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Özet
•	 Humeyni’nin 26 Kasım 1979 tarihli talimatıyla 

“Ulusal Besic Teşkilatı” adı altında kurulan 
Besic Teşkilatı, İran-Irak Savaşı’nın başlama-
sıyla birlikte gönüllülere askerî eğitim başta 
olmak üzere örgütlenme konusunda öncülük 
etmiştir.

•	 Besic Teşkilatının 22 kolundan biri olan Besic 
Kadın Kolları, ülkenin her noktasında İslam 
Devrimi menfaatleri doğrultusunda faaliyet 
göstermektedir. 

•	 İranlı kadınların, Besic Kadın Kollarına katılım 
motivasyonu; ideolojik motivasyonlar ve kişisel 
menfaatler doğrultusunda gerçekleşmektedir.

•	 Kadınların siyasi bilgi edinme, siyasi meseleleri 
tartışma, siyasi forumlara katılma, siyasi parti 
kurma ve partiye üyelik, siyasi propaganda 
yapma, seçme ve seçilme için siyasi yarışmalara 
katılma hakları bulunsa da bazı konularda şeri 
ve hukuki engelleri bulunmaktadır. 

•	 Kadın kollarının önemli faaliyetlerinden biri 
de gençlerin evliliğine destek vermektir. Her 
mahallede bulunan merkezleri vasıtasıyla 
mahalledeki gençleri evliliğe ikna etmekte, 
evlilik sürecini desteklemekte ve “aile bütün-
lüğünün korunması için” çeşitli ihtiyaçlarını 
gidermektedir.

 Anahtar Kelimeler: Besic Kadın Kolları, Besic 
Teşkilatı, Katılım Motivasyonu, Siyasi Katılım, 
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

Summary
• The Basij organization was established by order 

of Khomeini on November 26, 1979, under the 
name of “National Basij Organization”, and it 
has been the pioneer in organizational subjects, 
especially in military training of volunteers since 
the Iran-Iraq War.

• The Women’s Branch of Basij, one of the 22 
branches of the Basij Organization, operates 
in every corner of the country in line with the 
interests of the Islamic Revolution.

• The motivation of Iranian women to join the 
Women’s Branch of Basij occurs in line with 
ideological motivations and self-interest.

• Even though women have the right to obtain 
political information, discuss political issues, 
participate in political forums, establish and be-
come a member of a political party, make political 
propaganda, participate in political contests to 
elect and to be elected, there are some shariatic 
and legal obstacles on some issues.

• One of the important activities of women’s 
branches is to support the marriage of young 
people. Through its centers located in each neigh-
borhood, it persuades the young people in the 
neighborhood to marry, supports the marriage 
process, and meets their various needs “for the 
protection of family integrity”.

 Keywords: Women’s Branch of Basij, Basij 
Organization, Motivation for Participation, Political 
Participation, Social and Cultural Activities

چکیده 	
ســازمان بســیج کــه بــه دســتور خمینــی در ۵ آذرمــاه ۱۳۵۸ بــا نــام »ســازمان بســیج ملــی« تأســیس شــد، بــا شــروع 	 

جنــگ ایــران و عــراق، نقــش اساســی در ســازماندهی و آمــوزش نظامــی داوطلبــان جبهــه جنــگ ایفــا کــرد.
ســازمان بســیج جامعــه زنــان یکــی از 22 بخــش ســازمان بســیج مســتضعفین اســت و در راســتای مصالــح و منافــع 	 

انقــاب اســامی در همــه مناطــق ایــران فعالیــت مــی کنــد. 
انگیــزه زنــان ایرانــی از عضویــت در بســیج جامعــه زنــان بیشــتر عبارتنــد از: انگیــزه هــای ایدئولوژیــک و عایــق 	 

و منافــع شــخصی. 
ــان ایرانــی حــق کســب اطاعــات سیاســی، بحــث در مــورد مســائل سیاســی، مشــارکت در گــروه هــای 	  اگرچــه زن

سیاســی، تأســیس و عضویــت در احــزاب، تبلیغــات سیاســی، رای دادن و شــرکت در رقابتهــای سیاســی بــرای 
ــی مواجــه هســتند.   ــع شــرعی و قانون ــا موان ــا در برخــی مســائل ب ــد، ام ــات را دارن انتخاب

یکــی از فعالیتهــای مهــم بســیج زنــان حمایــت از ازدواج جوانــان از طریــق قــرارگاه هــای موجــود در محــات اســت. 	 
ایــن ســازمان ضمــن ترغیــب جوانــان محلــه بــه ازدواج، نیازهــای مختلــف آنهــا را "بــرای حفــظ ســامت خانــواده" 

بــرآورده مــی کنــد. 

کلیدواژه	ها: بسیج جامعه زنان، سازمان بسیج، انگیزه مشارکت، مشارکت سیاسی، فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی.  	



İran’da siyasal sistemin muhafızları arasında Besic Teşkilatı oldukça bili-
nen bir oluşumdur. Besic denilince akla genellikle silahlı genç erkek kad-
rolar gelmektedir. Oysa Besic kollarının kadın üyeleri de oldukça aktiftir. 
Bir başka yanılgı noktası da Besic güçlerinin sadece güvenlik merkezli bir 
örgütlenme olarak görülmeleridir. Oysa Besic sadece güvenlik merkezli bir 
örgütlenme veya muhalif lere baskı kuran bir güç değildir. Aynı zamanda 
çeşitli sosyal projelere de katılmaktadır. Bu sosyal faaliyetler arasında; İran 
aile yapısının ve aile ahlakının korunması, evlilik sürecinde gençlere yar-
dım edilmesi, bazı meslek edindirme kurslarının açılması gibi faaliyetler 
de sayılabilir. Bu tür sosyal faaliyetler, İran açısından yalnızca toplumsal 
geleneklerin yaşatılması için değil; jeopolitik/jeostratejik güç odağı olabil-
mek için de gerekli görülmektedir. Örneğin son yıllarda nüfus artış hızı-
nın düşmesi, İran liderleri tarafından tersine çevrilmeye çalışılmaktadır. 
Bu amaç için de Besic’in özellikle kadın kolları; gençleri evlilik, aile kurma 
ve çocuk sahibi olma konusunda teşvik eden çalışmalar yapmaktadır. Bu 
çalışmada, Besic Kadın Kolları ve bu kadınların sosyal, kültürel ve politik 
faaliyetleri incelenecektir. 

GİRİŞ
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1  Tarihsel Boyutuyla  
Besic Teşkilatı 

İslam Devrimi’nin zaferi sonrası Devrim’in 
liderleri, Şahlık rejiminden miras kalan ya-
pılara olan güven eksikliği nedeniyle İslam 
Devrimi’ni korumak, ülkeyi istikrara kavuş-
turmak ve Devrim’in kendileri için yarattığı 
kazanımları sürdürmek için Devrim’e bağ-
lı kurumlar kurmuşlardır. Bu kurumlar; ra-
kip ideolojilere karşı koymak, Devrim ideo-
lojisini istikrarlı bir şekilde yaymak ve aynı 
zamanda iç ve dış “karşı-devrimci” güçlere 
karşı mücadele etme amacı taşımıştır. Bu ku-
rumlardan biri, Humeyni’nin 26 Kasım 1979 
tarihli fermanıyla “Ulusal Besic Teşkilatı” 
adı altında kurulan Besic Teşkilatıdır (Rc.
majlis, 1980). Besic Teşkilatı, o dönemlerde 
Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı nezaretinde 
İçişleri Bakanlığına bağlı bir teşkilattı. İran-
Irak Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Besic, 
gönüllülere askerî eğitim başta olmak üze-
re örgütlenme konusunda öncülük ederek 
adını duyurmaya başlamıştır. Bu dönemde 
gösterdiği başarıdan dolayı Teşkilat, kanun 
değişikliği ile İçişleri Bakanlığı bünyesinden 
alınıp savaşın bayraktarlığını yapan Devrim 
Muhafızları Ordusu (DMO) bünyesine dâhil 
edilmiştir. Söz konusu olay, İran İslami Şûra 
Meclisi tarafından 18 Ocak 1981 tarihinde 
onaylanan “Ulusal Besic’in (Mustazafin) İslam 
Devrim Muhafızları Ordusuna Entegrasyonu 
Hakkında Kanun” kapsamında gerçekleşmiş-
tir. Bu Kanun’la “Ulusal Besic Teşkilatı”nın adı 
“Besic-i Mustazafin” olarak değiştirilmiştir 
(Rc.majlis, 1981).

Humeyni, Besic Teşkilatının kuru-
luş felsefesinin, İslam’ın ilk yıllarında 
Müslümanlara karşı saldırıların artması so-
nucu Müslümanların düşmanlara karşı koy-
mak için gönüllü bir şekilde camilerde top-
lanarak bir güç birliği oluşturma hareketi 
düşüncesinden doğduğunu belirtmiştir. 
Besic’in kuruluş felsefesi ile ilgili şu ifadeleri 

kullanmıştır: “Besic meselesi, İslam’ın baş-
langıcındaki meselenin aynısıdır. Bu yeni bir 
mesele değildir, İslam’da bir geçmişi vardır. 
Hedefimiz İslam olduğu için her genç, İslam’ı 
ve halkımızı savunmak için bir güç odağı ol-
malıdır.” (Basij, t.y.a). Humeyni, Besic’in oluş-
turulmasının önemi ve gerekliliği konusunda 
ise şu ifadeleri kullanmıştır: “Tehlike anında 
İslam’ı ve İslam ülkelerini savunmak; dinî, ila-
hi ve millî bir vazifedir ve bütün sınıf ve züm-
relerin katılımı vaciptir.” (Basij, t.y.a).

Devrim Rehberi Ali Hamenei; Besic 
Teşkilatının, İran’ın hayati kurumlarından biri 
olduğunu ve düşmanlara karşı en ön safta yer 
aldığını belirterek Besic’in önemi ile ilgili şu 
ifadeleri kullanmıştır: “Besic’in varlığı saye-
sinde milletimiz ve Devrim’imiz, düşmanın 
müdahalesinden korkmamalıdır çünkü ör-
gütlü toplum kitlesinin omuzlarına yüklenen 
bir Devrim yok edilemez.” (Khamenei, 2012). 
Hamenei, 2012 yılında Besic Haftası münase-
betiyle yaptığı konuşmasında, Besic yetkilile-
rine 5 hususu hatırlatmıştır (Khamenei, 2012):

• İmam’ın [Humeyni] da işaret ettiği 
gibi bu Teşkilatın bünyesini 20 milyon 
ümmeti (bireyi) kapsayacak şekilde 
genişletin.

• Düşman unsurlarının nifak yaratmak 
için yöneticiler ve yetkililer safına sız-
mamasına çok dikkat edin.

• Bu örgütlenmenin temeli; askerî ve po-
litik eğitimdir ancak gerçek ruhu ise 
arınma ve ahlaki gelişimdir. Alt kade-
melere kadar bu konuda dikkat edin.

• Askerî-politik eğitimin gücünü ve de-
rinliğini küçümsemeyin. Bu konuda ge-
rekli özeni gösterin. 

• Barışta ve savaşta, bu Teşkilatta bir 
an bile sessizlik ve hareketsizliğe 
izin vermeyin çünkü bu kadar büyük 
bir Teşkilatta sessizlik ve durgunluk, 
yozlaşmayı ve onun akabinde yıkımı 
getirir. 
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Hem Humeyni hem de Hamenei, Besic’in öne-

minin altını çizmiş ve bu Teşkilata destek vere-

rek sürekli güçlenmesini sağlamıştır. 

Hemen her sınıf ve meslek kolu bağlamında 

yapılanmaya sahip olan Besic Teşkilatı; üyeleri 

için mensup oldukları sınıf ve meslek alanında 

İslam Cumhuriyeti’ne hizmet edilmesi hedefi-

ni öngörmüştür. Bununla birlikte kadın kolları, 

öğrenci teşkilatları, işçiler, mühendisler, he-

kimler ve camiler ile mahalle yapılanmaları 

da Besic’in önemli alt kolları arasındadır. Bu 

doğrultuda Besic’in alt kollarını Şekil 1’de gö-

rüldüğü üzere sıralamak mümkündür. 

Besic Kadın Kolları, Besic Teşkilatının 22 ko-

lundan biridir. Humeyni, Besic Teşkilatı bünye-

sinin “20 milyon ümmeti (bireyi)” kapsayacak 

şekilde genişletilmesini istediğinde bunların 

yaklaşık yarısının kadınlardan oluşacağı öngö-

rülmüştür. Besic Kadın Kolları da bu doğrultu-

da faaliyetlerini yürütmüş ve iddialarına göre 

10 milyon kadını, Besic Kadın Kolları saflarına 

dâhil etmiştir. Besic Kadın Kolları Başkanı Mina 

Şekil 1: Besic Teşkilatının 22 Kolu
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Şekil 1’de görüldüğü üzere sıralamak 

mümkündür.

Besic Kadın Kolları, Besic Teşkilatının 

22 kolundan biridir. Humeyni, Besic 

Teşkilatı bünyesinin “20 milyon 

ümmeti (bireyi)” kapsayacak şekilde 

genişletilmesini istediğinde bunların 

yaklaşık yarısının kadınlardan 

oluşacağı öngörülmüştür. Besic Kadın 

Kolları da bu doğrultuda faaliyetlerini 

yürütmüş ve iddialarına göre 10 milyon 

kadını, Besic Kadın Kolları saflarına 

dâhil etmiştir. Besic Kadın Kolları 

Başkanı Mina Biyabani, Haziran 2021 

tarihli bir röportajında, kadın kollarının 

şu ana kadar “10 milyon üyeye sahip 

olduğunu” belirterek “19 bin mahalle 

direniş merkezine sahip en büyük 

kadın örgütü” olduklarının da altını 

çizmiştir (IRNA, 2021). 

2. BESİC KADIN KOLLARI 
Besic Kadın Kolları başlarda “Besic-i 

Haheran” adıyla Besic Teşkilatının 

kuruluşundan itibaren faaliyetine 

başlamıştır. 10 Temmuz 1980’de 

İran İslam Devrimi Konseyi, “Ulusal 
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Biyabani, Haziran 2021 tarihli bir röportajında, 
kadın kollarının şu ana kadar “10 milyon üyeye 
sahip olduğunu” belirterek “19 bin mahallede 
direniş merkezine sahip en büyük kadın örgü-
tü” olduklarının da altını çizmiştir (IRNA, 2021). 

2  Besic Kadın Kolları 

Besic Kadın Kolları başlarda “Besic-i 
Haheran” adıyla Besic Teşkilatının kurulu-
şundan itibaren faaliyetine başlamıştır. 10 
Temmuz 1980’de İran İslam Devrimi Konseyi, 
“Ulusal Besic Teşkilatının Kuruluş Yasası”nı 
onaylayarak Besic’e ilk yasal statüyü kazandır-
mış oldu. Besic’in yasal görevleri, İran İslami 
Şûra Meclisi tarafından 6 Eylül 1982 tarihinde 
onaylanan “İslam Devrim Muhafızları Ordusu 
Tüzüğü”nün 4. bölümünde belirtilmiştir. Bu 
Tüzük’te, Besic’in kurulmasının amacının; 
Anayasa’ya ve İslam Devrimi’nin hedeflerine 
inanan, İslam Cumhuriyeti’ni savunan ve halkın 
yardımına koşan insanlardan meydana gelen bir 
yapı olduğu belirtilmiştir. Adı geçen Tüzük’te, 
kadın kolları dâhil tüm Besic Teşkilatının görev-
leri 36. maddede belirtilmiştir (Rc.majlis, 1982): 

•	 İran İslam Cumhuriyeti’ni ve ülkenin 
toprak bütünlüğünü savunma kabiliyeti 
ölçüsünde askerî eğitim vermek. 

•	 Gerekli ideolojik, politik ve uzmanlık 
alanlarında eğitim vermek.

•	 Besic üyelerini organize etmek.

•	 Diğer ilgili kuruluşlarla koordineli olarak 
savunma planlarını hazırlamak. 

Besic kadınları, diğer Besic grupları gibi ku-
ruluşunun başlangıcında, faaliyetlerinin odak 
noktaları olan silah ve taktik eğitimlerini ge-
nellikle camiler, hüseyniyeler ve mahalleler-
de belirledikleri çeşitli mekânlarda yapmış-
tır. Başlangıçta Besic grupları, kendi arasında 
koordinasyonsuz ve diğer örgütlerden ayrı 
faaliyet göstermiştir (Şujayi vd. 2019, s. 247). 
Bugün ise Besic, ülkenin her yerinde ve her 

kurumunda yuvalanmış durumdadır. Besic 
üyesi olmak, kişiyi sosyal yaşamın diğer alan-
larından koparmamakla birlikte bir kadın Besic 
üyesi hem kadın kollarında hem memurlar 
teşkilatında hem akademisyenler teşkilatın-
da hem de hekimler teşkilatında yer alabilir. 
Aynı anda farklı teşkilatların bünyesinde ça-
lışanların çoğu, sıradan veya aktif üyelerden 
oluşmaktadır. Sabit kadrolu bir Besic üyesi, 
bağlı bulunduğu teşkilat dışındaki teşkilatlar-
da çalışmamaktadır. Ancak diğer teşkilatlar-
la iş birliği içinde faaliyet gösterebilmektedir. 
Kadın kolları üyeleri; üniversitelerde, ilim hav-
zalarında, devlet kurumlarında, bilim kurum-
larında, özel ve özerk kurum ve kuruluşlarda, 
köylerden şehirlere kadar farklı sınıflar arasın-
da yer almaktadır.

DMO Tüzüğü’nün 41. maddesinde kadınlar 
dâhil “20 milyonluk” Besic Teşkilatı üyelerinin 
aşağıdaki şekilde tasnif edilmesi öngörülmüş-
tür (Rc.majlis, 1982): 

A. Sıradan üyeler: İslam Cumhuriyeti’nin ana-
yasasına ve İslam Devrimi’nin hedeflerine ina-
nan genel halktır. Bu üyeler, genel eğitim kur-
sunu aldıktan sonra “20 milyonluk ordu”nun 
düzenli bir üyesi olarak yasa ve yönetmelikler 
dâhilinde savaş zamanı destek ve muharebe 
faaliyetlerinin yanı sıra sivil, hizmet, sosyal, 
politik ve istihbarat faaliyetlerine katılacaktır.

B. Aktif üyeler: Genel eğitim kurslarını aldık-
tan sonra örgütlenen bu üyeler, örgütlü kala-
bilmesi için sürekli eğitim ve özel programlara 
tabi tutulmaktadır.

C. Özel üyeler: Özel kartları olan ve düzenli ça-
lışan kişilerden oluşmaktadır. Bu üyeler sabit 
kadrolu olup rütbeli askerler gibi sabit maaş 
almaktadır1 (Rc.majlis, 1991). 

1  Sabit kadroya istihdam edilecekler için İran vatan-
daşı olma zorunluluğu vardır. 
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aşağıda belirtilen istisnalar dışında 
kalması gerekmektedir (Basij, t.y.b):

• İslam Cumhuriyeti karşıtları 

• Şah rejimi taraftarları 

• Din değiştirenler 

• Hırsızlar, haydutlar, insan 
kaçakçıları

• Uyuşturucu bağımlıları

• Sapkın veya illegal grupların üyeleri 
ve sempatizanları

• Ateistler ve mürtetler 

3. KADINLARIN KATILIM 
MOTİVASYONU 

3.1. İDEOLOJİK MOTİVASYONLAR
İran-Irak Savaşı sırasında erkeklerin 
cephede olması sebebiyle kadınların 
ev işlerinden ziyade dışarıda çalışmak 
zorunda kalmaları; Besic’in, onların 
sosyal ve kültürel faaliyet alanlarının 
yaratılmasını sağlayan merkezlerden 
biri olmasına neden olmuştur. 
Başka bir motivasyon kaynağı ise 
Şiilik ideolojisinden/geleneğinden 
sağlanmaktadır. Şii kadınları  
için örnek olan Hz. Hatice’nin  
Hz. Muhammed ile Hz. Fatma’nın  
Hz. Ali ile ve Hz. Zeynep’in  
Hz. Hüseyin ile yan yana mücadele 
vermesi bir diğer motivasyon 
kaynağıdır. Özellikle genç kızlara 
model yaratma peşinde olan Besic 
Kadın Kolları, her sene birçok şehirde 
Hz. Fatma ve Hz. Zeynep kongreleri 
düzenleyerek genç kızları ve kadınları, 
kendi saflarına katmak için faaliyet 
yürütmektedir. 

Besic kadın liderlerine göre 
kuruluşundan bu yana Hz. Fatma’yı 
örnek alan Besic kadınları, kutsal 
savunma günlerinde hem cephe 
arkasında hem de cephede erkeklerle 
omuz omuza savaşmışlar, bu 
dönemden sonra ülkeyi inşa etme 
faaliyetlerine devam etmişler 
ve her alanda iyi bir şekilde 
parlamışlardır. Bugün de “yumuşak 
savaş cephelerinin” (toplumsal 
ahlak ve iyilik için verilen savaşın) 
ön saflarında aktif olarak varlık 
göstermeye devam etmektedirler 
(Web.archive, 2013). 

Kadınlar, Irak ile savaşta iki 
safhada çok aktiftiler. Birincisi, aile 
sorumluluğunu üstlenerek erkeklerin 

BESİC 
ÜYELERİ

ÖZEL 
ÜYELER

AKTİF 
ÜYELER

SIRADAN 
ÜYELER

m Sabit kadrolu

m Sabit maaşlı

m Rütbeli ve yükselebilir

m Özel kimlik kartlı

m Aktif katılım sağlayan

m Sabit maaşı olmayan

m Sosyal hizmet avantajlı

m Kendini kanıtlayarak özel 
üye statüsüne çıkabilir

m Aktif katılım sağlamayan

m Sabit maaşı olmayan

m Sosyal hizmet avantajlı

m Geçici görevlerde bulunur

m Besic Kadın Kolları
m Besic Teşkilatının 

diğer 21 kolu
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Bir kişinin başta Besic Kadın Kolları olmak 
üzere tüm Besic kollarına üye olabilmesi için 
aşağıda belirtilen istisnalar dışında kalması 
gerekmektedir (Basij, t.y.b):

•  İslam Cumhuriyeti karşıtları 

• Şah rejimi taraftarları 

• Din değiştirenler 

• Hırsızlar, haydutlar, insan kaçakçıları

• Uyuşturucu bağımlıları

• Sapkın veya illegal grupların üyeleri ve 
sempatizanları

• Ateistler ve mürtetler 

3. Kadınların Katılım 
Motivasyonu 

3.1.  İdeolojik Motivasyonlar

İran-Irak Savaşı sırasında erkeklerin cep-
hede olması sebebiyle kadınların ev işlerin-
den ziyade dışarıda çalışmak zorunda kalma-
ları; Besic’in, onların sosyal ve kültürel faaliyet 
alanlarının yaratılmasını sağlayan merkezler-
den biri olmasına neden olmuştur. Başka bir 
motivasyon kaynağı ise Şiilik ideolojisinden/
geleneğinden sağlanmaktadır. Şii kadınları için 
örnek olan Hz. Hatice’nin Hz. Muhammed ile 
Hz. Fatma’nın Hz. Ali ile ve Hz. Zeynep’in Hz. 
Hüseyin ile yan yana mücadele vermesi bir di-
ğer motivasyon kaynağıdır. Özellikle genç kız-
lara model yaratma peşinde olan Besic Kadın 
Kolları, her sene birçok şehirde Hz. Fatma ve 
Hz. Zeynep kongreleri düzenleyerek genç kız-
ları ve kadınları, kendi saflarına katmak için 
faaliyet yürütmektedir. 

Besic kadın liderlerine göre kuruluşundan 
bu yana Hz. Fatma’yı örnek alan Besic kadın-
ları, kutsal savunma günlerinde hem cephe 
arkasında hem de cephede erkeklerle omuz 
omuza savaşmışlar, bu dönemden sonra ülkeyi 
inşa etme faaliyetlerine devam etmişler ve her 
alanda iyi bir şekilde parlamışlardır. Bugün de 
“yumuşak savaş cephelerinin” (toplumsal ah-
lak ve iyilik için verilen savaşın) ön saflarında 
aktif olarak varlık göstermeye devam etmek-
tedirler (Web.archive, 2013). 

Kadınlar, Irak ile savaşta iki safhada çok ak-
tiftiler. Birincisi, aile sorumluluğunu üstlene-
rek erkeklerin cepheye gitmelerini sağladılar. 
İkincisi ise kendileri de cephede veya cephe 
arkasında aktif rol aldılar. Besic kadınlarından 
Meryem Ferhaniyan gibi birçok kadının cephe-
de savaşırken hayatını kaybetmesi, kadınların 
da savaşta rol aldıklarını göstermektedir. Bu 
türden Besic simgeleri, genç kadınları Teşkilata 
kazandırmak için kullanılmaktadır.
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3.2.  Kişisel Menfaatler

Besic Kadın Kolları, üyelerini “İslam 
Cumhuriyeti’ne ve devrim rehberine inanan 
gönüllüler” arasından seçmeye çalışmakta-
dır. Bu türden bir kıstasın gerçek ölçütleri bu-
lunmadığından katılımcı üyelerin bu değerle-
re inandıkları teorik olarak varsayılmaktadır. 
Üyeler arasında hem sisteme hem rehbere ina-
nanlar olmakla birlikte her iktidar kurumunda 
olduğu gibi Besic içinde de şahsi menfaatlerle 
katılımlar olabilmektedir. Özellikle Teşkilatın 
“20 milyon kişiye ulaşma” amacı, Besic’in te-
oride iddia edildiği ölçüde disiplinli, inançlı ve 
homojen bir yapı olmasının önündeki en bü-
yük engellerden biridir. Bu sebeple Besic üye-
lerinin hepsini, mutlaka İslam Cumhuriyeti’ne 
ciddiyetle ve kararlı biçimde bağlı kişiler olarak 
yorumlamak doğru olmaz. Özellikle şehirle-
rin yoksul mahallelerinde veya varoş bölge-
lerde yaşayanların Besic’e katılmak için birçok 
sosyoekonomik gerekçesi vardır. Bu kesimler, 
Besic’e katılarak maddi destek ve güven ka-
zanabilmektedir. Besic’e üyelik, üyelere; kari-
yerlerini, ekonomik ve eğitimsel ilerlemelerini 
doğrudan etkileyen başka faydalar da sağla-
maktadır. DMO İstihdam Yasası’nın 201. mad-
desine göre Besic personeli; “faaliyet ve iş bir-
liğinin miktarı ve türü, yetkileri, yetkinlikleri 
ve rütbeleri”ne göre birçok avantajdan yararla-
nırlar (Rc.majlis, 1991). Aynı Yasa’ya göre bu ay-
rıcalıklar arasında “istihdamda öncelik, konut 
ve kredi olanaklarından yararlanma, istihdam 
olanaklarının devrinde öncelik ve yükseköğ-
retim merkezlerine giriş için özel kolaylıklar” 
yer almaktadır (Rc.majlis, 1991). Memurların 
Besic’e katılması ise aslında bir nevi zorunluluk 
gibidir. Devrim Rehberi Hamenei bu hususta 
şu ifadeleri kullanmıştır: Hiç kimse, devletin 
ve hükûmetin kendi yoluna gittiğini, Besic’in 
kenarda oturup kendi kendisiyle meşgul oldu-
ğunu sanmasın. Besic, nizamın hareket gücü-
dür. Herkes besic olmalıdır. Devlet ve yetkilileri 
de besic olmalı ve çok şükür öyleler.” Emniyet 

Teşkilatı içindeki kadın personelin çoğunlu-
ğu da Besic Kadın Kolları üyelerinden oluş-
maktadır. İran İslam Cumhuriyeti Polis Gücü 
İstihdam Düzenlemeleri Hakkında Kanun’un 
23. maddesi uyarınca Emniyet Teşkilatında, 
Besic üyelerine öncelik verilmesi gerekmek-
tedir. Devrim Rehberi Hamenei, devlet genel 
politikalarını açıklarken mali destek ve devlet 
imkânlarının kullanılmasında önceliğin, Besic 
üyeleri ve şehit ailelerine verilmesini istemiş-
tir (Shora, 2020):

• Besic üyeliğinin özellikle bürokraside iş 
fırsatları yaratması

• Besic üyelerinin devlet kredilerinden ya-
rarlanma öncelikleri

• Besic üyesi erkeklerin askerlik muafiyeti

• Besic üyelerine yükseköğretimde ayrı-
calıklar tanınması

• Besic üyelerine çeşitli toplumsal alan-
larda ayrıcalıklar tanınması

Bu ayrıcalıklar doğal olarak daha iyi yaşam 
olanaklarına ulaşmak isteyen dezavantajlı du-
rumdaki kadınlar için de ilgi çekicidir. Birçok 
kadının Besic’e katılmasında bu teşviklerin 
önemli rol oynadıkları söylenebilir.

4  Politikaya Katılımları 

İran’da kadınların siyasi katılımı “İslami kri-
terlere” göre düzenlenmiştir. Kadınların siyasi 
bilgi edinme, siyasi meseleleri tartışma, siyasi 
forumlara katılma, siyasi parti kurma ve parti-
ye üyelik, siyasi propaganda yapma, seçme ve 
seçilme için siyasi yarışmalara katılma hak-
ları bulunsa da bazı konularda şeri ve huku-
ki engelleri bulunmaktadır. Seçim arenasına 
katılım, kadınların hem seçmen hem de etkin 
bir güç olarak seçimlerin yürütme faaliyetle-
rinde geniş ve artan bir varlığa sahip olduğu 
siyasal katılımın önemli unsurlarından biri-
dir. Kadınların seçmen olarak katılımı yüksek 
iken seçilen olarak katılımı düşüktür. Oluşum 
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ve kurumsallaşmanın çeşitli aşamalarında, 
Devrim’in temellerinin sürdürülmesinde ve 
sağlamlaştırılmasında, Devrim kültürünün ge-
lecek nesillere aktarılmasında aktif ve yapıcı 
rol üstlenen kadınlar; yaptıkları çalışmalarla 
orantılı bir temsiliyet konumuna sahip olama-
mışlardır. Oysa İslam Devrimi’nin zafere ulaş-
ma sürecinde kadınların siyasi sürece katılı-
mı çok yüksek olmuştur. Kadınlar, Şah karşıtı 
protestolara oldukça yoğun katılım sağlamış ve 
İslam Devrimi’nin başarıya ulaşmasında büyük 
rol oynamıştır. Bu süreçte kadınların yoğun ka-
tılım göstermesinden dolayı bazı uluslarara-
sı gözlemciler ve analistler, İslam Devrimi’ni 
“Çaduri/Tesettür Devrimi” olarak da adlandır-
mıştır (Dehkanpur, 2011, s. 191).

Kadınların tüm seçimlerde seçme hakkı 
varken bazı makamlarda seçilme hakkı bulun-
mamaktadır. Kadınlar; bazı makamlara, yasal 
engel olmamasına rağmen getirilmemektedir. 

•	 Rehberlik Makamı: Anayasa’nın 5 ve 109. 
maddeleri, rehber olma şartlarını sıra-
larken erkek olma şartını getirmemiş-
tir. Ancak bu maddelerde “fıkhın çeşitli 
bölümlerinde fetva vermeye gerekli olan 
ilmi yetkinliğe sahip olmak” (Rc.majlis, 
1979) hükmü getirilmiştir. Şii ulemala-
rının görüş birliğine göre söz yetkinli-
ğine sahip olan kişi bir erkek olacaktır. 
Bundan dolayı kadınlar, rehber olarak 
seçilemezler. 

•	 Cumhurbaşkanlığı Makamı: Anayasa’nın 
115. maddesine göre cumhurbaşkanı 
olacak kişi “Ülkenin resmî mezhebinin 
temellerine inanan dinî ve siyasi rical 
arasından seçilir.” denilmektedir (Rc.
majlis, 1979). Bu maddede açıkça ka-
dınların aday olamayacağıyla ilgili her-
hangi bir ibare bulunmamaktadır. Bu 
maddedeki “dinî ve siyasi rical” ile ilgili 
iki görüş mevcuttur: Birinci görüşe göre 
cumhurbaşkanlığının aslında rehberin 
temsil makamı olduğu, “rical”in kelime 

anlamının da “erkekler” anlamına gel-
diği ve İslam fıkhının esaslarına göre 
kadınlara yönetme (cumhurbaşkanlığı) 
hakkı verilmediğinden dolayı kadınlar 
aday olamazlar. İkinci görüşe göre cum-
hurbaşkanlığının aslında milletin tem-
sil makamı olduğu, “rical”in de önem-
li ve önde gelen bir siyasi-dinî şahsiyet 
anlamında olduğu ve bundan dolayı da 
cumhurbaşkanlığı için erkek olma şar-
tının bulunmadığı savunulmaktadır 
(Tugrangar, 2004, s. 153). Sonuç olarak 
kadınlar şartları yerine getirirse teorik 
olarak aday olabilirler.

•	 Bakanlık ve Milletvekilliği: Kadınlar 
için bu iki pozisyonda herhangi yasal 
bir engelin olmadığı görülmektedir. 
Dolayısıyla geçmişte bu pozisyonlarda 
(özellikle bakanlık) kadınların olmama-
sı, hukuki açıdan bir engel teşkil ettiğin-
den değil; gelenek ve kadınların yöneti-
ci pozisyonlara getirilmesine karşı olan 
çeşitli müçtehitlerin yorumlarından 
kaynaklanmaktadır.

Nitekim bu iki pozisyonda da kadınların işgal 
ettiği alanlar çok azdır. İran’da ilk kadın bakan, 
Mahmud Ahmedinejad’ın ikinci dönemin-
de sağlık bakanlığına atanan Merziye Vahid 
Destcerdi olmuştur. Destcerdi, İran İslam 
Cumhuriyeti tarihinde o ana kadar bir kadının 
sahip olduğu en yüksek yönetici pozisyonuna 
sahip olmuştur (Jamaran, 2016). İlk dönemden 
beri kadınlar, İran İslami Şûra Meclisinde tem-
sil yetkisine sahiptir. 1. Meclis Seçimlerinde, 
Tahran’dan 4 kadın milletvekilli seçilmiştir 
(Hamshahri Online, 2020). 

•	 Yargı Makamları: Anayasa’nın 157. mad-
desinde “Bütün yargı, idari ve icrai ko-
nularda; yargı erkinin sorumluluklarını 
yerine getirebilmesi için Rehberlik ma-
kamı, yargı işlerini iyi bilen ve yetkin bir 
idareci sıfatına sahip adil bir fakihi, beş 
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yıllık bir süre için Yargı Erkinin başkanı 
olarak atar...” denilmektedir (Rc.majlis, 
1979). Bu maddede, erkek olmasıyla il-
gili herhangi bir bilgi verilmemişse de 
fıkhın hükümlerine göre kadınlar yargıç 
olamamaktadır. Aynı şartlar, Yüce Divan 
başkanı ve başsavcı için de geçerlidir.

•	 Anayasayı Koruyucular Konseyi ve 
Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Üyeliği: 
Kadınlar için her iki konseyde de hukuk 
üyeliği için yasal bir engel bulunmamak-
tadır. Ancak şu ana kadar herhangi bir 
kadın bu kurumlara üye olamamıştır. Bu 
konseylere ek olarak Uzmanlar Meclisi 
ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi üye-
liği ile İran Radyo ve Televizyon Kurumu 
yönetimine de herhangi bir kadın getiril-
memiştir. Yukarıdaki makamlarda kadın 
için hukuki herhangi bir yasak bulun-
mamaktadır. Kadınların bu konumla-
ra gelememesini çeşitli fıkıh yorum-
ları ile ataerkil geleneklere bağlamak 
mümkündür.

Kadınların bu görevlerde geri planda olmaları-
nın en önemli nedenlerinden biri de Şii ulema-
nın geçmiş yüzyıllar boyunca oluşturdukları 
içtihattır. Örneğin İran’ın en saygın din adamla-
rından biri olan Allame Hüseyin Tabatabai’nin 
(1902-1981) İslam’da Kadın isimli risalesi okun-
duğunda,  asırlar boyunca ulema tarafından bu 
konuda ne söylenmişse aynılarının tekrar edil-
diği görülmektedir. Tabatabai’ye göre kadınlar 
yarım akıllı veya çocuk akıllı insanlardır ve bu 
nedenle kadından imam olamaz. Farz ihtiyat 
gereği kadının uyacağı imam erkek olmalıdır 
(Keskin, 2012, s. 245). Tabatabai, İslam’ın ka-
dınlara büyük haklar getirdiğini ve İslam’dan 
önce hiçbir toplumda kadına miras hakkı ve-
rilmediğini iddia ettikten sonra pratikte kadı-
nın çalışmasının engellenmesi anlamına gelen 
bir olguyu kibar bir dille “kadının geçiminin 
erkeğin sırtına yüklenmesi” olarak yorumla-
maktadır (Tabatabai, 2018, s. 92). Karşılığında 

da kadından beklenen; kocasına, ailesine bağ-
lılık ve ev işleriyle ilgili görevleri layıkıyla yeri-
ne getirmesidir (Tabatabai, 2018, s. 211). Elbette 
tüm bu formülasyon, kadının çalıştırılmadığı 
ve geçimi için koca, baba ya da erkek kardeş 
gibi eril cinsten bir akrabasının eline bakmak 
zorunda olduğu bir toplumsal formasyonda 
anlamlı olmaktadır. Peki, kadın bu türden bir 
yaşam yerine kendisi çalışmayı tercih ederse 
ve erkeğin ekonomik hâkimiyetinden çıkar-
sa ne olacaktır? Buna cevap olarak Tabatabai, 
kadının erkeğine olan sadakatinin ekonomik 
ilişkiyle ilgisi olmadığını, erkeğin kadına olan 
üstünlüğünün bizzat bir Tanrı yasası olduğunu 
vurgulamaktadır. Erkek ve kadın yaratılış gere-
ği farklıdır ve erkek, doğası gereği düşünce ve 
akılla; kadın ise heyecan ve ince duygularla do-
natılmıştır (Tabatabai, 2018, s. 95). Bu nedenle 
“İslam toplumunda kadın, yönetim ve yargı iş-
lerini üstelenemez ve direkt bir şekilde cihada 
katılamaz, savaşamaz.” (Tabatabai, 2018, s. 129). 
Tabatabai’ye göre kadınlar tıbbın bazı alanla-
rında; aşçılık, çocuk bakımı, hasta bakıcılığı ve 
süslemecilik gibi alanlarda başarılı olabilirler 
ancak siyasi ve toplumsal konularda başarılı 
olamaz ve yönetim mevkilerine getirilemezler 
(Tabatabai, 2018, s. 100). 

Humeyni, başlangıçta kadınların siyase-
te katılmasına karşıyken sonradan bu alanda 
devrimci kadınların rolünü kabul etmiş ve siya-
sete katılımını da önemsemiştir. Hatta babanın 
veya kocanın muvafakatini gereksiz bulmuş-
tur. Humeyni, kadının siyasi varlığı konusun-
da siyasete katılımın sadece kadının hakkı 
değil, aynı zamanda görevi olduğunu vurgu-
lamıştır (Humeyni, 1995, s. 67). Humeyni ay-
rıca “Kadınlar, sosyal ve siyasi faaliyetlerde 
erkeklerle omuz omuza olmalıdır.” diyerek ka-
dınların tüm alanlara katılımını önemsemiş-
tir (Humeyni, 1995, s. 76). Besic Kadın Kolları, 
Humeyni’nin bu sözlerini kendilerine görev bi-
lerek ülkenin tüm siyasi ve sosyal meselelerine 
yoğun ilgi göstermiş ve her alanda var olmaya 
çalışmıştır. Günümüzde bu topluluk, “devrimci 
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ve ideal Müslüman kadınları” temsil ettiği için 
diğer kadınları da bu “fazilete” erişmesi için da-
vet etmektedir. 

5  Kültürel ve Sosyal 
Faaliyetler 

Günümüzde Besic Kadın Kollarının önem-
li faaliyet alanları; kadın, aile ve çocuk odaklı 
kültürel, sosyal, istihdam, tebliğ, eğitim ve öğ-
retim konularıdır. Besic Kadın Kollarının ha-
reketleri ve faaliyetlerinin temeli, birçok ça-
lışmanın yapıldığı aile konsolidasyonudur. Bu 
konu doğrultusunda kadın toplumunun ha-
rekete geçmesi, “kadınların iyi ve etkili sosyal 
faaliyetlerinin ailevi konulara zarar verme-
diği” alanlar oluşturmaktır. Kadın kollarının 
bu alandaki görevlerinden biri de kadınların 
ikamet ettikleri yere en yakın bölgede sosyal 
faaliyetlerde bulunmaları için fırsat ve imkân 

yaratmaktır. Kadın kolları, kadınlar ve ailelere 
yaşadıkları mahalledeki en yakın cami ve hü-
seyniyede etkili sosyal aktiviteler sağlamakta-
dır. Çalışmaları arasında; aile danışma çalıştay-
ları, genç kadınların sorunlarını ve endişelerini 
dinlemek için genç kadın empati çalıştayları 
ve ülke genelinde kadın ve aile ile ilgili bilim-
sel araştırma merkezi kurarak kadın ve aile 
sorunlarının sosyoekonomik yönlerini açığa 
çıkarmak bulunmaktadır (Web.archive, 2013). 

Besic kadınları için aile ve annelik en kutsal 
görevdir. Çocuk yetiştirme de bu kutsal göre-
vin bir parçasıdır. Humeyni, kadınların annelik 
konumunun ve annenin çocuk yetiştirmesi-
nin diğer eğitim süreçlerinden farklı olduğu-
nu belirterek şu ifadeleri kullanmıştır: “Siz 
kadınlar, annelik şerefine sahipsiniz, erkek-
lerden bu konuda öndesiniz çünkü çocuğu bü-
yütme ve eğitme gibi bir sorumluluğunuz var. 

Tablo 1: Besic Kadın Kolları Dâhil Tüm İranlı Kadınların Seçme/Seçilme Hakları

Makamlar
Seçme Hakkı  

Doğrudan/Dolaylı
Seçilme Hakkı 

Doğrudan/Dolaylı Deneyim

Rehberlik Var/Dolaylı Yok Yok

Cumhurbaşkanlığı Var/Doğrudan Tartışmalı Yok

Milletvekilliği Var/Doğrudan Var Var

Anayasayı Koruyucular 
Konseyi (AKK)

6 Hukuki Üyesi/Dolaylı Var/Fakih üyeleri için 
şeri engel

Yok

Uzmanlar Meclisi Var/Doğrudan Tartışmalı Yok

Düzenin Yararını Teşhis 
Konseyi (DYTK)

Hukuki Üyesi/Dolaylı Var/Fakih üyeleri için 
şeri engel

Yok

Ulusal Güvenlik Yüksek 
Konseyi

Var/Dolaylı Var Yok

Yüksek Yargı Makamları Yok/Rehber doğrudan ve 
dolaylı olarak atamaktadır

Yok Yok

Bakanlık Yok/Cumhurbaşkanı atar, 
Meclis onaylar

Atanma hakkı var Var

Kaynak: İrAM uzmanlarınca başta İran Anayasası olmak üzere ilgili yasalardan elde edilen bilgiler doğrultusunda hazır-
lanmıştır. 
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Çocuğun sahibi olduğu ilk okul, anne eteğidir. 
İyi bir anne, iyi çocuklar yetiştirir.” Dolayısıyla 
ailenin güçlenmesi, çocuğun yetişmesi ve 
toplumun saadeti için annelik makamı ve aile 
konusuna önem verildiğini ifade etmektedir  
(İmam-khomeini, 2017).

Besic Kadın Kollarının günümüzde önemli 
faaliyetlerinden biri de çocuk yapmaya yöne-
lik teşviklerdir. İran’da nüfus artış hızının düş-
mesi, hükûmeti ve Devrim Rehberi Hamenei’yi 
endişelendirmiş durumdadır. Hamenei, son 
yıllarda İran’ın genç nüfus ihtiyacını defalarca 
vurgulamış ve nüfusun yaşlanması konusun-
da uyarılarda bulunmuştur. 3 Şubat 2021 ta-
rihinde yaptığı bir konuşmada “çocuk sahibi 
olmanın, ülkenin hayati bir ihtiyacı” olduğu-
nun altını çizerek yetkilileri bu yönde tedbirler 
almaya çağırmıştır (Radio Farda, 2021). Ayrıca 
doğum oranının ülke için stratejik bir konu ol-
duğunu defalarca vurgulamış ve nüfusun en 
az 150 milyon olması gerektiğini belirtmiştir 
(Youtube, 2011). Kadın kolları da bundan yola 
çıkarak ailelere ve kadınlara bu yönde eğitim-
ler sunmakta ve çocuk sahibi olan kadınlara 
teşvikler vermektedir. 

Kadın kollarının önemli faaliyetlerinden 
biri de gençlerin evliliğine destek vermektir. 
Her mahallede bulunan merkezleri vasıtasıy-
la mahalledeki gençleri evliliğe ikna etmekte, 
evlilik sürecini desteklemekte ve “aile bütün-
lüğünün korunması için” çeşitli ihtiyaçlarını gi-
dermektedir. Aileler ve genç çiftler için oluştu-
rulan aile kliniklerinde danışmanlığın yanı sıra 
genç çiftlerin becerilerini artırmak için atölye 
çalışmaları verilmekte ve gençler becerilerine 
göre bir meslek sahibi olabilmektedir. Mahalle 
merkezlerinde maddi imkânı olmayan genç-
ler için kolay evlilik fonları oluşturularak bu 
fonlarla gençler evlendirilmekte ve bazı böl-
gelerde çiftlerin çeyizleri temin edilmektedir. 
Bu merkezlerde işsiz gençler ve ailesinin ge-
çim mesuliyetini üstlenmiş olan kadınlar için 
de destek fonları mevcut olup ihtiyacı tespit 

edilenler bu yardımlardan yararlanabilmek-
tedir (SNN, 2021). 

Besic kadınlarının bir diğer faaliyeti ise 
anne ve çocuk sağlığına yönelik faaliyetler-
dir. İran-Irak Savaşı’nın sona ermesiyle Besic 
kadınları, başta çocuk felci olmakla birlikte 
anne ve çocuk hastalıklarını ortadan kaldır-
maya yönelik ulusal plan da dâhil olmak üzere, 
ülkenin kalkınması ve yeniden inşası süreci-
ne katılmıştır. Kendi amaçlarına göre “ahlak”, 
“kültür” ve “ideolojik” konulardaki faaliyetleri, 
kadın kollarının programlarının bir parçası-
dır. Besic Kadın Kolları; çeşitli sosyal, kültürel, 
bilimsel ve sanatsal alanlarda faaliyet göster-
mekte ve tüm üyeleri ve takipçilerine ahlak, 
inanç, Kur’an ve güncel konularda eğitimler 
düzenlemektedir. Ayrıca doktorlar ve mühen-
disler de dâhil olmak üzere uzman kadınların 
sayısını artırmak için eğitim kursları açmakta-
dır. Besic Kadın Kollarının amaçlarından biri de 
İran kadınlarının “Hz. Fatma’yı örnek almasını 
sağlamak için” seminerler, çalıştaylar düzenle-
yerek İslam’ın önde gelen kadınlarının hayat-
larını ve mücadelelerini anlatmaktır. Buradaki 
misyon, “Müslüman kadın örneğini canlandır-
mak”, “tesettür ve iffet kültürünü yaygınlaştır-
mak”, “aile temelini güçlendirmek” ve “farklı 
alanlarda aktif katılımın sağlanmasını organize 
etmek” olarak sıralanmaktadır (Dana, 2016). 

Günümüz İran’ında, Besic kadınlarının 
toplum ve aile ekonomisine katkı sağlama-
sı için bazı adımlar atılmaktadır. Besic Kadın 
Kollarının önceliklerinden biri de girişimci 
kadınları tespit etmektir. Kadınların ekono-
mik refah ve sosyal dinamizmde etkin rolü ol-
duğu düşünüldüğü için girişimci kadınların 
güçlendirilmesine ve desteklenmesine önem 
verilmektedir. Eğitim, kadınların güçlendiril-
mesinin önceliklerinden bir diğeridir. Çeşitli 
eğitimler vererek farklı sektörlerde kadın faa-
liyetlerine zemin hazırlanmaktadır. Kadınlara 
verilen bu desteklerle Devrim Rehberi tara-
fından ilan edilen “direniş ekonomisi”nin he-
deflerine ulaşmanın yanı sıra kadınların ev 
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ekonomisine katkı sağlaması da amaçlan-
maktadır. Kadın atölyelerinin geliştirilmesi 
ve desteklenmesi ile bu atölyelerde üretilen 
ürünlerin pazarlanması konusunda da kadın-
lara yardım verilmektedir. Kadınlar, ürettik-
leri ürünleri Besic Kadın Kollarının devlet ku-
rumları ile ortaklaşa organize ettiği sergilerde 
sergilemekte ve yerel-ulusal düzeyde talepleri 
karşılayarak satmaktadır (Shabestan, 2021). 

Besic kadınlarının bir diğer görevi ise 
İran İslami Şûra Meclisi tarafından 12 Nisan 
2015 tarihinde onaylanan “İyiliğin Emirlerini 
Korumak ve Şerri Yasaklamak Kanunu” ile be-
lirlenmiştir (Rc.majlis, 2015). Bu Kanun, baş-
ta Besic Kadın Kolları olmak üzere tüm Besic 
üyelerine önemli bir görev yüklemektedir. Bu 

Kanun’a göre Besic Teşkilatı, diğer yetkili ku-
rum ve kuruluşlarıyla birlikte, eğitim ve bilgi-
lendirme yoluyla “iyiliği teşvik ve kötülükten 
menetme” şartlarını sağlamak ve bu konuda 
halkın bilinç düzeyini yükseltmekle görevli-
dir. Öte yandan bu Teşkilat, bir kültür oluştur-
mak için başta kadınlar olmak üzere tüm Besic 
üyelerini kullanarak tebliğ düzeyinde “iyiliğin 
emrini” ve “kötülüğün yasaklanmasını” uygu-
lamakla yükümlüdür. Ayrıca “iyiliğin emrini 
ve kötülüğün yasaklanmasını” uygulamakla 
yükümlü olan Besic üyeleri, İran İslami Şûra 
Meclisi tarafından 22 Aralık 1992 tarihinde 
onaylanan “Besic’in Yargı Korumasına Dair 
Kanun” uyarınca yargı korumasına tabidir (Rc.
majlis, 1992).

Şekil 3: Besic Teşkilatı Kadın Kollarının Sosyal, Kültürel ve Politik Faaliyetleri 

Kaynak: İrAM uzmanlarınca hazırlanmıştır. 
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Besic Kadın Kollarının yaptığı faaliyetlerden 
örnekler şöyle özetlenebilir (Kubadi ve Çitsaz, 
2009, s. 74; Mefda, 2021; İlyasi, 2005, s. 28):

•	 Ailenin sağlık, güvenlik ve bütünlüğü-
nün sağlanmasına yönelik faaliyet

•	 İslami ve millî kimlik ile değerlerin ko-
runmasına yönelik çaba

•	 Toplumun sağlığı ve ahlaki güvenliği için 
mücadele

•	 Suç ve suçluya karşı mücadele

•	 Refah ve iyi yaşam için hareket

•	 Doğal afetlere maruz kalan kadın ve ço-
cuklara yardım

•	 İyiyi emretmek, kötüyü yasaklamak

•	 Her türlü yolsuzluk ve “sosyal sapma” ile 
mücadele

•	 Çocukları ve gençleri “İslami ve İrani ol-
mayan kültürel faaliyetlere” karşı koru-
ma politikası

Besic’in iddialarına göre Besic Kadın Kolları, 
günümüzde Humeyni’nin “Kadınlar ülkenin 
kaderine müdahale etmelidir.” sözlerine daya-
narak tüm alanlara yönelmiş ve faaliyet alan-
larını genişletmiştir; oysa pratikte kadınlar üst 
düzey idari pozisyonlara gelememekte ve elle-
rindeki “alanlar” sosyal hizmetlerle sınırlı kal-
maktadır.

Sonuç  

İran’da Besic Kadın Kollarının faaliyetleri siyasal açıdan tam anlamıyla bir “dilemma”yı tem-
sil etmektedir. İran, bir yandan kadınları kazanmak ve onları İslam Devrimi ideolojisinin 
savunucusu olarak örgütlemek istemekte; öte yandan kadınların modern yaşam biçimle-
rinden etkilenmelerinin önüne geçmeye çalışmaktadır. İran Devleti’nin gözünde en büyük 
tehlikelerden biri, nüfus artış hızının düşmesi ve gelecekte İran nüfusunun yaşlanma be-
lirtileri göstermesidir. Öte yandan İran kadınlarının içinde bulunduğu bu çelişkili durum 
sadece İran’da değil; kır nüfusunun azalıp kentleşmenin arttığı her ülkede karşımıza çıkan 
evrensel bir sosyolojik gerçektir. Şehirlerde yaşayan yeni kuşaklar, yaşam koşullarına köy-
lerde yaşayan ataları gibi bakmamakta; evliliğe uzak durmakta, geç yaşta evlenmekte, az 
çocuk yapmayı tercih etmekte ve boşanma oranları da eski zamanlara göre artmaktadır. 
Yeni kuşaklar, tarım toplumunun aksine çok çocuk sahibi olmayı bir güç kaynağı olarak 
değil; tam aksine yoksulluk ve zayıflıkla özdeşleştirmektedir. Bu nedenle İran’da, benzer 
ülkelerde olduğu gibi gençler ileri yaşlarda evlenmekte ve az çocuk yapmaktadır.

Bunun önüne geçebilmek için de kadınlar, Besic gibi örgütlenmeler vasıtasıyla evlen-
meye, ailelerine sahip çıkmaya, çok sayıda çocuk sahibi olmaya özendirilmektedir. Besic 
Kadın Kolları, evlilik ve çocuk teşvikleri için eğitimler ve maddi destekler vermek zorunda 
kalmaktadır. Evlilik ve çocuk yapmanın dışarıdan teşvik edilmesi, bir zamanlar zaten do-
ğal olarak yaşanan gelişmelerin artık dış müdahaleler sonucu elde edilmeye çalışılmasına 
açık bir örnektir. Besic Kadın Kolları, bir yandan geleneksel aile kurumunu sahiplenmeye 
ikna etmeye çalışırken öte yandan ise kadınlar sosyopolitik yaşama çekilmeye çalışılmakta, 
iş ve meslek edindirme kurslarına alınmakta ve siyasal aktivitelere katılmaya teşvik edil-
mektedir. Ancak doğal olarak İran kadınları bir yandan aile kurumunun güçlüklerini sırt-
lanmak öte yandan ise İslam Devrimi’nin mirasını sahiplenmek gibi çift yönlü beklentileri 
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karşılamakta zorlanmaktadır. Bu bakımdan İran kadınları, aile veya sosyal yaşama öncelik 

vermek çelişkisi içinde kalmaktadır. Zaten Besic’in kadınları siyasal yaşama kazandırma 

çabası da kendi içinde önemli çelişkiler barındırmakta ve kadınlardan sosyal programla-

ra sahip çıkan bireyler olmaları beklenirken siyasal kariyerlerinde herhangi bir yükselme 

vaadi de verilmemektedir. İran’da Besic kadınları; Devrim’i cephelerde savunma, askerî 

faaliyetlere katılma gibi faaliyetlere iştirak etmekte ancak politik dünyada yükselememek-

te; bakan, vali vb. idari alanlarda yeteri kadar temsil edilememektedir. Bu durum da genç 

kuşakları, siyasal yaşama katılmaktan alıkoymaktadır.

Bu durum, değişen maddi koşulların ve dünya genelindeki gelişmelerin dayattığı yeni 

bir sosyolojik çağın eğilimlerinin; İran’da ideolojik eğitim, yönlendirme ve maddi özendir-

melerle geriye döndürülebileceğinin düşünüldüğünü göstermektedir. Milyonlarca gencin, 

maddi yaşam standartları yerine atalar kültüründen kalan geleneklere uyup uymayacakla-

rını ve Besic Kadın Kolları gibi yapıların yeni kuşakları kendi yöntemleriyle ikna edip ede-

meyeceklerini zaman gösterecektir. 
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“Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.”

“Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin  
5’inci maddesinin 2’nci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.”
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