranlılar yabancı bilim adamlarından bağımsız olarak kendi kaderlerini çizmeleri
gerekiyordu. 1939 yılında Alman devleti 7 öğretmenli bir fen lisesi açtı. İran’a da Almanya
üniversiteleri, Almanya’dan İran’a hoca göndermeye başladı, hatta veterinerlik ve ziraat
fakültelerinin rektörlüğü bile Almanlar’a verildi. Almanya’ya gönderilen öğrenciler hem fen hem
de Alman dilini öğreniyorlardı. Bu doğrultuda Almanlar daha çok İranlıların öğrenim görmeleri
için Almanya’ya gelmelerini istiyorlardı. İran’da Alman dilli okullarının desteklenmesini, farsça
eğitim kurslarının Almanya’da açılmasının, bir diğer kültürel faaliyet gibi görünüyordu.
1939-1940 yılları arasında 4 Alman doçent Tahran Üniversitesine istihdam edildi. Aynı
yılda meclis baskı işleri müdürlüğüne bir Alman vatandaşı geçti. İki Alman’lı Perspolis ve Takht
e Jamshid tarihi eserleri inceleme işine başladılar. Eski eserler konusunda Almanlar işe alındılar.
Bu araştırmacılar,2 kilo dolusu altın ve tarihi eseri Apadana’da buldular. 140 Daha doğrusu Arı
ırkının Efsanesinden çok kazançlar elde ettiler. SS sembolünden Naziler çok kazanımları oldu.
Mimarlar bile tahran demir yollarının binayı hazırlanmasında gizlice SS formunda hazırladılar.
1933-1937 yıllarında İran-i Bastan yayımladılar. Dergi eski İran hakkında yazıyor ve bedavadan
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George Lenczowski, a.g.m., 1972, s 196.
Fatollah Homayoonfar, Marde Bozorge Tarikh, Forooghi Entesharate Foroughi, 1956, s 169-170.

68

dağıtılıyordu. Propaganda filmleri bedavadan dağıtılıyor, ülkede yayımlanan filmlerin 40’dan
fazlası Alman menşeliydi.141
Aynı zamanda Almanya’nın farsça radyosu açıldı. 1939 yılında Alfred Kosenferg 7500 ciltli bir
kitap, Alman bilim kitabını İran’a hediye etti. 1937-1938 yıllarından 819 Almanyalı İran’a
geldiler. 1941 yıllında bu sayı 2000 ‘ e ulaştı. İlaveten Almanya’nın siyasi faaliyetleri Bağdat’ta
devam ediyordu, Irak’la ilişkilerin kesilmesi ile beraber bu grup İran’a geldi.

141

Ali Asghar Hekmat, 30 Khatere az Asre Farkhonde Pahlavi, Chape Shabak, Tahran, 1976, s 42-43.
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7. SONUÇ

Birinci Dünya Savaşı sırasında, İran’da bulunan Ruslar ve İngilizler’in karşısına çıkan
yeni engel yeni ayak tutan İran ve Almanya ilişkileridi. Naseredin Şah, Rusya’nın İran’ın kuzey
ve kuzey batısından ilerlemesini azaltmak için Almanya’nın ayağını ülkeye açtı. Bu dönemde
Almanya’nın İran’ın dış siyasetinin gelecekteki planlar için odak haline gelmesinin tek sebebi
Bismark ve onun Almanya’nın dış politikasındaki başarısıydı. Bismark bu dönemde Almanya’yı
birleşik hale getirmek ve Avrupa devletleri ile ilişkisini geliştirmek için elinden geleni
yapıyordu. Rıza Şah'ın 1925 yılında saltanata gelmesiyle İran’ın dış siyasetinde yeni bir dönem
başladı. Başlangıçta, Almanya’nın birinci dünya savaşında yenilmesiyle İran devleti dış yatırımı
artmak ve siyasi desteğinin güçlenmesi için Amerika’ya yöneldiler ancak Amerika o dönemde
kendiside siyasi izolasyondaydı. Faransa’ya da bakıldığında, kuzey Afrika ve Avusturya ve
balkanlar ile meşgul olmuştu ve bir tek Almanya İran’ın kurtarıcısı gibi görünüyordu.
Ayrıca, bu dönemde İran ciddi bir mali ve ekonomik reforma ihtiyaç duymaktaydı. Tabii
ki hiç bir yabanci ülke diğerinden bir yarar beklemeden başka devletin yardımına gelmez ve
ilişikilerde kazançlar ön plana çıkar. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla İran ve
Almanya arasındaki işbirliği yinede bu iki ülkeyi birbirine yakınlaştırdı. Ancak savaşın askeri ve
siyasi sonucu her iki ülke için başarılı değildi, fakat savaşta iki ülkenin işbirliği bu iki devletin
ilişkilerini iyice geliştirdi. Aynı zamanda; Rusya’nın siyasi izolasyonu ve 1917 devrimi
İngilizlerin İran’a yoğun bir şekilde girmelerine sebep oldu. Dönemin süper güçleri özellikle,
Almanya, Rusya ve İngiltere kendi kaznçları için İran’a girmişlerdir. İngilizler ve Ruslar’ın
İran’da geçmiş yıllardaki kötü sömürgeci siyasetlerine bakıldığında, İran yöneticilerin ve
halklının tek umudu Almanya olarak gözüküyordu. İran devleti Avrupa'da sömürge beklentisi
olmayan güçlü bir devlet peşindeyken Almanya’yla diplomatik ve siyasi ilişkiler kurmaya
başladı. Hiç bir sömürgeci geçmişi olmayan ayrıca endüstriyel ve ekonomik gelişimi bu ülkenin
avantajlarına ekliyordu. Rıza Şah’ın tek amacı ülkeyı Sovyetler Birliği ve İngilizler’in nüfuzu
altından çıkarmak, siyasi ve ekonomik konularda bağımsız olmaktı. Bu amaçlara ulaşmak için
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ülkeyi sanayıleştirme, Milli Banka açmak, İran uzmanlarına eğitim vermek, çeşitli fabrikalar
açmak, irtibat hatlarını geniştirmek peşindeyken Almanlarla işbirliği yapmaya başladı.
Rıza Şah, saraylar, kıraliyet konuk evleri hükümet binaları, ülke çapında ordu üsleri ve
bir silah fabrikası kurmak için endüstriyel aletler ve makinelere ve uzmanlara ihtiyaç
duymaktaydı ve Almanlar da bütün ihtiyaçları Rıza Şah için kolay koşullarla karşıladılar.
Almanlar’ın, İran’a girmesi yeni gelişen sanayileri için hammadde sağlamak ve
İngilizlerin İran’da pazarı kaybetmek anlamına geliyordu. Ancak, İran’da Almanya’nın
ekonomik nüfuzu komünizmin yayılmasını engelliyordu. Ayrıca Almanya buradan elde ettiği
kazançla ittifak devletlerinin birinci dünya savaşından ortaya çıkan borçlarını ödeyebilir
durumuna geliyordu.
Rıza Şah Almanya’nın düzenli ordusunu görüp tutkuyla Almanya ile askeri konular başta
olmak üzere siyasi ve ekonomik ilişkilerini de pekiştirdi. Rıza Şah güçlü devletleri seviyordu ve
dünyada yeni yıldızı parlayan Hitler’e hayranlık duyuyordu.
Almanya’da Naziler’in diktatör rejimi güçlendiği zaman İran ve Almanya ilişkileri
genişledi. Bu doğrultuda Rıza Şah Berlin’de Naziler’in vasıtasıyla İran’ın siyasi muhaliflerinin
faaliyetlerini kontrol altına alıp ve komonizmin genişlemesini engelliyordu.
Bunlara ilaveten Rıza Şah dönemine İran ve Almanya ilişkileri çeşitli ilkelere
dayanmaktaydı:


İran toplumunun İngilizler ve Ruslar’dan nefret edilmesi



Rıza Şahın diktatör ve hırslı olması (Hitler gibi)



İranlı’ların İngilizler tarafından (komonizm ile mücaadele) teşvik olması



İran Askeri güçlerinin yenilmesi ve İran devletine karşı bağlanan antlaşmalar



Almanların Rualar ve İngilizlerle olan açık düşmanlığı



Almanya’nın doğu ve İran pazarına girmek istekleri, Çünkü İran doğu’ya giriş kalesiydi
Birinci ve ikinci dünya savaşları döneminde İran ve Almanya ilişkilerine büyük bir tablo

olarak bakıldığında aslında İran’ın daha kazançlı olduğunu görmek mümkündür. İran devleti
Rusların baskılarını ve İran kuzeyindeki Rus ilerlemesini önlemek için Almanya’yı çok iyi bir
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şekilde kullandı. Ayrıca, Almanlar sanayi ve ekonomik konusunda çok ileri bir düzeye sahiplerdi
ve bu İngiltere ve Rusya’nın İran’da ticaret pazarında yeni bir rakiplerinin olduğu anlamına
gelmekteydi. Artık, Ruslar kalitesiz ürünlerini istedikleri fiyata satamamaktaydılar. Çünkü
Almanya’nın ürünleri çok kaliteli ve ucuz fiyattaydı. Bu konu Almanya’yı Avrupa’da
komunizim önünde bir engel olarak gören İngilizler için o kadar da önemli değildi.
İran ve Almanya arasında bir ortak noktada her ikisinin Arı ırkından olma söylemidi. Bu
konu sosyal açıdan iki ülkenin evlilik konusundaki yasağı kaldırdı. Almanya’nın İran’da var
olması ve iki ülke arasında yapılan anlaşmalar Alman mühendislerinin ve bilim adamlarının
İran’a gelmesini sağladı. Bu da İran’da çeşitli şehirlerde halen de kullanılan üniversite, fen
liseleri, okullar ve önemli devlet binalarının yapılışını ardından getirdi. Bunlarla birlikte bu
dönemde Alman yapımı baskı makinalarının İran’a gelmesile devletten yana olan ve devlete
karşı olan çeşitli dergilerin yayılmasında önemli bir artış gözlemlendi. Aynı zamanda İran
dışındaki dergiler ve İran Alman dostluk derneklerinin açılması İran tarihinin Avrupa’daki
kültürel ve tanıtım açısında önemli rol oynamıştır.
Askeri açıdan bu dönemde İran ordusu tecrübeli Alman komutanlarında eğitim alma
fırsatını bulmuştur. Bu dönemlerde Alman mühendisler ve bilim adamları sayesinde ve onların
sundukları katkılarla İran sanayileşmeye doğru yol almaya başlamıştır. İlk defa bu dönemde
yabanci bir firma İran şehirlerarasında uçak seferleri başlattı.
İran’ın 1920 ile 1924 yılları arasında Almanya’ya ihracat oranı sıfırdan %32’ye ve
Almanya 1940 ile 1941 yılı arasında İran’la olan ticaretinde %6.42 ithalat ve %9.47 ihracat
oranına sahip olmuştur.
Almanlar Tebriz ve Trabzon arasındaki önemli demir yolunun başlamasında temel
oluşturdular. 1929 yılında da ülkede kendi havayollarını kurup ve yatırımlarla İran devletinin
dikkatını çektiler.
1931 yılında İran’daki Almanlar’ın sayısını 10000 civarında olduğunu söylenmekteydi.
Ancak İran devleti onların İran sanayi için hizmet amaçlı geldiklerini ve onların sayısını 690 kişi
olduğunu söylüyordu.
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1937-1938 yılları arasında 819 Almanlı İran’a geldiler. 1941 yılında yüzlerce Alman
uzmanı, mühendis İran’a geldiler ve bu sayı 2000’e ulaştı.
1931 yılında İran ve Almanya ilişkileri, Berlin’de İran’ın siyasi muhaliflerinin faaliyetleri
sonucu, sermayenin yabancı elinde tekelleşmesi, İran Milli Bankası’nın iflası ve hortumlanması
nedeniyle kötüye gitti. Sonra 1935 yılında hazırlama birimi anlaşmayla iki ülkenin ilişkileri
özellikle ticari ilişkileri genişledi.
Yukarda geçen tüm bu konular ve ilişkiler bir yana dursun, Almanya’nın İran’a karşı unutulmaz
bir jesti olmuştur. Almanya İkinci Dünya Savası sonunda bir çok cephede yenilmesi ve
kaybetmesine rağmen, Brest Litovsk sulhunde İran’dan çıkışını İran’ın bağımsızlığının,
Eğemenliğinin ve toprak bütünlüğünün İngilizler ve Ruslar tarafından tanınmasını şart
koşmuştur.
Bu tabloya böyle bakıldığında İran’ın Almanya’dan kazançları kalıcı olup ancak, Almanya için
aynı şeyi söylemek mümkün değildir.
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