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İran’ın Siyasi Suçlar Kanunu

Political Crimes Law in Iran
قانون جرم سیاسی در ایران

Yazar Hakkında

Mehmet KOÇ
Lisans eğitimini İran’ın Kazvin kentinde Uluslararası İmam Humeyni Üniversitesi Siyaset Bilimi 
bölümünde tamamladı. Yüksek lisans derecesini de Tahran Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Siyaset Bilimi bölümünde “Devrim Sonrası İran’da Değişen Devlet ve Toplum İlişkisi” başlıklı 
tez çalışması ile aldı. Ankara ve Kırıkkale üniversitelerinin ortak doktora programında Fars Dili ve 
Edebiyatı alanında doktora çalışmalarına devam eden Koç ileri düzeyde Farsça ve orta düzeyde 
İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Analiz
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İran’da Siyasi Suçlar Kanunu’na İlişkin Düzenlemenin Kapsamı

ÖZET
• Siyasi suçun genel kabul gören tam ve net bir tanımının yapılamamış olması devletlerin yapısına bağlı 

olarak siyasi suç içeriğinin değişkenlik göstermesiyle ilgilidir.
• Modern dönemde siyasi suç kavramı ilk kez 1906 tarihli Meşrutiyet Anayasası ile İran’ın siyasal 

yaşamına girmiştir.
• 1979 Anayasasında geçen siyasi suç maddesi İran Parlamentosunda birçok kez gündeme gelerek 

tartışılmış ancak bu suçun mahiyetinin netleştirilmesi konusunda sonuç alınamamıştır.
• İran’da Mayıs 2016’da yasalaşan Siyasi Suçlar Kanunu işlenen suçun devlet işlerinin ıslahı amacıyla 

işlenmiş olması ve anayasal düzenin temellerine zarar vermek amacı taşımaması gibi noktaların tespitini 
savcı ve yargıca bıraktığı için eleştirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Siyasi Suç Kanunu, 1906 Anayasası, 1979 Anayasası, siyasi suçlular, terör suçluları.

SUMMARY POINTS
• The lack of a universally accepted definition of a political crime is largely related to the changing 

perceptions of such crimes in accordance with different state structures.
• The 1906 Constitution introduced the concept of political crime into Iran’s political life for the first time 

in the country’s modern history.
• There have been several attempts in the Iranian Parliament to clearly define the term political crime as 

it is mentioned in the 1979 Constitution but none produced a conclusive outcome.
• The Iranian Political Crimes Law of May 2016 is criticized for fully empowering the prosecutors and 

the judges in deciding about the nature of the offenses and the intentions of the suspects.   
 Keywords: Political Crimes Law, 1906 Constitution, 1979 Constitution, political crimes, terror crimes.

      خالصه
• عدم وجود تعریفی صریح و كامل از جرم سیاسی به دلیل متغیر بودن ماهیت این مفهوم در ارتباط با وابستگی آن به ساختار 	

نظامهای سیاسی است.
• در عصر جدید مفهوم جرم سیاسی برای نخستین بار در قانون اساسی مشروطیت كه در سال ١٢٨٥ تصویب شد، وارد 	

حیات سیاسی در ایران گردید.
• اگرچه اصل مربوط به جرم سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسالمی چندین بار در صحن مجلس مطرح شده است ولی با 	

وجود این هنوز در ارتباط با ارائه تعریفی مشخص از ماهیت این جرم نتیجه ای حاصل نگشته است.
• قانون جرم سیاسی مصوب مجلس در اردیبهشت سال ٩٥، به دلیل اینكه در موضوعاتی از قبیل "انگیزه نقد عملکرد 	

حاکمیت" و یا "قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسالمی ایران" صالحیت تشخیص را بر 
عهده دادستان و قاضی نهاده است، مورد نقد واقع شده است.

واژگان كلیدی: قانون جرم سیاسی، قانون اساسی مشروطیت، قانون اساسی جمهوری اسالمی، مجرمان سیاسی، مجرمان تروریستی.
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İran’da Siyasi Suçlar Kanunu’na İlişkin Düzenlemenin Kapsamı

Siyasi Suçun Tanımı
Doğrudan siyasi faaliyetlerle ve dolayısıyla 

da devletle bağlantılı bir olgu olan siyasi suç, 
iktidarı ele geçirmek veya siyasal faaliyetleri 
etkilemek amacıyla yasalarda belirtilen sınırla-
rın dışına çıkılmasını ifade eder.1 Bazı istisnai 
örnekler dışında, genelde devletlerin siyasi suça 
açık bir tanım getirmediği görülmektedir. İstis-
nai örneklerden biri olan İtalya’da, 1930 tarihli 
Ceza Kanununun 8. Maddesinin 3. Fıkrasında 
siyasi suç şöyle tanımlanmıştır:

“Ceza kanunu tatbikinde, devletin siya-
si bir menfaatini veya vatandaşın siyasi bir 
hakkını ihlal eden suç, siyasi bir suçtur. Ta-
mamen ya da kısmen siyasi saiklerle işlen-
miş her adi suç da siyasi suç sayılır.”2

Siyasi suçlar, dünyanın her yerinde diğer 
suçlardan ayrı değerlendirilerek farklı bir yar-
gılama usulüne tabi tutulmaktadır. Fakat bütün 
bunlara rağmen hâlâ siyasi suçun tam, açık ve 
net bir tanımı yapılamamıştır. Bunun en önemli 
nedeni, devletlerin yapısına bağlı olarak siyasi 
suç içeriğinin değişkenlik göstermesidir. Gü-
nümüzde siyasi suç meselesi, sadece hukuki 
bir konu olmaktan çıkarak siyasal ve ideolojik 
boyutlara ulaşmıştır. Siyasi suç tanımındaki bu 
değişkenlik ile birlikte, günümüzde birçok dev-
let tarafından terör içerikli yapılanmalar siyasi 
suç kapsamına girebilmektedir. Devletler bir 
yandan siyasi suçlulara ilişkin özel düzenleme-
lere yönelirken diğer yandan da yoğun siyasal 
ve diplomatik pazarlıklarla terör eylemlerini ve 
terörist örgütlenmeleri önlemeye çalışmaktadır. 
Bu bağlamdan hareketle siyasi suç tanımındaki 
değişkenlik, bir ülkede terörist olarak adlandı-
rılan eylemcilere bir başka ülkede siyasi suçlu 
muamelesi yapılabilmesine imkân sağlamakta-
dır.  Özetle, birçok alanda olduğu gibi siyasi suç 
tanımı da göreceli bir mahiyete sahiptir. 

İran’da Siyasi Suçu 
Tanımınlama Girişimleri
Modern dönemde siyasi suç kavramı ilk kez 

1906 tarihli Meşrutiyet Anayasası ile İran’ın 
siyasal yaşamına girmiştir. 107 maddelik Meş-
rutiyet Anayasası’nın 75 Maddesi, kısmi de-
ğişikliklerle Belçika Anayasası esas alınarak 
yazılmıştır. Devlet ve hükümet yetkililerini 
eleştiren muhaliflere ve siyasi suçlulara ilişkin 
madde de söz konusu 75 maddeden birisidir. 
Meşrutiyet Anayasası’nın 77.3  ve 79.4  mad-
deleri, Belçika Anayasasının 98. ve 148. mad-
deleri esas alınarak ve bazı şer’i hassasiyetler 
gözeten bölümler ilave edilerek siyaset ve basın 
suçlarını İran’ın siyasi yaşamına dâhil etmiştir.  
Bu iki madde ile söz konusu suçların jüri hu-
zurunda ve halka açık bir şekilde yargılanması 
öngörülmüştür. Belçika Anayasasında “bütün 
cinayet, siyaset ve basın suçlarının” yargılanma 
süreçlerinin jüri huzurunda yapılması zorunlu 
tutulurken, Meşrutiyet Anayasasında bu şart 
“siyaset ve basın suçlarının” yargılanmasıyla 
sınırlı tutulmuştur.5 

1979 İslam Devriminin ardından, aynı yılın 
aralık ayında düzenlenen referandum ile onay-
lanan yeni anayasanın 168. Maddesi, Meşru-
tiyet Anayasası’nın 77. ve 79. maddelerinden 
esinlenilerek düzenlenmiştir. Söz konusu mad-
deye göre:  

Siyaset ve basın suçları, Adli Mahkeme-
lerde jüri heyetinin huzurunda halka açık bir 
yargılamaya tâbi tutulacak, jüri üyelerinin 
seçimi ve yetkilerini yanı sıra siyasi suç tanı-
mı kanun tarafından İslami kurallara uygun 
bir şekilde belirlenecektir. 
Bu madde, siyasi suçu tanımlama yetkisi ka-

nun koyucu olarak Parlamentoya (İslami Şura 
Meclisine) bırakılmıştır.6

İran İslam Cumhuryetinin siyasi ve huku-
ki gündemine siyasi suçlar ilk kez 27 Eylül 
1979’da girmiştir. Bu tarihte siyasi suçlar Ba-
kanlıklar, Resmi Kurumlar ve Resmi Kurumlara 
Bağlı Çalışan Kurumların Personelini Yeniden 
Yapılandırma Kanunu’nun 14. Maddesinde sı-
nıflandırılan suçlardan biri olarak devrim son-
rasında İran’ın siyasi yaşamına girmiştir. Bu 
kanunun 15. Maddesi siyasi ve askerî suçları 
devrim öncesi ve devrim sonrası olmak üzere 
iki döneme ayrılmıştır.

“Günümüzde siyasi suç meselesi, 
sadece hukuki bir konu olmaktan 
çıkarak siyasal ve ideolojik boyutlara 
ulaşmıştır.”
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A-Devrim öncesi dönemde 
    işlenen siyasi suçlar
1. Feshedilen SAVAK (Şah Dönemi istih-

barat teşkilatı) ile işbirliği yapmış olmak
2. SAVAK bünyesindeki birimlerin uygu-

ladığı özel faaliyetleri koruma dairele-
rinde çalışmış olmak

3. Eski rejimin güçlendirilmesi için çalış-
mık olmak ve kapatılan Hizb-i Resta-
hiz’de (Diriliş Partisi) faaliyette bulun-
muş olmak

4. Yabancı devletlere veya yabancı istihba-
rat teşkilatlarına casusluk yapmak

5. Mason Teşkilatlarına veya masonlara ait 
teşkilatlara ve benzerlerine üye olmak 
(Denetleme/Gözetleme Yüksek Heyeti-
nin teşhisi ile)

6. Haziran 1963-Şubat 1979 tarihleri ara-
sında Palamento ve Senatörler Meclisi-
nin üyesi olmuş olmak ve bu dönemde 
bakanlık, bakan yardımcılığı, elçilik ve 
valilik yapmış olmak

B- Devrim sonrası dönemde 
     işlenen siyasi suçlar
1. İslam Cumhuriyeti’ne karşı her türlü 

ayaklanmaya katılmak,
2. İran İslam Cumhuriyeti aleyhine yaban-

cı askerî güçlerle işbirliği yapmak,
3. Yabancı istihbarat teşkilatlarının üyesi 

olmak, İran İslam Cumhuriyeti aleyhine 
casusluk yapmak, yabancı devletlerin çı-
karına ve ülke içerisindeki yasa dışı ör-
gütlere mahrem bilgiler toplamak,

4. Devlet dairelerinde yasaklı grupların le-
hine faaliyet yürütmek,

5. İslam Cumhuriyeti’nin çıkarlarına aykı-
rı ve asılsız söylentiler yaymak, sabotaj, 
görevden kaytarma ve yasa dışı yürüyüş, 
grev ve oturma eylemlerine katılmak,

6. Devlet dairesinde şahsına veya bir gruba 
sağlamak amacıyla silahlı güç kullan-
mak,

7. Kaçak silah ve mühimmat bulundurmak,
8. Askerî sırları ve belgeleri ifşa etmek,
9. Devrim öncesi veya devrim sonrasına ait 

gizli veya açık resmî belgeleri yasa dışı 
yöntemlerle gizlemek ve yok etmek,

10. İslam Cumhuriyeti kanunlarına göre 
yasak olan hususlarda kalemini veya 
sözünü İslam Cumhuriyeti aleyhine kul-
lanmak ve yine devlet aleyhine her türlü 
yazılı ve sözlü propaganda yapmak.7 

Ancak 2 Aralık 1979’da düzenlenen referan-
dumla onaylanan Yeni Anayasa ile bu kanun yü-
rürlükten kalkmıştır. Zira yeni anayasanın 168. 
Maddesinde siyasi suçlar ve basın suçlarına iliş-
kin açıklamalar ile her iki suça ilişkin detayların 
kanun tarafından belirleneceği vurgulanmıştır. 
1979’dan itibaren anayasada yer alan siyasi suç 
maddesi Parlamentoda birçok kez gündeme ge-
lerek tartışılmış ancak bir sonuca varılamamış-
tır. Ülkede siyasi suç ilk kez 37 yıl sonra düzen-
lenen bir kanunla tanımlanabilmiştir.

Siyasi Suçlar Kanunu ve İçeriği 
6 maddeden oluşan Siyasi Suçlar Kanunu, 9 

Mayıs 2016’da İran Parlamentosunda onayla-
narak Anayasayı Koruyucular Konseyine gön-
derilmiş ve konseyin 18 Mayıs 2016’de onay 
vermesiyle yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 6 
maddede yer alan hususlar ve bu hususların di-
ğer kanunlarla doğrudan veya dolaylı ilişkisi, 
ilgili kanun maddeleriyle birlikte ele alınmıştır.

Siyasi Suç’un Tanımı ile 
İlgili Maddeler
Siyasi Suçlar Kanununun birinci maddesi, 

siyasi suçu tanımlamaktadır. Ancak söz konusu 
tanım birçok tartışma ve eleştiriyi de beraberin-
de getirmiştir. Bu maddeye göre:

Devlet işlerinin ıslahı amacıyla, iktidar 
ve kurumlara veya ülkenin iç ve dış politika-
larına karşı bu kanunun 2. Maddesinde yer 
alan suçlardan herhangi birini işlemek siya-
si suç ve bu suçu işleyen de anayasal düzenin 
temellerine zarar vermek amacı taşımamışsa 
siyasi suçlu sayılır.

“Siyasi Suçlar Kanununda, işlenen 
suçun niyete bağlanması ve bu niyetin 
tespitinin savcı ve yargıca bırakılması, 
sanığın kendisini savunma imkanlarını 
önemli ölçüde azaltacaktır. ”
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Bu tanımlamada iki husus dikkat çekmekte-
dir: işlenen suçun ‘devlet işlerinin ıslahı ama-
cıyla işlenmiş olması’, ve ‘anayasal düzenin 
temellerine zarar vermek amacı taşımaması’. 
Bu ifadeler birçok tartışmayı da beraberinde ge-
tirmiştir. Zira, işlenen suçun niyete bağlanması 
ve bu niyetin tespitinin savcı ve yargıca bıra-
kılması, sanığın kendisini savunma imkanlarını 
önemli ölçüde azaltacaktır. 

Siyasi Suçlar Kanununun 2. Maddesi bu 
kapsamda değerlendirilecek olan suçları “Aşa-
ğıdaki suçlar bu kanunun 1. Maddesinde be-
lirtilen şartlara uyuyorsa siyasi suç kapsamına 
girer” kaydıyla  şu şekilde sıralamaktadır: 

1. Yasama, yürütme ve yargı başkanlarına, 
Düzenin Yararını Teşhis Konseyi baş-
kanına, cumhurbaşkanı yardımcılarına, 
bakanlara, milletvekillerine, Uzmanlar 
Meclisi üyelerine ve Anayasayı Koru-
yucular Konseyi üyelerine ve sorumlu-
luklarına ilişkin iftira ve hakarette bu-
lunmak, 

2. İran’da bulunan yabancı devlet başkanı-
na veya siyasi temsilcisine edilen haka-
retler İslam Ceza Kanunu’nun hapis ce-
zaları kapsamına giren 517. Maddesine 
uygun olarak cezalandırılır.8  

3. Ağustos 1981’de onaylanan partiler, 
dernekler, siyasi ve mesleki odalar ile 
İslami dernekler veya Dini Azınlıkların 
Faaliyetlerini Düzenleyen Kanun’un 16. 
Maddesinin d ve e fıkralarında yer alan 
suçlar,9

4. Uzmanlar Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, 
Parlamento, şehir ve köy belediye mec-
lisleri seçimlerini düzenleyen kanun 
ve kurallar -seçimleri düzenleyenler ve 
gözlemciler hariç- kapsamındaki suçlar,  

5. Yalan haber yaymak.10

Siyasi Suçlar Kanununun 3. Maddesi, siya-
si suç kapsamına girmeyen suçları da açık bir 
şekilde sıralamaktadır. Bu maddeye göre, daha 
ağır cezalar gerektiren aşağıdaki suçları işle-
mek, işleyene yardım etmek ve işlemeye başla-
mak siyasi suç kapmasına girmez:

1. Had, kısas ve diyet cezalarını gerektiren 
suçlar,

2. Yerli ve yabancı yetkililere suikast dü-
zenlemek,

3. Hürriyeti kısıtlama ve kişiyi rehin alma,
4. Bombalı saldırı düzenlemek veya bu-

nunla tehdit etmek, uçak kaçırmak ve 
deniz korsanlığı yapmak,

5. Hırsızlık ve yağmalama, kundaklama ve 
mala zarar verme,

6. Uyuşturucu ve yasa dışı silah bulun-
durmak ve bunların kaçakçılığını ve 
alım-satımı yapmak,

7. Rüşvet ve yolsuzluk işlerine karışmak, 
devlet mallarında yasa dışı tasarrufta bu-
lunmak, kara para aklama vke adı geçen 
suçlardan elde edilen malları gizlemek,

8. Casusluk yapmak ve gizli sırları ifşa et-
mek,

9. Halkı bölücülüğe, savaşa, öldürmeye ve 
çatışmaya teşvik etmek,

10. Kamu ve devlet otoritelerinin tesisi için 
gerekli olan hizmetlerin sunulmasında 
kullanılan verilere, bilgisayar ve haber-
leşme sistemlerine saldırı düzenlemek,

11. İffete ve genel ahlaka karşı, internet,  ha-
berleşme ve veri taşıyıcıları (flash disk 
veya diğer bellekler) aracılığıyla işlenen 
bütün suçlar.

Jüri ile İlgili Maddeleri 
Siyasi Suç Kanunu’nun 4. Maddesi, siyasi 

suçların yargılaması ve jüri üyelerinin belir-
lenmesine ilişkin esarların 23 Şubat 2014 Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununda belirlendiğini 
vurgulamaktadır. 

Ceza Muhakeme Usulü Kanununun 305. 
Maddesinde, “siyaset veya basın suçlarının bu 
kanunun 352. Maddesi gereğince halka açık 
ve jüri huzurunda yapılacağı” belirtilmektedir. 
Maddede ayrıca, “siyaset veya basın suçlarının 
yargılanmasında öngörülen jüri üyelerinin belir-
lenmesindeki şartlar ve jürinin çalışma biçimine 
ilişkin açıklamaların Basın Kanunu ve Uygula-
ma Usulünde yer aldığı” belirtilmektedir.  
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İran Basın Kanunu’nun 36. Maddesi, jüri 
üyelerinin seçilmesine şunları kaydetmektedir:

“Yargı Başkanı veya temsilcisinin dave-
ti üzerine Tahran’da Ekim ayında iki yılda 
bir Yargı Başkanı veya temsilcisi, Kültür ve 
İslami İrşat Bakanı, Belediye Meclis Başka-
nı, İslami Tebligat Teşkilatı Başkanı, Ülke 
Cuma İmamları Politikalarını Belirleme 
Konseyi Temsilcisinin katılımıyla toplanır-
lar. Eyaletlerin merkezinde ise Yargı Başka-
nının temsilcisinin daveti ve katılımı, Kültür 
ve İslami İrşat Genel Müdürü, Eyalet Bele-
diye Meclisi Başkanı, İslami Tebligat Teşki-
latı Eyalet Başkanı ve Eyalet Cuma İmamı 
veya temsilcisinin katılımıyla bir araya ge-
lirler. Bir araya gelen bu konsey Tahran’da-
ki jüri heyetine 21 kişi ve eyaletlerdeki jüri 
heyetlerine 14 kişi olmak üzere din adamla-
rı, akademisyenler, mühendisler, doktorlar, 
yazarlar, gazeteciler, avukatlar, öğretmenler, 
esnaf, memurlar, işçiler, çiftçiler, sanatçılar 
ve besic üyeleri gibi çeşitli toplumsal grup-
larden üyeler seçerler. 11

Jüri üyesi seçilecek kimselerde aranan şart-
lar, aynı kanunun 37. maddesinde şöyle sıralan-
maktadır:

1. En az 30 yaşında ve evli olmak
2. Önemli hapis cezası gerektiren suçlar-

dan sabıka kaydı bulunmamak
3. Güven, sadakat ve iyi yönleriyle tanınan 

biri olmak
4. İlmi yeterliliğe sahip olmak ve kültür ve 

basın konularına aşina olmak

Siyasi Suçun Tespit Süreci ve Si-
yasi Suçluların Hakları ile İlgili 
Maddeleri
Siyasi Suçlar Kanununun 5. Maddesi siya-

si suçun tespiti ve ilgili diğer aşamalara ilişkin 
şunları kaydetmektedir:

“Suçlamanın siyasi olup olmadığının tespiti, 
savcılık veya yargılamayı yapan mahkeme-
nin yetkisindedir. Sanık savcılıktaki soruş-
turma esnasında ve mahkemenin birinci otu-
rumunun sonuna kadar kendisine yöneltilen 
suçlamanın siyasi suç kapsamına girmediği-
ne ilişkin itirazda bulunabilir. Soruşturmayı 

yürüten savcı ve yargılamayı yapan merci 
bu konudaki görüşünü açıklar. Kararın veri-
liş gerekçesi ve buna yapılacak itiraz, Ceza 
Muhakeme Usulü Kanunu çerçevesinde ya-
pılır”
Aynı kanunun 6. Maddesinde siyasi 

sanıkların ve mahkumların tâbi oldukları 
yargılama usulü ve hakları açıklanırken siyasi 
suçluların iade edilmeyeceği de açık bir şekilde 
belirtilmektedir. Bu maddeye göre siyasi suç 
sanık ve mahkumları:

1. Soruşturma süresince ve hapishane içe-
risinde diğer mahkumlardan ayrı tutul-
malıdır.

2. Bu kişilere soruşturma esnasında ve ha-
pishanede mahkumlara özgü kıyafetle-
rin giydirilmesi yasaktır.

3. Suçun tekerrürü kuralının uygulanması 
yasaktır.

4. Siyasi suçlular iade edilemez.
5. Soruşturma esnasında tutuklama yapıla-

maz ve hapishanede iken hücreye kapa-
tılamaz. Yargı merci, soruşturmaya hile 
karıştırılması endişesine karşılık araş-
tırma süreci tamamlanana kadar sanığı 
15 gün süreyle göz altına veya hücreye 
kapatılmasını isteyebilir.

6. Hapishanede iken birinci derece yakın-
larıyla görüşebilir ve yazışabilir.

7. Hapishanede iken kitap, dergi, radyo ve 
televizyona erişim hakkına sahiptir.12 

Sonuç
2016 tarihli Siyasi Suçlar Kanunu ile İran’da 

siyasi suç, devletin önde gelen temsilcilerine 
yönelik hakaret ve iftira ile sınırlı tutulmuştur. 
Terör, devletin güvenliğine karşı işlenen etnik 
veya mezhepsel suçlar, insan hakları ve benze-
ri alanlardaki eylemlerden dolayı altına alınan, 
tutuklanan veya hapse mahkum olan aktivistler 
söz konusu tamının dışında bırakılmışlardır. 
Böylelikle söz konusu talepler veya eylemler-
den yargılamaya maruz kalan kimseler siyasi 
suç kanunu kapsamında öngörülen ayrıcalıklar-
dan yararlanamayacaklardır. 
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Öte yandan bugüne kadar yurt dışında 
İran’da siyasi suçlu olarak gündeme gelen ki-
şilerin artık İran iç hukukuna göre, siyasi suç-
lu olarak değil, terör suçlusu, etnik bölücülük 
yapan suçlular ve ulusal güvenliği tehdit eden 
suçlular şeklinde değerlendirileceği daha net 
bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Böylelikle İran, 
uluslararası arenadaki siyasi suçlular söylemine 
karşı kendisini daha kolay savunabilme imkanı 
elde etmiştir. 

İran, siyasi suç kanunu ile siyasi suç kapsa-
mına giren ve girmeyen eylemleri yazılı hale 
getirmiştir. Ancak yöneticilere karşı yöneltilen 
eleştirilerde, eleştiri sınırının geçilerek hakaret 
veya iftiraya varıp varılmadığı konusu iddia ve 
yargı makamına bırakılmıştır. Bu makamların 
niyet okuyarak karar vereceklerini ileri süren 
hukuk uzmanları, kanunun bu yönünü de so-
runlu bulmaktadırlar. İran’da yasaların yürür-
lüğe girebilmesi için ilgili merciler tarafından 
Kanunu Uygulama Ayinnamesinin üç ile altı ay 
içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir. Siyasi 
Suç Kanunu bir buçuk yıldan fazla bir süredir 
çıkmış olmasına rağmen henüz bu yöndeki dü-
zenlemeler yapılmamıştır.  
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Son Notlar
1. Ümit Hassan, (1971). “Siyasi Suç Kavramı”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C. 26, S.1, s. 197-217; Uğur Uzer, 

(1984). “Ceza Hukukumuzda Siyasal Suç”, Ankara Barosu Dergisi, C. XXXXI, S. 6, s. 881-886.    

2. Naci Şensoy, (1951). “Siyasi Suçlar”, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1951, C. 17, S. 1-2, s. 57. 

3. Meşrutiyet Anayasası’nın 77. Maddesi şöyledir: “Siyaset ve Basın suçları maddesinde yargılamanın maslahat gere-
ği kapalı yapılması gerekiyor ise bu karar davaya bakan heyetin oybirliği ile alınmalıdır.” 

4. Meşrutiyet Anayasası’nın 79. Maddesi şöyledir: “Siyaset ve basın suçlarında jüri yargılamada hazır bulunacaktır.” 

5. Kudretullah Rahmani, (2017). “Taʿrif-i Corm-i Siyasi; İlzam-i Gayri Maslahat Gerâyân-i Kanun-i Esasi”, Feslna-
me-i Mutalaat-i Hukuk-i Umumî, 46. Dönem, S. 4, Kış, s. 944.  

6. İran anayasası, anayasa maddelerini yorumlama yetkisini Anayasa Koruyucu Konseyine, diğer yasaların yorumlan-
masını ise Parlamentoya bırakmıştır. 

7. http://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/90230 [Erişim Tarihi: 15.03.2017].

8. İslam Ceza Kanununun 517. Maddesine göre, İran’da bulunan yabancı bir devlet başkanı veya siyasi temsilcisine 
açık bir şekilde hakaret eden kimse bir aydan üç aya kadar hapis cezasına çarptırılacaktır. Bu ceza ancak mütekabi-
liyet esasınca uygulanabilir.  

9. Ağustos 1981’de onaylanan Partiler, Dernekler, Siyasi ve Meslek Odaları ile İslami Dernekler veya Dini Azınlıkla-
rın Faaliyetlerini Düzenleyen Kanunun 16. Maddesine göre, bu kanunun konusu olan gruplar kendilerine ait yayın-
larda, düzenledikleri toplantılarda ve diğer faaliyetlerinde başkalarının meşru özgürlüklerini ihlal etmek ve hakaret, 
iftira ve asılsız söylentiler yaymak gibi suçlardan kaçınmalıdırlar. 

10.   Parlamento seçimleri kanununun 66. Maddesine göre seçim suçları şunlardır:

1. Oy satın almak ve satmak,

2. Hazırda bulunmayan bir kimsenin nüfus cüzdanıyla oy kullanmak,

3. Seçimlerde tehdit etmek veya rüşvet vermeye kalkışmak,

4. Sahte nüfus cüzdanı ile oy kullanmak,

5. Başkasının nüfus cüzdanı ile oy kullanmak,

6. Bir defadan fazla oy kullanmak,

7. Oy kullanma yerinde bulunan görevli olmayan kimselerin seçmenlere belirli bir adayın adını yazmalarına dair 
telkinlerde bulunmaları,

8. Seçimlere hile karıştırılması,

9. Oy veya oy pusulalarının sayısını çoğaltmak veya azaltmak,

10. Oy kullanımında veya sayımında hile yapmak,

11. Oy pusulaları veya tutanaklarda hile yapmak veya gizlemek.

12. Oy verme işlemimin yapıldığı şubedeki gözlemci ve denetçilerin seçmenlere belirli bir adaya oy vermeleri 
konusunda telkinlerde bulunmaları,

13. Oy pusulası, toplantı tutanağı, faks ve telgraf gibi tebligat belgelerinin değiştirmek, sahtesini düzenlemek, 
çalmak veya yok etmek,

14. Yasal izin olmadan oy sandıklarının bulunduğu yerin kilidini açmak veya kırmak ve mühürlerini sökmek.

15. Yasal izin olmadan tebligat belgelerinin yerini değiştirmek, tasarrufta bulunmak veya yok etmek.

16. Seçmenleri veya seçmen şubelerindeki kayıtları tutmakla görevli kimseleri silahlı veya silahsız tehdit etmek 
ve korkutmak,

17. Sahte belgeyle kendisini yetkili göstererek veya yasa dışı herhangi bir yöntemle seçimlere müdahale etmek,

18. Şube sandık görevlilerinin yapması veya yapmaması durumunda seçmen oylarını olumsuz şekilde etkileyecek 
eylemler: Oy pusulası veya nüfus cüzdanını (İran’da nüfus cüzdanları 8 sayfadan oluşmaktadır. Bunun iki 
sayfası seçimlerde oy kullanırken veya bazı kurumlar tarafından belirli amaçlarla mühürlenmek üzere mühür 
yeri olarak tahsis edilmiştir) mühürlemekten kaçınmak veya oy sandıklarının önceden belirlenmiş olan yerden 
başka bir yere intikali gibi.  
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Fıkra: Seçimler esnasında bu maddede yer alan suçların işlenmesi ve bir veya birkaç seçim şubesindeki oy verme 
işlemini yasal sürecinin dışına çıkarmasına neden olur ve seçimlerin genel sonucu üzerinde etkili olacağı kanaatine 
varılırsa İçişleri Bakanlığı konuyu incelemesi amacıyla Anayasa Koruyucular Konseyi bünyesindeki Denetleme 
Merkezine rapor eder. 

Parlamento seçimleri kanununun 75. Maddesi, bu kanunun 66. Maddesinde siyasi suç kapsamına alınmış olan ih-
lallerin gerçekleşmesi halinde öngörülen cezaları sıralamaktadır. Buna göre 66. Maddenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 
bentlerindeki suçlardan herhangi birini işleyenler; 3 aya kadar hapis cezası, 1 milyondan 5 milyon Riyal’e kadar para 
cezası ve 8 yıl seçim şubelerinde icracı ve gözlemci heyetlere üyelikten men cezasına çarptırılırlar. 

Parlamento seçimleri kanununun 76. Maddesine göre 66. Maddenin 9, 10, 11, 12, 14, 15 ve 18. bentlerindeki suçlar-
dan herhangi birini işleyenler; 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, 3 milyondan 15 milyon Riyal’e kadar para cezası, 
devlet memuru ise 6 aydan 2 yıla kadar görevden uzaklaştırılma cezası ve 12 yıl seçim şubelerinde icracı ve gözlem-
ci heyetlere üyelikten men cezasına çarptırılırlar.

Yine bu kanunun 77. Maddesine göre 66. Maddenin 16. Bendindeki suçu işleyenin İslam devletine karşı silahlı 
mücadele kapsamına girmemesi şartıyla suçu işleyen, suçu işleyene yardım eden, suça teşvik veya tahrik eden kişi, 
1997 tarihinde onaylanmış olan İslam Ceza Kanununun 617. Maddesinde öngörülen “Bıçak veya başka bir tür silah-
la zorbalık yapan, başkalarını rahatsız eden, haraç almaya kalkışan, tehdit eden veya boğuşan kimse İslam devletine 
karşı silahlı mücadele hükmüne girmiyorsa 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ve 74 kırbaçla cezalandırılacaktır”.

Bu kanunun 77. Maddesine göre, 66. Maddenin 17. Bendinde belirtilen suçu işleyen kişi, İslam Ceza Kanununun 
555. Maddesinde yer alan ceza ile cezalandırılmaya ek olarak 12 yıl seçim şubelerinde icracı ve gözlemci heyetle-
re üyelikten men cezasına çarptırılırlar. İslam Ceza Kanununun 555. Maddesine göre, resmi görevli olmaması ve 
devlet tarafından yetkili kılınmamasına rağmen kendisini ülkenin idari, askeri veya polis teşkilatında görevli olup 
kendisini ilgilendirmeyen bir konuya müdahil olursa 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını çarptırılır. Veya sahte belge 
düzenleyerek kendisini söz konusu yetkililerden biri olarak tanıtan kişiye sahte belge düzenlemekten de ayrıca ceza 
verilecektir. 

11  Gönüllü milisler. 

12  http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=10374    [Erişim Tarihi: 25.01.2017] 
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