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ÖZET
• İran Ulusal Konseyi (İUK), Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ) ile birlikte İran’ın yurt dışı 

ulusal muhalefetinde ciddi etkisi olan iki aktörden biridir. 
• İUK, sahip olduğu milliyetçi eğilim ve söylemler ile İran’da yer alan Fars milliyetçisi ve 

monarşizm sempatizanı olan halk tabanında karşılık bulma olasılığına sahiptir. 
• İUK kendisini tüm İran halkını kapsayacak bir siyasi alternatif olarak sunma arayışındadır. 
• İUK’nin liderlik konumu atfettiği Şehzade Rıza Pehlevi’nin liderlik karakteri, etki potansi-

yeli açısından önem teşkil etmektedir.
• Şehzade Pehlevi özellikle Trump’ın ABD’de iktidara gelmesinden bu yana bir taraftan si-

vil itaatsizlik yoluyla rejim değişikliğine yönelik İran iç kamuoyuna mesajlarını artırırken 
diğer taraftan da ülke dışındaki tüm ulusal ve etnik muhalefeti birleştirme yönündeki çaba-
larını yoğunlaştırmıştır. 

• Pehlevi’nin mesajlarının içeriğine bakıldığında rejim değişikliği durumunda Avrupa’daki 
mevcut monarşilere benzeyen seküler temellere dayalı bir sistem öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İran Ulusal Konseyi, Şehzade Rıza Pehlevi, Milliyetçilik 

SUMMARY
• The National Council of Iran (NCI), together with the People’s Mujahideen Organization of 

Iran (PMOI), is one of the two actors who have largely dominated Iran’s national opposition 
abroad.

• With its nationalist tendencies and rhetoric, the NCI has the possibility of finding a response 
within the popular base of Iran, which is a sympathizer of Persian nationalism and monar-
chism.

• The NCI seeks to present itself as a political alternative to the entire Iranian population.
• The leadership of Prince Reza Pahlavi, to whom the NCI attributes leadership, is important 

in terms of its impact potential.
• Especially since Trump came to power in the United States, Prince Pahlavi intensified his 

efforts to unite all national and ethnic opposition outside the country, while increasing his 
messages to the Iranian domestic public about regime change through civil disobedience.

• Considering the content of Pahlavi’s messages, a system based on secular foundations like 
the existing monarchies in Europe is envisaged in case of regime change.

 Keywords: National Council of Iran, Prince Reza Pahlavi, Nationalism
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 چكیده

شورای ملی ایران در کنار سازمان مجاهدین خلق، یکی از دو گروه اصلی مخالف نظام جمهوری اسالمی در خارج • 
از کشور می باشد.

این شورا به دلیل رویکردها و گفتمانهای ملی گرایانه توانایی ایجاد پایگاه مردمی برای خود در میان اقشار دارای • 
تمایالت سلطنت طلبی و ملی گرایانه را دارد.

شورای ملی ایران در تالش است تا خود را به عنوان جایگزین نظام جمهوری اسالمی نزد عموم مردم ایران معرفی • 
نماید.

معرفی شاهزاده رضا پهلوی از طرف این شورا به عنوان رهبر، برای ایفای نقش رهبری در ایران بسیار حائز • 
اهمیت است.

شاهزاده رضا پهلوی به ویژه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در امریکا، از یک طرف پیام های خود را به داخل • 
کشور مبنی بر تغییر نظام سیاسی از طریق نافرمانی مدنی افزایش داده و از طرفی دیگر تالش کرده است میان گروه 

های ملی و قومی خارج از کشور وحدت و انسجام ایجاد نماید. 
با توجه به محتوای پیام های رضا پهلوی، نظام سیاسی مورد نظر وی برای جایگزینی نظام جمهوری اسالمی، نظام • 

پادشاهی شبیه پادشاهی های مستقر در اورپا و متکی بر سکوالریسم می باشد. 

 كلید واژه ها: شورای ملی ایران، شاهزاده رضا پهلوی، ملی گرایی
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Takdim
1979 İran İslam Devrimi’nin ardından ülkede inşa edilen siyasal yapıya muhalif olan gruplar 

sistem içi ve sistem dışı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Devrim ilkelerine ve sistemin omurga-
sını teşkil eden Velayet-i Fakih müessesesine ilkesel olarak bağlı olmakla birlikte daha liberal bir 
toplumsal ve siyasal anlayış benimseyen reformist cenah sistem içi muhalefeti oluştururken bu 
ilkelere ve müesseseye temelden karşı çıkan gruplar sistem dışı muhalefeti ifade etmektedir. İran 
İslam Cumhuriyeti’ne bu ikinci anlamıyla muhalif olan unsurlar İran içinde faaliyet alanı bulama-
mış ve yurt dışında çalışmalarını yürütmeye başlamıştır. Nitekim 1979’dan günümüze kadar geçen 
kırk yıl boyunca sistem dışı muhalif unsurlar bu pozisyonlarını korumuş ve bu durum koşullardan 
bağımsız olarak sürmüştür. 

Söz konusu grupların istisnai bir özellikle öne çıktığı görülmektedir. Pehlevi iktidarıyla geçen 
1925’ten 1979’a kadarki yıllarda egemen güç olan Pehlevi monarşisinin devrimin ardından muha-
lif pozisyona geçmesi bu durumun en bariz göstergesidir. Öyle ki devrik Muhammed Rıza Şah’ın 
oğlu olan Rıza Pehlevi öncülüğünde oluşturulan ve kısaca İran Ulusal Konseyi (İUK) olarak bili-
nen Özgür Seçimler İçin İran Ulusal Konseyi adlı oluşum; organizasyon yapısı, söylemi ve vaatle-
riyle sistem dışı muhalefetin önde gelen parçalarından biri hâline gelmiştir. 

Bu çalışmada, egemenlikten muhalefete geçişi temsil eden İUK’nin öncelikle tarihsel arka pla-
nı değerlendirilmiştir. Bunun ardından, oluşumun organizasyon yapısı ve vizyonu ele alınmıştır. 
Son olarak ise politik psikoloji zemininde İUK hareketinin İran’ın siyasal geleceğinde rol oynama 
potansiyeli analiz edilmiştir. Bir bütün olarak çalışmada, İran İslam Cumhuriyeti’nin etkin şekilde 
anlaşılabilmesi için yalnızca ülkede hâkim olan siyasal yapının değil ona muhalif olan grupların da 
anlaşılması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Zira bu iki taraf arasında çoğu durumda farklı şekil-
lerde etkileşim olduğu görülmektedir. Her ne kadar taraflar birbirlerini meşru bir muhatap olarak 
görmediği için doğal olarak doğrudan bir etkileşimden bahsetmek mümkün değilse de iktidardaki 
siyasal elitler ve onların yurt dışındaki muhalifleri, pozisyonlarını yer yer birbirlerini ötekileştir-
mek için revize etmiştir. Ayrıca taraflar arasında İran kamuoyunu yönlendirmeye dönük büyük bir 
rekabet sürmektedir. Sistem dışı muhalefetin İran’daki kamuoyunu etkileme kapasitesi her zaman 
için bir tartışma konusu olsa da ülke içinde ve dışında son dönemlerde yaşanan gelişmeler bu kapa-
sitenin dikkatle değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Konunun bu boyutuna dair de aydınlatıcı 
fikirler sunmak eldeki çalışmanın başat amaçları arasındadır. 
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1. Giriş: Tarihsel Süreç ve Tarihsel Miras
1.1. Pehlevi Monarşisi 
Siyaset biliminin önde gelen isimlerinden 

olan Andrew Heywood, milliyetçilik çeşitle-
rini dörde ayırmaktadır. Liberal milliyetçilik, 
muhafazakâr milliyetçilik, yayılmacı milliyet-
çilik ve anti-kolonyal milliyetçilik bu ayrımın 
tipolojik ifadelerini teşkil etmektedir (Heywo-
od, 2007:159). Liberal milliyetçilik, her ulusun 
ulusal kimliğini ve bu bağlamda kendi kaderini 
tayin etme hakkına sahip olduğunu, ırkçılıktan 
ve ötekileştirmeden uzak, ulusa mensup her 
bireyin refahını savunmaktadır. Muhafazakâr 
milliyetçilik, ulusun ve ulusal değerlerin sürekli 
olarak dışsal tehditlerle tehlike altında olduğu-
nu iddia etmekte, bu nedenle bu milliyetçiliğin 
ana unsurlarını korumacı refleks, gelenekselci-
lik, tek tipçilik, yabancı korkusu ve düşmanlığı 
oluşturmaktadır. Yayılmacı milliyetçilik; saldır-
ganlık, sınırların genişletilmesi ve ulusal onur 
unsurlarını ön plana çıkarmakta, diğer uluslar-
dan üstünlük iddiasını ifade etmektedir. An-
ti-kolonyal milliyetçilik sömürge rejimi altında 
yaşayan toplumlarda ortaya çıkmakta, sömürge-
ci devlete karşı kendi kimliğini ve değerlerini 
koruma refleksini ifade etmektedir. 

Pehlevi monarşisinin anlayışı bu zeminde 
değerlendirildiğinde daha çok muhafazakâr 
milliyetçilik temelinde, liberal milliyetçiliğin 
ulusal refah anlayışından da izler barındıran ve 
kısmen yayılmacı milliyetçilik eğilimi taşıyan 
bir anlayışı yansıtmaktadır.

Pehlevi Devleti’nin milliyetçiliğinde monar-
şi, sistemin temel dayanağı olmuş, bu bağlamda 
bu anlayış şahlık milliyetçiliği olarak adlandı-
rılmıştır. Şahlığın en büyük savunucusu olarak 
Şah’ın bizzat kendisi İran’ın ulusal birliğinin, 
askerî gücünün ve siyasi bağımsızlığının oluştu-
rulmasında şahlığın dünya nezdindeki garantörü 
olduğuna inandığını ortaya koymuştur (Pehlevi, 

78). Şah, şahlığı ve monarşiyi “İranlıların ulusal 
kimliğinin temeli” olarak tanımlarken milletin 
ve ülkenin temel sütunlarının koruyucusu oldu-
ğu fikrini benimsemiştir. Buna göre şahlık, tarih 
boyunca İran’ı yıkım tehlikesinden kurtararak 
İran milletinin büyümesini ve kalkınmasını sağ-
layan yegâne manevi güç olarak görülmüş ve 
başka bir hükûmet seçeneğinin İran için uygun 
olmadığı vurgulanmıştır (Pehlevi, 265). Sasani 
ve Pers İmparatorlukları Dönemi’nde din, et-
nisite ve monarşinin iç içe geçmiş yapısı Peh-
levi monarşisinin milliyetçilik anlayışında bir 
ilham kaynağı niteliğindedir. Zerdüştlük inan-
cının referansları bu milliyetçilik şeklinin ka-
rakteristiğinde önemli bir rol oynamıştır (Alıcı, 
2012:192).

Anthony Smith, millî ve etnik kimlik için or-
tak soy miti, ortak ana vatan bilinci, ortak kül-
tür, tarih ve dayanışma duygusunun varlığının 
zorunlu olduğunu ifade ederek İranlıların Sasa-
ni Dönemi’nden beri Arap (İslam) ve Türk akın-
ları ile kültürel olarak çeşitli darbeler almasına 
rağmen etnik kolektif bilinç ve kimliklerini ko-
ruduklarını dile getirmektedir (Smith, 2010:49). 

Bu bağlamda şahlık milliyetçiliğinin esası 
iki bileşen temelinde şekillenmiştir. Bunlar et-
nik kimlik ve tarihsel kimlik olarak kendini gös-
termiştir. Şahlık milliyetçiliğinde Aryan kimli-
ği ön plana çıkarılmaya çalışılmış ve İranlıları 
Araplardan uzaklaştırarak Avrupalılarla bağlan-
tısına vurgu yapılmıştır (Pehlevi, 17). Pehlevi 
Hanedanı, İran’ın görkemli geçmişini canlandı-
ran milliyetçiliği desteklemiş ve ulusal mitlerin 
yeniden üretimi, monarşinin tarihini yücelterek 
yeniden yazılması ve bunu yaparken çeşitli tarih 
ve medeniyet kongrelerini tertip ederek eğitimli 
elitlerin de desteğini almak gibi çeşitli hamle-
ler gerçekleştirmiştir. Bu süreçte Ahameniş ve 
Sasani Dönemlerine ait belgeseller ve filmle-
rin üretimine büyük fonlar ayrılmıştır (Ekberi, 
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2005:188). Bu süreç, İslam Devrimi’nin gerçek-
leşmesiyle birlikte önemli bir kırılma yaşamıştır. 

Pehlevi yönetiminin çöküşü yalnızca Pehle-
vi Hanedanlığı’nın sonunu getirmekle kalma-
mış aynı zamanda Pehlevi yönetiminin temsil 
ettiği milliyetçilik anlayışının da ciddi biçimde 
darbe almasına yol açmıştır. Yeni siyasal sis-
temin esası olan Velayet-i Fakih anlayışı, ülke 
milliyetçiliği niteliğindeki İran milliyetçiliği ve 
tüm etnik ve dinî grupları kapsama iddiasındaki 
İran milleti söylemlerini ön plana çıkarmıştır. 
İslam Devrimi’nin ardından kısa bir süre son-
ra başlayan İran-Irak Savaşı, İran milliyetçiliği 
ve İran milleti söylemlerinin sosyopolitik dü-
zeyde konsolide olmaya başlamasını sağlamış, 
soğuk savaş döneminin sona ermesiyle birlikte 
bu konsolidasyon sürecinde dönüşümler ortaya 
çıkmaya başlamıştır. Soğuk savaş sonrası süreç-
te özellikle etnik kimlikler temelinde yaşanan 
ayrılıkçı hareketler, küreselleşme sürecinin ulus 
devlet yapılarını üniter ve merkeziyetçi anla-
yışları dönüşüme zorlayan ve baskı altına alan 
sosyopolitik dalgası, milliyetçiliğin yeniden 
ivme kazanmasını beraberinde getirmiştir. Bu 
durum İran’da 90’lı yılların ikinci yarısından 
itibaren teokratik yönetim ve ülke milliyetçiliği 
anlayışına karşılık seküler Fars milliyetçiliğinin 
özellikle gençler arasında bir alternatif siyasal 
yönelim hâline gelmesini sağlamıştır. Kısmi 
olarak Pehlevi Dönemi’nde hâkim olan milli-
yetçilik anlayışından ilham alan ve büyük ölçü-
de sekülerizm, ulusal onur ve çağdaşlık imgele-
ri ile şekillenen yeni Fars milliyetçiliği anlayışı 
özellikle İran dışında Rıza Pehlevi’nin siyasal 
lider olarak öne çıkmaya başlaması ile kurum-
sallaşma adına farklı bir sürece evrilmiştir. Bu 
süreç İUK organizasyonunun oluşturulmasıyla 
birlikte yeni milliyetçilik anlayışının somut bir 
görünüme sahip olmasını sağlamıştır.

2. İran Ulusal Konseyi (İUK)
Özgür Seçimler İçin İran Ulusal Konseyi, 

Şehzade Rıza Pehlevi öncülüğünde 2012 yılın-
da İran’ın siyasi ve sivil aktivistleriyle 22 ay 
süren diyalog ve istişarelerin ardından, 27 Ni-
san 2013’te Paris’te kurulmuştur. Organizasyon 
İran Ulusal Konseyi (İUK) ismiyle anılmakta-
dır. Bütün siyasal görüş ve meslek mensupla-
rının, yurt dışı ve yurt içinde yaşayan herkesin 
bu oluşumun siyasal ve sivil güçleriyle birlikte 
hareket etmesi çağırısında bulunan İUK, ulusal 
uzlaşı ve ulusal egemenlik ilkesi inancıyla ve İs-
lam Cumhuriyet sistemini devre dışı bırakmak 
amacıyla faaliyet yürütmektedir. Organizasyon, 
Rıza Pehlevi’nin doğal bir lider olarak öncülük 
ettiği, farklı grup ve hareketlerin desteğini alan 
bir oluşum görünümündedir. Konsey, hiyerarşik 
bir yapılanma biçiminde oluşmakta ve çeşitli alt 
birimler ile şekillenmektedir. Konsey vizyonu; 
Rıza Pehlevi’nin görüşleri, küreselleşme süreci-
nin dönüştürücü etkisi ile biçimlenen milliyet-
çilik anlayışı ve sivil itaatsizlik eylem biçiminin 
benimsenmesi gibi farklı unsurların bileşimini 
yansıtmaktadır. 

2.1. Doğal Lider: Rıza Pehlevi 

Rıza Pehlevi, 31 Ekim 1960 tarihinde Tah-
ran’da doğmuştur. İran’ın son şahı Şah Muham-
med Rıza Pehlevi ve Melike Ferah Pehlevi’nin 
büyük oğlu ve veliaht prensidir. İlk ve orta 
öğrenimini Tahran’da özel krallık askerî oku-
lunda bitirmiştir. Pilotluk öğrenimi için gittiği 
ABD’de eğitimine devam ettiği sırada 1979 İs-
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lam Devrimi gerçekleşmiş ve bir daha ülkesine 
dönememiştir. Muhammed Rıza Pehlevi’nin 
27 Temmuz 1980 tarihinde vefat etmesinden 
bir gün sonra Kahire’de monarşi anayasasına 
yemin ederek sürgünde hükûmet görevini üst-
lenmiştir. Daha sonra ABD’ye dönerek siyaset 
bilimi lisans eğitimi için Güney Kaliforniya 
Üniversitesine başlamıştır. 1978 yılından beri 
sürgünde yaşayan Pehlevi, 12 Haziran 1986’da 
Yasemin İtimad Emini (George Washington 
Üniversitesinde Hukuk Doktoru) ile evlenmiş 
ve bu evlilikten üç kızı olmuştur. 

Rıza Pehlevi, Pehlevi monarşisinin yıkılma-
sının ardından monarşinin de facto lideri hâline 
gelmiştir. Sürgünde hükûmet lideri pozisyonu-
nu üstlenen Rıza Pehlevi hem bir geleneksel/do-
ğal lider hem de kurumsal lider karakteristiğine 
sahiptir. Pehlevi özellikle ABD’ye üniversite 
eğitimi için gittiği süreçten itibaren siyasi faali-
yetlerini yoğunlaştırmaya başlamıştır. Bu süreç-
te Pehlevi monarşisinin temsilcisi olarak üstlen-
diği mirasın yanı sıra 21. yy.’ın siyaset anlayışı-
nı yeni bir siyasal vizyon oluşturmak amacıyla 
monarşi anlayışına entegre etmeye çalışmıştır. 
Bu çabasını özellikle ABD ve Fransa’da yurt 
dışı İran muhalefetini oluşturan grupların orga-
nize ettiği ya da katılım gösterdiği toplantılarda 
ifade etmeye başlamıştır. 

2012 yılında başlayan yoğun hazırlık süreci-
nin ardından 2013 yılında Rıza Pehlevi “Özgür 
Seçimler İçin İran Ulusal Konseyi” yapısının 
oluşturulmasına öncülük etmiştir. Bu aşama-
dan itibaren Rıza Pehlevi, Pehlevi monarşisinin 
temsilcisi kimliğinin ötesinde, İran muhalefe-
tinde önemli bir yere sahip olan bir örgütlenme-
nin lideri konumuna gelmiştir. Bu konumu ile 
Pehlevi, ABD medyası başta olmak üzere Av-
rupa medyası, siyasi temsilcileri ve sivil toplum 
kuruluşları ile temaslarda bulunmaktadır.

2.2. Görüşleri ve Perspektifi
Rıza Pehlevi’nin İran’da mevcut siyasal ve 

toplumsal durumu ve İran’ın siyasal geleceği-
ne ilişkin görüşleri genel itibariyle İUK vizyo-
nu ile somutlaşmaktadır. Bir siyasi lider olarak 
Pehlevi, sahip olduğu siyasal bakış açısını ve 
İran’ın geleceğine dair vizyonunun ana hatla-
rını 2001 yılında yayımladığı Değişim Rüzgar-
ları: İran’da Demokrasinin Geleceği (Winds 
of Change: The Future of Democracy in Iran) 
isimli kitabında ortaya koymuştur. Bu kitapta 
Pehlevi, İran’da mevcut siyasal ve toplumsal 
duruma ilişkin saptamalarda ve tasvirlerde bu-
lunmakta, sahip olduğu vizyon doğrultusunda 
siyasi mücadelenin temel dinamikleri ve gerek-
lilikleri hakkında bilgiler vermektedir. Bu bağ-
lamda Pehlevi ilk olarak İran’da halkın taleple-
rini yok sayan bir yönetimin mevcut olduğunu 
ve buna karşın değişimin ancak halkın kendi 
mücadelesi ile gerçekleşebileceğini savunmak-
tadır (Pehlevi, 2001:18). Halkın değişim süreç-
lerine katılımı ve yeni taleplerini açıkça ortaya 
koyması, demokrasinin inşası ve şekillenmesini 
sağlayacaktır (Pehlevi, 2001:45). 

Söz konusu değişim sürecinin doğasını be-
lirleyecek olan mücadele yöntemi konusunda 
ise Pehlevi, sivil itaatsizlik yöntemi ve şiddet 
dışılık ilkesini vurgulamaktadır. Pehlevi’ye göre 
tarih boyunca şiddet hareketleri sonucunda ger-
çekleşen tüm siyasal değişimler yıkıma uğrayan 
rejimden daha baskıcı rejimleri doğurmuştur 
(Pehlevi, 2001:94). Şiddet dışı mücadele yön-
temleri ise ülkelerin ulusal birliklerinin ve top-
rak bütünlüklerinin bozulmasının ve çözülme-
sinin önüne geçmiştir (Pehlevi, 2001:93). Sivil 
itaatsizlik ve şiddet dışılığı bir mücadele yönte-
mi olarak ortaya koyan Pehlevi, bu alternatifi-
ni İran’ı bölünme ve parçalanma tehlikesinden 
uzak tutmanın ve yeni bir baskıcı rejim oluşma 
riskini ortadan kaldırmanın tek yolu olduğu id-
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diası ile temellendirmektedir. Buna ek olarak 
Pehlevi, İran halkının özgürlükçü bir demokra-
siye ihtiyaç duyduğunu ve bu bağlamda şiddet-
ten uzak yöntemlerin kullanılmasının amaç ve 
yöntem uyumunu sağlayacağını ifade etmekte-
dir (Pehlevi, 2001:95-96).

Mücadele yönteminin unsurları ve dinamik-
lerinin açıklamasının ardından, İslam Cumhuri-
yeti sonrasında oluşturulacak olan yeni siyasal 
sistem konusunda görüşlerini ortaya koyan Peh-
levi, bu çerçevede anayasal monarşi sistemine 
özel bir anlam atfetmektedir. Monarşi sistemi-
nin İran tarihinin ve İran ulusal karakterinin 
ayrılmaz bir parçası olduğunu savunan Pehlevi, 
bu yönüyle monarşinin İran’ın geleceğinde de 
önemli bir role sahip olacağını iddia etmekte-
dir (Pehlevi, 2001:77). Monarşinin her şeyden 
önce tarihsel sürekliliğin sağlanması adına bir 
gereklilik olduğunu düşünen Pehlevi, monarşi 
sistemine karşı çeşitli ön yargıların mevcut ol-
duğunu dile getirmektedir (Pehlevi, 2001:77-
80). Bu noktada öncelikle anayasal monarşinin 
İran’ın yeni siyasal sistem alternatifi olması 
gerektiğini söyleyerek bu sistemin klasik kral-
lık sistemi olarak algılanmaması gerektiğini sa-
vunmaktadır. Pehlevi’ye göre anayasal monarşi 
sisteminde, serbest ve demokratik bir seçimle 
ülke yönetiminin baş sorumlusu ve yetkili ma-
kamı olan başbakan ve hükûmeti belirlenmek-
tedir (Pehlevi, 2001:80). Bu sistemde monarkın 
herhangi bir yürütme yetkisi ve görevi bulun-
mamaktadır. Monark, anayasanın korunması ve 
anayasaya bağlı kalınmasını sağlayan bir organ 
işlevi görmektedir (Pehlevi, 2001:80-81). Tüm 
siyasi görüşlerin, etnik ve dinî grupların üze-
rinde yer alacak olan ve tüm İran’ı temsil eden 
monark, ülkenin birliği ve bütünlüğünün koru-
yucusu olacaktır (Pehlevi, 2001:81-82). 

Kurulacak rejimin dış politika anlayışını İran 
halkının temel kodlarının korunması ve ulusal 

çıkar olgularıyla özdeşleştiren Pehlevi, bu bağ-
lamda realist ve pragmatik bir tutum ortaya koy-
maktadır. Pehlevi’ye göre İran coğrafyası ve İran 
halkı, tarih boyunca pek çok kez işgal girişimine 
ve asimilasyon hamlesine maruz kalmış fakat 
her zaman bu girişimlere karşı direnç göstererek 
coğrafyasını ve kültürünü korumayı başarmıştır 
(Pehlevi, 2001:61). Bu durumun bugün için de 
bir risk olarak geçerli olduğunu ifade eden Pehle-
vi, yeni rejimin dış politika paradigmasının İran 
halkının değerlerini koruması ve ulusal çıkarla-
rını gerçekleştiriliyor olması gerektiğini öngör-
mektedir (Pehlevi, 2001:62). Bu bağlamda Peh-
levi, İran halkının ulusal çıkarları adına dünya 
ile bütünleşmesi, bölgesel ve küresel aktörlerle 
olumlu ilişkiler geliştirmesi, siyasal ve toplumsal 
yapının ve değerlerin korunması şartıyla çıkarla-
rın gerçekleştirilmeye çalışılmasını vurgulamak-
tadır (Pehlevi, 2001:68).

Rıza Pehlevi’nin bir lider olarak ortaya koy-
duğu bu görüşler, siyasal vizyonunun ana hat-
larını göstermektedir. Fakat bununla birlikte 
Pehlevi, çeşitli zamanlarda çeşitli platformlarda 
şahsi görüş ve analizlerini dile getirmektedir. 
Söz konusu görüş beyanlarını ve bu noktada 
ön plana çıkan ortak vurguları şu şekilde ortaya 
koymak mümkündür:

•	 Pehlevi İran’ın içinde bulunduğu mevcut 
siyasal, ekonomik ve toplumsal durumun 
yaşanılamaz bir ortam ortaya çıkardığını sa-
vunmakta ve bu doğrultuda İran halkının tüm 
kesimlerini İran’daki otoriter sistemin değiş-
mesi adına birlik olmaya çağırmaktadır.1

•	 Pehlevi, İran’ın nükleer programı ve P5+1 
sürecine ilişkin olarak uluslararası topluma 
öncülük eden ülkelerin bu süreci İslam Cum-
huriyeti’ni sınırlayacak biçimde sürdürme-
lerini, Orta Doğu’da başta İran olmak üzere 
seküler siyasal yönelimleri ve değişim talep-

1 Reza Pahlavi. Reza Pahlavi’s Call for Solidarity. Erişim Adresi: http://
en.rezapahlavi.org/2012/09/05/reza-pahlavis-call-for-solidarity/ 

http://en.rezapahlavi.org/2012/09/05/reza-pahlavis-call-for-solidarity/
http://en.rezapahlavi.org/2012/09/05/reza-pahlavis-call-for-solidarity/
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lerini desteklemelerini talep etmekte, bunun 
sonucunda bölgede oluşacak barış ve istikrar 
ortamı ile birlikte uluslararası güvenliğe yö-
nelik ciddi bir katkı sağlanmış olunacağını ve 
ayrıca bölge halklarının hak ettikleri yaşam 
standartlarına kavuşacağını dile getirmekte-
dir. Pehlevi bu argümanını, küresel güçler ve 
bölge halkları arasında bir kazan-kazan ilişki-
sinin oluşturulması ile temellendirmektedir.2

•	 Pehlevi, İran’a yönelik dış ekonomik yaptı-
rımları İslam Cumhuriyeti’nin baskılanması-
na yönelik olumlu bir uygulama olarak değer-
lendirmekte, söz konusu yaptırımların kaldı-
rılmasının Tahran yönetimini güçlendireceği 
ve İran halkının hak etmediği gelir adaletsiz-
liğini ve yolsuzlukları artıracağını savunmak-
ta, İran halkının çıkarlarına uygunmuş gibi 
görünse de esasen sadece İslam Cumhuriye-
ti’nin çıkarına olduğunu dile getirmektedir. 
Pehlevi, İran halkının ekonomik refahı hak 
eden bir halk olduğunu ve bunun yolunun İs-
lam Cumhuriyeti yönetiminin değiştirilmesi 
ile mümkün olduğunu iddia etmektedir.3

•	 Pehlevi, İslam Cumhuriyeti’ni totaliter bir 
sistem olarak tanımlamakta ve tarihte Sov-
yetler Birliği, Şili, Macaristan, Güney Afrika 
gibi ülkelerde tecrübe edildiği gibi her baskı-
cı rejimin sonunun geleceğine vurgu yaparak 
benzer şekilde İran’da da mevcut sistemin 
değişeceğini iddia etmektedir.4

•	 Pehlevi, Suriye’de Esed rejimine karşı ayak-
lanan halkın ve İran halkının ortak düşmanı-
nın Hamenei olduğunu iddia etmiştir.5

•	 Pehlevi, 2009 yılındaki İran cumhurbaşkan-

2 Reza Pahlavi. The path to a Win-Win Solution: Engaging the People of 
Iran in the Nuclear Negotiations. Erişim Adresi: http://en.rezapahlavi.
org/2015/04/30/the-path-to-a-win-win-solution-engaging-the-people-
of-iran-in-the-nuclear-negotiations/ 

3 Reza Pahlavi. National Aspirations vs. the Interests of the Islamic 
Republic. Erişim Adresi: http://en.rezapahlavi.org/2016/01/22/national-
aspirations-vs-the-interests-of-the-islamic-republic/ 

4 Reza Pahlavi. Thirty-Seven Years Of The Islamic Republic’s Tyranny. 
Erişim Adresi: http://en.rezapahlavi.org/2016/02/13/thirty-seven-years-
of-the-islamic-republics-tyranny/ 

5 Reza Pahlavi. Iranian and Syrian people’s solidarity facing a common 
dictator. Erişim Adresi: http://en.rezapahlavi.org/2012/06/10/reza-
pahlavi-iranian-and-syrian-peoples-solidarity-facing-a-common-
dictator/ 

lığı seçimi sürecinde seçimde usulsüzlük 
yapıldığı iddiaları doğrultusunda yaşanan 
kitlesel hareketleri ulusal bilincin demokra-
siye özlemin uyanışı olarak nitelendirmiş, 
bu süreçte hayatını kaybederek sembol hâli-
ne gelen Nida Sultani’nin kendi kızlarından 
farksız olduğunu ve onu sahiplendiğini dile 
getirmiştir. Bununla beraber Yeşil Hareket’in 
İran halkının ulusal onurunu öne çıkaran bir 
hareket niteliğinde olduğunu ifade etmiştir.6

•	 Pehlevi, Halkın Mücahitleri Örgütü’nün 
(HMÖ) Irak’ta konumlandığı Eşref Kampı’na 
yönelik İran ve Irak güvenlik güçleri tarafın-
dan gerçekleştirilen operasyonları eleştirmiş, 
Halkın Mücahitleri üyelerinin can güvenlik-
leri ve fikir özgürlüklerinin korunması gerek-
tiğini savunmuştur.7

•	 Pehlevi, İran’da yaşanan ekonomik sorun-
lar ve toplumsal memnuniyetsizliklerin halk 
tarafından daha kitlesel biçimde protesto 
edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. İslam 
Cumhuriyeti’nin ise buna karşın İran halkına 
Suriyeleşme korkusu empoze ederek ve bö-
lünme, parçalanma ve istikrarsızlık kaygıla-
rını öne çıkararak halkı sindirmeye çalıştığını 
öne sürmektedir.8

•	 Pehlevi, İran’ın doğal kaynak güvenliğine yö-
nelik ciddi biçimde hassasiyet sergilemekte 
özellikle su kaynaklarının verimli kullanımı 
ve güvenliği konusunda İslam Cumhuriye-
ti’nin son derece hatalı ve geleceği riske atan 
politikalar izlediğini iddia etmektedir. Bu 
iddiasına dayanak olarak Urumiye Gölü’nde 
yaşanan kuraklık sorununu göstermektedir.9

6 Reza Pahlavi. Reza Pahlavi’s message marking the third anniversary of 
Iran’s Green Freedom Movement. Erişim Adresi: http://en.rezapahlavi.
org/2012/06/14/reza-pahlavis-message-marking-the-third-anniversary-
of-irans-green-freedom-movement/ 

7 Reza Pahlavi. Statement of Reza Pahlavi concerning The State of 
MKO Members at Camp Ashraf. Erişim Adresi: http://en.rezapahlavi.
org/2009/07/29/statement-of-reza-pahlavi-concerning-the-state-of-
mko-members-at-camp-ashraf/ 

8 Reza Pahlavi. Reza Pahlavi Rejects Regime’s Threat of “Syriazation,” 
Upon Its Fall. Erişim Adresi: http://en.rezapahlavi.org/2018/07/06/reza-
pahlavi-rejects-regimes-threat-of-syriazation-upon-its-fall/ 

9 Reza Pahlavi. Reza Pahlavi’s Huffington Post Article on the Destruction 
of Iran’s Water Resources. Erişim Adresi: http://en.rezapahlavi.
org/2017/04/19/reza-pahlavis-huffington-post-article-on-the-
destruction-of-irans-water-resources-19-april-2019/ 

http://en.rezapahlavi.org/2015/04/30/the-path-to-a-win-win-solution-engaging-the-people-of-iran-in-the-nuclear-negotiations/
http://en.rezapahlavi.org/2015/04/30/the-path-to-a-win-win-solution-engaging-the-people-of-iran-in-the-nuclear-negotiations/
http://en.rezapahlavi.org/2015/04/30/the-path-to-a-win-win-solution-engaging-the-people-of-iran-in-the-nuclear-negotiations/
http://en.rezapahlavi.org/2016/01/22/national-aspirations-vs-the-interests-of-the-islamic-republic/
http://en.rezapahlavi.org/2016/01/22/national-aspirations-vs-the-interests-of-the-islamic-republic/
http://en.rezapahlavi.org/2016/02/13/thirty-seven-years-of-the-islamic-republics-tyranny/
http://en.rezapahlavi.org/2016/02/13/thirty-seven-years-of-the-islamic-republics-tyranny/
http://en.rezapahlavi.org/2012/06/10/reza-pahlavi-iranian-and-syrian-peoples-solidarity-facing-a-common-dictator/
http://en.rezapahlavi.org/2012/06/10/reza-pahlavi-iranian-and-syrian-peoples-solidarity-facing-a-common-dictator/
http://en.rezapahlavi.org/2012/06/10/reza-pahlavi-iranian-and-syrian-peoples-solidarity-facing-a-common-dictator/
http://en.rezapahlavi.org/2012/06/14/reza-pahlavis-message-marking-the-third-anniversary-of-irans-green-freedom-movement/
http://en.rezapahlavi.org/2012/06/14/reza-pahlavis-message-marking-the-third-anniversary-of-irans-green-freedom-movement/
http://en.rezapahlavi.org/2012/06/14/reza-pahlavis-message-marking-the-third-anniversary-of-irans-green-freedom-movement/
http://en.rezapahlavi.org/2009/07/29/statement-of-reza-pahlavi-concerning-the-state-of-mko-members-at-camp-ashraf/
http://en.rezapahlavi.org/2009/07/29/statement-of-reza-pahlavi-concerning-the-state-of-mko-members-at-camp-ashraf/
http://en.rezapahlavi.org/2009/07/29/statement-of-reza-pahlavi-concerning-the-state-of-mko-members-at-camp-ashraf/
http://en.rezapahlavi.org/2018/07/06/reza-pahlavi-rejects-regimes-threat-of-syriazation-upon-its-fall/
http://en.rezapahlavi.org/2018/07/06/reza-pahlavi-rejects-regimes-threat-of-syriazation-upon-its-fall/
http://en.rezapahlavi.org/2017/04/19/reza-pahlavis-huffington-post-article-on-the-destruction-of-irans-water-resources-19-april-2019/
http://en.rezapahlavi.org/2017/04/19/reza-pahlavis-huffington-post-article-on-the-destruction-of-irans-water-resources-19-april-2019/
http://en.rezapahlavi.org/2017/04/19/reza-pahlavis-huffington-post-article-on-the-destruction-of-irans-water-resources-19-april-2019/
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•	 Pehlevi, Ocak 2018’de Hürriyet gazetesinden 
Cansu Çamlıbel ile gerçekleştirdiği mülakatta 
şu ifadelere ve değerlendirmelere yer vermiş-
tir: “İnsanların talep ettiği değişimin üç aşama-
sı var. Birincisi, içinden geçmekte olduğumuz 
başkaldırı sürecidir. Aktivizm, sivil itaatsizlik 
ve ayaklanma bu sürecin unsurlarıdır ve rejim 
çökene kadar devam etmesi gerekmektedir. 
Gün, rejim karşıtı bütün siyasi güçlerin ideoloji-
lerinden bağımsız olarak tek ses olarak birleşme 
günüdür. İkinci aşama, geçiş sürecidir. Geçici 
bir hükûmet, anayasa meclisinin en kısa süre-
de kurulmasının önünü açmalıdır. Ancak bunun 
sonucunda üçüncü ve nihai aşama yani yeni 
demokrasinin ilk seçimleri gelebilir. Ben sahip 
olduğum siyasi sermaye üzerinden insanlara bu 
süreçte ne yapılması gerektiği konusunda yol 
göstermeye odaklanmış durumdayım. Nasıl bir 
modele gidilirse gidilsin, laiklik anahtar unsur-
dur. Bu ülke bunu yaşayarak gördü.”

Pehlevi’nin söz konusu görüşleri çok bü-
yük bir ölçüde İUK vizyonunun da çerçevesini 
ve esaslarını oluşturmaktadır. Dış politika ve 
İran’da siyasi ve toplumsal gelecek bağlamın-
da ortaya koyduğu görüşlerin bileşimi, İUK’nin 
gelecek tasavvurunu şekillendirmektedir. Bu 
durum İUK şartı ve vizyonunda açık biçimde 
kendini göstermektedir. 

2.3. Organizasyon Yapısı ve Vizyonu
Özgür Seçimler İçin İran Ulusal Konseyi 

yapısal açıdan değerlendirildiğinde çok parçalı 
bir karaktere sahip olduğu görülmektedir. Or-
ganizasyon yapısı ve teşkilatlanma bağlamında 
yüksek konsey, yürütme konseyi, sekretarya ve 
komiteler olmak üzere dört temel bileşenden 
meydana gelen İUK, bu bileşenlere bağlı çeşitli 
alt birimler vasıtasıyla da faaliyet göstermekte-
dir. Bu doğrultuda İUK organizasyon yapısının 
temel bileşenlerini ve bağlı alt birimlerini şu şe-
kilde tasnif etmek mümkündür:

2.3.1. Yüksek Konsey
Yüksek Konsey, İUK faaliyetlerinin niteli-

ğini belirlemek ve faaliyetlerin denetimini ger-
çekleştirmekle görevli olan bileşendir. Konsey, 
yedi üyeden oluşmaktadır. Söz konusu üyeler-
den bazıları Konseye bağlı alt birimlere de üye 
durumundadır. Konsey üyeleri çeşitli meslek ve 
uzmanlık dallarına sahiptir.

Konsey Üyeleri

•	 Mercan Ruhani (Psikiyatri Doktoru)

•	 Hamid Ghahremani (İş İnsanı): Kana-
da’nın Toronto şehrindeki İUK’nin yerel ko-
mitesinden sorumlu kişidir.

•	 Haydar Beduht: Siyasi aktivist ve Avust-
ralya’daki Kiruş Hareketi’nin kurucusudur. 
İUK’nin kuruluş aşamasında geçici komi-
te üyesi olduğundan günümüzde de Yüksek 
Konsey üyesi olarak çalışmaya devam etmek-
tedir.

•	 Vahik Begümiyan (Yönetici)

•	 Huşeng Lahuti: İUK Çevre ve Kültür Ko-
mitesi üyesi olup biyoloji uzmanıdır. Avust-
ralya’daki Sydney Tıp Fakültesinde akade-
misyenlik yapmaktadır. 2009’dan bu yana 
sosyal medya üzerinden siyasi faaliyetleri-
ne başlamış ve İUK’nin Yüksek Kurulunda 
ve Uluslararası Komitesinde yer almıştır.  
Sydney şehrinin yerel komitesinde aktif gö-
rev yapmıştır.

•	 Cevad Furuzande (Hukukçu)

•	 Rıza Şilsar: Siyasi ve toplumsal aktivist. 
Avustralya’nın Sydney şehrinde Kiruş Hare-
keti’nin kurucularından, Avustralya’da İslam 
Cumhuriyeti’ne karşı çeşitli protesto ve top-
lantıların organizatörlerinden ve İUK’nin ku-
rulması için oluşturulan Geçici Komite üye-
lerindendir. İUK’nin kurulmasından bu yana, 
çeşitli komitelerde aktif olarak görev yapmış 
ve Avustralya’nın Sydney’deki İUK’nin Ye-
rel Komitesinden sorumlu kişidir.
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2.3.2. Yürütme Konseyi
Dört ila yedi üyeden oluşan İUK Yürütme Kon-

seyi, iki yıl için İUK üyeleri tarafından yapılan se-
çimler doğrultusunda oluşturulmaktadır. Konsey, 
İUK politikalarının uygulanması ve stratejilerinin 
gerçekleştirilmesi görevini üstlenmektedir. Bunun 
yanında Konsey, kendisine bağlı alt birimlerin fa-
aliyetleri ve denetimlerinden sorumludur.

Konsey Üyeleri

•	 Nazile Gülistan (Bilgisayar Mühendisi): 
İUK’nin İnsan Hakları Özel Temsilcisi ve 
Sivil İtaatsizlik Komitesi sorumlusudur. Bilgi 
sistemleri, strateji ve karar verme yönetimi 
uzmanıdır. Uzun zamandan beri kadın hak-
ları, öğrenci hakları, çocuk hakları ve insan 
hakları alanında gönüllü faaliyetlerde bulun-
maktadır.

•	 Emir Hüseyin Mehdi İrai: Sivil İtaatsizlik 
ve Ulusal Uzlaşı Komitesi sorumlusudur. 
Doktor ve eski İran Hava Kuvvetleri perso-
nelidir. Emre itaatsizlikten dolayı tutuklanmış 
ve ceza almıştır. Hapis sürecinin bitmesinin ar-
dından yurt dışına çıkmak zorunda kalmıştır.

•	 Zerrin Muhyiddin: İran’da Demokrasi İçin 
Ulusal Birlik Platformu yöneticisi ve İnsan 
Hakları Komitesi sorumlusudur.

•	 Rıza Pirzade: İUK kurucu üyesi, Siyaset 
Bilimi ve Ekonomi uzmanıdır. Ulusal Uzlaşı 
Komitesi sorumlusudur. İUK’nin kurulduğu 
ilk günden bu yana uzman sıfatıyla siyasi ve 
ekonomik alanlarda danışmanlık yapmaktadır.

•	 Şerzad Kerimialaviçe: Çevre, Kültür ve Da-
nışma Komitesi sorumlusudur. Gazeteci, TV 
prodüksiyon uzmanı, aile güvenliği ve kadına 
yönelik şiddet alanında yazar ve araştırmacı-
dır. Ayrıca Ofogh TV programcısıdır.

•	 Nuşin Meşkati: Bilgisayar mühendisi, kadın 
hakları aktivisti ve Çevre ve Kültür Komitesi 
sorumlusudur. ABD’de havacılık endüstri-
sinde otuz yıllık çalışma geçmişi olan Nuşin 
Meşkati, Beverly Hills şehrinin Trafik ve Park 

Komisyonunun aktif üyesi ve Beverly Hills 
Eğitim Derneğinin ilk İran-Amerikan kadın 
üyesidir. Ayrıca Beverly Hills Özel Teknoloji 
Konseyi Başkan Yardımcılığı yapan Meşka-
ti, Los Angeles Şubesi Kâr Amacı Gütmeyen 
Kızlar Kuruluşu yönetim kurulu üyesi, Eği-
tim Konseyi üyesi, Nevruz Komitesi Kültür 
Vakfı üyesi, İran-Amerikan Kadın Vakfı ve 
Kadın Vizyon Grubu (Fütüristik) gibi önemli 
kuruluşların üyesidir.

Yürütme Konseyi Yönetmeliği

1.	 Yürütme	Konseyi	yöneticisinin	sorumluluğu,	
birimler	arasında	koordinasyon	sağlamak	ve	
takip	etmektir.

2.	 Yürütme	Konseyi,	Yüksek	Konseyin	kararla-
rına	göre	karar	alır	ve	Yüksek	Konseye	karşı	
sorumludur.

3.	 Yürütme	Konseyinin	her	biriminin	yöneticisi,	
Yüksek	Konsey	tarafından	belirlenir.

4.	 Yürütme	Konseyinin	her	biriminin	yönetici-
si,	Yüksek	Konseyin	kararlarını	uygulamakla	
yükümlüdür.	

5.	 Yürütme	 Konseyi	 sorumlusu	 ve	 Yürütme	
Konseyine	 bağlı	 birimlerin	 sorumluları	 bu	
madde	hükmü	gereğince	mahrem	sırları,	bel-
geleri,	 yazışmaları	 ve	 konuşmaları,	 ses	 ka-
yıtlarını,	Konsey	 içi	 dokümanları,	 teşkilatla	
alakalı	bilgileri	ve	 İUK’ye	ait	olan	her	 şeyi	
korumak	 ve	 saklamakla	 yükümlüdür.	 İUK	
üyeliği	süresince	ve	daha	sonraları	da	bilgi-
lerin,	 belgelerin,	 yazışmaların	 ve	 konuşma-
ların,	mahrem	 ses	 kayıt	dosyalarının,	birey/
bireyler,	grup,	parti,	örgüt,	medya,	hükûmet-
ler	 ya	 da	 istihbarat	 kurum	 ve	 kuruluşlarına	
kasten,	 yanlışlıkla	 veya	 ihmal	 sonucu	 dahi	
paylaşılması	yasaktır.	İUK	yönetmeliğinin	bu	
hükmünün	ihlali	durumunda	kişi	veya	kişiler	
yargılanacaktır.

 Not 1: Toplantı yöntemleri, toplantı ses dos-
yaları, partililer ve İUK birimleri arasındaki 
görüşmeler ve yazışmalar tamamen gizlidir.
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 Not 2: Gizli olarak kabul edilmesi gereken 
herhangi bir bilgi, başlık ve konunun belge 
sayfasının üst kısmında “gizli” ibaresi ile açık 
ve okunaklı bir şekilde işaretlenmesi gerekir.

6. Her birimin sorumlusu, birimin işlevinin tam 
raporunu aylık olarak Yürütme Konseyinin 
sorumlusuna bildirmekle ve bir kopyasını 
Yüksek Konseye iletmekle yükümlüdür.

2.3.3. Yürütme Konseyi 
Alt Birimleri: Komiteler
• Sivil İtaatsizlik Komitesi: Sivil itaatsizlik 

eylemlerinin planlanması, organize edilmesi 
ve koordinasyonundan sorumludur.

• Uluslararası İlişkiler Komitesi: Konse-
yin uluslararası kamuoyuna tanıtımından ve 
uluslararası örgütler ile temas kurulmasından 
sorumludur.

• Hukuk Komitesi: Konsey içi hukuki dene-
tim gerçekleştirmek ve uyuşmazlıkları çözü-
me kavuşturmakla yükümlüdür.

• Ulusal Uzlaşı Komitesi: Konseyin, “Ulusal 
Uzlaşı” hedefi doğrultusunda planlamalar 
yapmasından ve yol haritası belirlemesinden 
sorumludur.

• İnsan Hakları Komitesi: İran’da gerçekle-
şen insan hakları ihlallerinin izlenmesi, ra-
porlaştırılması ve uluslararası alanda farkın-
dalık yaratılmasından sorumludur.

• Çevre ve Kültür Komitesi: İran’ın kültürel, 
tarihî ve doğal mirasının korunması ile ilgili 
çalışmalar yapmakla sorumludur.

• Geçiş Süreci Komitesi: Sivil itaatsizlik ey-
lemleri sonucunda ortadan kaldırılması he-
deflenen İslam Cumhuriyeti sisteminin ar-
dından, yeni bir siyasal sistemin kurulmasına 
kadar geçen süreci planlamak ve ana dina-
mikleri belirlemekle yükümlüdür.

• Araştırma Komitesi

• Danışma Komitesi

2.3.4. Sekretarya
• Finans ve Bütçe Birimi: Konseyin bütçe 

denetimi ve finansman kaynaklarının yöneti-
minden sorumludur.

• Halkla İlişkiler Birimi: Konseyin tanıtımı, 
yazılı ve görsel medyanın kullanımı, farkın-
dalık yaratılması gibi uygulamalarından so-
rumludur.

• Teknoloji Birimi: Teknolojik altyapının ve 
iletişim araçlarının kullanımı konusunda eği-
tim faaliyetlerinden sorumludur.

• Bölgesel Komiteler ve Temsilcilikler: İUK 
ABD Temsilciliği California’da, İUK Kanada 
Bölgesel Komitesi Toronto’da, İUK Britanya 
Bölgesel Komitesi Londra’da, İUK Avustral-
ya Bölgesel Komitesi ise Sidney’de bulun-
maktadır.
Tablo 1: İUK Teşkilat Şeması

Konsey, sahip olduğu vizyonun açıklanması 
konusunda iki temel belgeyi ön plana çıkarmakta-
dır. Bu belgeler İUK Vizyon Belgesi ve İUK Şartı 
olarak ortaya koyulmuştur. Söz konusu iki belge 
İUK’nin varoluş gayesini ve gerekçesini, siyasal 
ve organizasyonel tutum ve pozisyonu hakkında 
bir görünüm sunmaktadır. Buna göre İUK Vizyon 
Belgesi’nde şu ifadeler yer almaktadır:
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Vizyonumuz,	 İran’da	 parlamentolar	 arası	Kon-
seyin	 kararı	 (26	 Mart	 1994)	 ve	 İnsan	 Hakları	
Evrensel	Bildirisi	zemininde	özgür,	şeffaf	ve	ta-
rafsız	bir	uluslararası	organizasyonun	gözetim	ve	
denetimi	 altında	 seçimlerin	 gerçekleştirilmesini	
sağlamaktır.

Özgür	Seçimler	İçin	İran	Ulusal	Konseyi	Nisan	
2013’te,	İran’ın	siyasi	yelpazesinde	yer	alan	tüm	
eğilimlerin	 iş	birliğini	 tesis	edebilmek	amacıyla	
kurulmuştur.	Konsey	Şartımız,	hümanizm	ve	de-
mokratik	değerleri	(İran’daki	düşünce	mahkûm-
ları	ve	siyasal	aktivistlerin	temsil	ettiği	gibi)	esas	
almaktadır.

Bu	bağlamda	tüm	uluslararası	toplumu,	İUK’nin	
İran’daki	 sivil	 itaatsizlik	 kampanyasına	 destek	
vermeye	çağırıyoruz	(Irannc,	2019).

Diğer yandan İUK, 17 maddeden oluşan 
İUK Şartı Belgesi ile siyasal vizyonunun, anla-
yışının ve gelecek perspektifinin temel noktala-
rını ortaya koymaktadır. Bu belge aynı zamanda 
İUK ile birlikte hareket etmeyi hedefleyen kişi 
ve grupların kabul etmesi gereken prensipleri 
de içermektedir. İUK Şartı temel olarak İran ka-
muoyuna ve aynı zamanda uluslararası topluma 
yönelik bir imaj ortaya koymakta ve İUK’nin 
evrensel hukuki ve demokratik ilkeler doğrul-
tusunda yapılandığını vurgulamaktadır. Buna 
göre İUK Şartı şu maddelerden oluşmaktadır:

İUK’nin nihai hedefi, kuruluş ve faaliyet amacı, 
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 21. maddesi 
ve Parlamentolar Arası Konseyin 26 Mart 1994 
tarihli kararına dayanarak BM gibi bağımsız 
uluslararası bir yapının denetim ve gözetimi al-
tında İran’da yeni anayasa ve yeni siyasal rejimin 
özgürce ve eşitlikçi katılım yoluyla belirlenebile-
ceği bir referandumu tesis etmektir. Bu doğrultu-
da İUK, İran’da seçim sandığını ulusal egemen-
lik ve demokratikleşme yolunun tek meşru kay-
nağı olarak tanımlamaktadır. İran’ın geleceğine 
ilişkin olarak İUK şu ilkeleri benimsemektedir:

1. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi başta olmak 
üzere tüm evrensel konvansiyonlara uyula-
caktır.

2. İran’ın ülkesel bütünlüğü ve siyasi birliği ko-
runmalıdır.

3. İran, tek bir İran ulusunu oluşturan farklı etni-
sitelerin bileşiminden oluşmaktadır. Bu bağ-
lamda İUK tüm vatandaşların; etnik köken, 
din, dil, kültür, ırk ve siyasal görüş ayrımı 
gözetilmeksizin eşit haklara sahip olması ge-
rektiğini savunmaktadır.

4. İUK, İran’a yönelik herhangi bir dış askerî 
müdahalenin karşısındadır.

5. Ulusal mutabakat süreci, şiddeti ve devr-i sa-
bık ve rövanş anlayışını dışlamak; yalnızca 
hukuk, adalet ve insan hakları referans almak 
suretiyle gerçekleştirilebilir.

6. Sekülerizm, din ve vicdan hürriyeti İUK’nin 
temel ilkelerindendir.

7. İdam cezası ve işkence lağvedilecek ve ya-
saklanacaktır.

8. Basın, ifade, düşünce ve örgütlenme özgürlü-
ğü tesis edilmeli sendikal haklar tanınmalıdır.

9. Hayatın her alanında (siyaset, toplumsal alan, 
çalışma hayatı) cinsiyet eşitliği sağlanmalıdır.

10. 1989 Çocuk Hakları Konvansiyonu’na uygun 
biçimde çocuk hakları kabul edilmelidir.

11. Yönetim gücünün çeşitli alt yönetsel ve idari 
birimler ile paylaşılması ve siyasi gücün mer-
kezileşmesinin önüne geçilmesi öngörülmek-
tedir.

12. Mutlak suretle güçler ayrılığı (yargı, yürüt-
me, yasama) ilkesi uygulanmalıdır.

13. Sosyal refahın gözetildiği serbest piyasa eko-
nomisi benimsenmelidir.

14. İran’ın tarihsel ve kültürel mirası ile biyoçe-
şitliliği korunmalıdır.

15. İdeolojik, ön yargılı tutumlardan uzak, ob-
jektif ve eşit erişime açık bir eğitim anlayışı 
benimsenmelidir.

16. Tüm vatandaşların, kişisel verileri koruma al-
tında olmalı bilgi güvenliği sağlanmalıdır.

https://irannc.org/en/58952-2/our-vision/
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17. Nükleer Anlaşma’ya (BERCAM/KOEP) uy-
gun, barışçıl bir dış politika anlayışı benim-
senmelidir.10

İUK söz konusu iki belgenin öngördüğü il-
keler üzerine inşa edilen bir anlayışı yansıtmak-
tadır. Bu bağlamda söz konusu iki belgede ev-
rensel değerler ve uluslararası topluma yönelik 
hitap vurgularının ön plana çıktığı görülmek-
tedir. Bu durum, İUK’nin vizyonunu oluşturan 
ilkelerin genel çerçevesini, evrensel değerleri 
temsil etme ve uluslararası toplum ile bütünleş-
me hedef ve iddiaları doğrultusunda benimsen-
diğini göstermektedir.

2.3.5. Bölgesel Güvenlik Vurgusu: 
“İstikrarlı Bir Orta Doğu İçin 
Özgür İran” 
Diğer yandan İUK’nin bölgesel güvenlik, 

barış ve istikrarın tesisi adına etkin bir aktör 
olacağını savunan ikinci belgede ise hem ulus-
lararası politikada etkin olan güçlere hem de 
bölge ülkelerine yönelik hitap ve çağrı ön plana 
çıkmaktadır.

2017 yılında yayımlanan “İstikrarlı Bir Orta 
Doğu İçin Özgür İran” başlıklı belge, İUK’nin 
uluslararası politikaya ve özellikle bölgesel gü-
venlik ve istikrarı önceleyen aktörlere yönelik 
hitabını ve yönelimini ortaya koymaktadır. Bu 
Belge, İUK tarafından Orta Doğu’da barış ve 
refahın hâkim kılınmasının hedeflendiğini ve 
bunun ancak İUK’nin sahip olduğu değerlerin 
İslam Cumhuriyeti ve onun radikal ideolojisi-
ne üstün kılınması yoluyla gerçekleşebileceğini 
iddia etmektedir. Bu bağlamda, İran’da yaşa-
nacak bir siyasal değişim sonrasında oluşturu-
lacak olan seküler ve demokratik bir sistemin, 
İran’ın komşuları başta olmak üzere tüm bölge 

10 Iran National Council for Free Elections. Charter of the Iran National 
Council for Free Elections. Erişim Adresi ve Tarihi: https://irannc.org/
en/charter/ [3.12.2018]

ile dostça ilişkileri geliştirecek, ekonomik refa-
hı ve büyümeyi esas alacak ve bölgesel barış ve 
istikrarı sağlamlaştıracak bir iklimi yaratacağı 
ifade edilmektedir.

İstikrarlı Bir Orta Doğu İçin Özgür İran 
Belgesi teorik düzeyde, güvenlik çalışmaları 
alanında önemli bir yere sahip olan bölgesel 
güvenlik kompleksleri yaklaşımını yansıtmak-
tadır. Barry Buzan’ın ortaya koyduğu bu yak-
laşıma göre belirli bir coğrafyada yer alan ül-
keler fiziki yakınlık, tarihsel ve kültürel unsur-
lar, ekonomik ilişkiler gibi çeşitli faktörler ve 
dinamikler ile bir bölgesellik ağı oluşturmak-
tadır. Söz konusu ağ, bu bölgede mevcut gü-
venlik sorunlarının, sorunu sınırları içerisinde 
barındıran ülke ile sınırlı kalmamasını ve diğer 
ülkelere de yansımasını beraberinde getirmek-
tedir (Buzan, 1983:105-106). Bu bağlamda 
ortaya çıkan bölgesel güvenlik kompleksi söz 
konusu ülkelerin öznel güvenlik sorunlarının 
bir bölgesel güvenlik sorununa işaret ettiği 
ve bu komplekse dâhil olan tüm ülkelerin gü-
venlik sorunlarını karşılıklı ve iş birliği içeri-
sinde çözümleyebileceğini ifade etmektedir. 
İUK’nin İstikrarlı Bir Orta Doğu İçin Özgür 
İran Belgesi’nde ortaya koyduğu yaklaşım bu 
çerçevede değerlendirildiğinde İran’ın Orta 
Doğu güvenlik kompleksinin başat belirleyici-
si olduğu, bölgede yaşanan güvenlik sorunla-
rının en önemli kaynağının İslam Cumhuriyeti 
olduğunun iddia edildiği görülmektedir. Bu 
doğrultuda İUK’ye göre, Orta Doğu’da güven-
liğin net biçimde sağlanabilmesi ve tüm bölge 
ülkelerinin güvenlik ve istikrara kavuşabilme-
si, yalnızca İran içerisinde bir güvenlik sorunu 
yaratmakla kalmayan aynı zamanda bölgeye 
de tehdit ihraç eden İslam Cumhuriyeti’ni or-
tadan kaldırılması ve İUK ilkelerinin öngördü-
ğü seküler ve demokratik bir yönetimin ihdas 
edilmesi ile mümkün olabilecektir. 

https://irannc.org/en/charter/
https://irannc.org/en/charter/
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İUK Şartı, İUK Vizyon İlkeleri ve İUK’nin 
Orta Doğu’da güvenlik ve barışa ilişkin bel-
gesi, Konseyin ideolojik yönelimi ve stratejik 
vizyonunu ortaya koyan birtakım verileri içer-
mektedir. Söz konusu belgeler ve içeriklerini, 
İUK’nin ideolojik ve stratejik açılardan analiz 
edilmesi ve anlaşılabilmesi adına temel referans 
kaynağı olarak konumlandırmak yanlış olmaya-
caktır. Bu noktadan hareketle İUK’nin sergile-
diği ideolojik yönelim ve mücadele stratejisinin 
incelenmesi, bütünsel görünümün oluşmasını 
sağlamaktadır.

2.3.6. İdeolojik Yönelim ve 
Mücadele Stratejisi
İUK her şeyden önce kendisini İran’da ser-

best, özgür ve adil seçimlerin gerçekleştirilme-
sini tesis etme hedefindeki bir aktör olarak ko-
numlandırmaktadır. Bu açıdan İUK’nin İran’ın 
siyasal geleceğine talip olan ya da alternatif bir 
siyasal vizyon sunmaktan uzak bir karaktere 
sahip olduğu yanılgısı oluşabilir. İUK, her ne 
kadar kuruluş gayesini İran’da özgür seçimle-
rin gerçekleştirilebileceği bir ortamı tesis etmek 
olarak belirlemiş olsa da sahip olduğu vizyon 
ve temsil ettiği siyasal eğilim gereğince, İran’ın 
siyasal geleceğine dair bir alternatif sunan ka-
raktere de sahiptir.

İUK; Konsey Şartı, konsey kurucusu ve li-
derinin kimliği, vizyon belgelerindeki atıflar ile 
ideolojik yöneliminin milliyetçi bir anlayış ol-
duğunu ortaya koymaktadır. İlk bakışta Konse-
yin kurucu lideri Şehzade Rıza Pehlevi’nin kim-
liği bağlamında kendini gösteren algı, İUK’nin 
doğrudan Pehlevi monarşisinin milliyetçilik 
anlayışı ve ilkelerini benimsediği yönündedir. 
Fakat İUK’nin ideolojik yönelimi ve milliyetçi-
lik anlayışı ile bazı noktalarda ortak yönler söz 
konusu olmasına rağmen Pehlevi monarşisinin 

ideolojik temeli arasında ciddi farklar bulun-
maktadır.

Öncelikle tarihsel süreç ve Pehlevi monar-
şisinin oluşumu bölümünde açıklanmaya çalı-
şıldığı ve belirtildiği gibi Pehlevi monarşisinin 
temel dayanaklarının başında monarşinin, Fars 
kimliğinin ve İran tarihselliğinin ayrılmaz bir 
bileşeni olduğu inancı gelmektedir. Bu noktada 
kadim İran’dan, Zerdüştlük inancının ilkele-
rinden referans alan bir otorite ve milliyetçilik 
anlayışı kendini göstermektedir. Buna karşın 
İUK’nin milliyetçilik anlayışı etnik ve dinî refe-
ranslardan steril, seküler ve liberal olarak nite-
lendirilebilecek bir kabulü yansıtmaktadır. Peh-
levi monarşisi, etnik ve dinî referansları milli-
yetçilik anlayışının temeli olarak benimserken 
İUK evrensel demokratik ilkeleri, sekülerizm 
ve liberalizmi bu anlamda ön plana çıkarmakta 
ve İran’ın refahı ve İran’a hizmet anlayışlarını 
vurgulamaktadır. 

Diğer yandan Mashayekhi’ye göre İran’da 
milliyetçi anlayışların felsefi zemini dört tipte 
tasnif edilmektedir. Bunlar:

1.	Mirza	Malhum	Han11	ve	Hasan	Takizade’nin12	
fikrî	öncülüklerinde	oluşan	ve	en	somut	örne-
ği	olarak	Musaddık	Hareketi	gösterilen	libe-
ral	milliyetçilik,

2.	 Özellikle	 Kesrevi13	 ekolünde	 temellenen	 ve	
Fars	 etnik	 kimliğini,	Arap	 (İslam)	 ve	 diğer	
tüm	 unsurlardan	 arı	 hâle	 getirmeyi	 ve	 Pers	
tarihinden	ilham	alan	Fars	milliyetçiliği,

3.		Panislamizm-Ümmetçilik	anlayışı	çerçevesin-

11 1834 yılında İsfahan’da dünyaya gelmiştir. Joseph Malkumyan olarak 
da tanınan Ermeni asıllı İranlı düşünce adamıdır. Özellikle yayımladığı 
Kanun isimli gazete ve burada ortaya koyduğu reformist ve liberal 
görüşlerle İran Meşrutiyet Devrimi’ne ilham kaynağı olan isimlerden 
bir tanesidir.

12 1878 yılında Tebriz’de doğmuştur. Azerbaycan Türk’ü olup İran 
Meşrutiyet Devrimi’ne liberal fikirleri ile ilham kaynağı olmuş isimler 
arasındadır. Meşrutiyet Devrimi sürecinde İran Sosyal Demokrat 
Partisi’nin kurucuları arasında yer almıştır.

13 1890 yılında dünyaya gelmiştir. Fars milliyetçiliğinin modern 
dönemdeki en etkili düşünce adamlarındandır. Özellikle İran’da yaşanan 
etnik grupların Fars kökenli oldukları ve Fars dilinin Arapça etkisinden 
arındırılması yönündeki görüşleri ile ön plana çıkmıştır.
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de	anti-emperyalist	ve	kültürel	savunma	ref-
leksi	gösteren	İslamcı	milliyetçilik,

4.		Etkisi	sınırlı	olmakla	birlikte	bir	anlayış	ola-
rak	özellikle	70’li	yıllarda	kendisin	gösteren	
sol/sosyalist	 milliyetçilik	 türleridir	 (Masha-
yekhi,	1992:86).

İran halkı bu milliyetçilik türlerinden liberal 
milliyetçilik, Fars milliyetçiliği ve İslamcı mil-
liyetçilik türlerini bir şekilde tecrübe etmiş du-
rumdadır. Pehlevi monarşisinin kuruluşu öncesi 
Meşrutiyet Devrimi ve sonrasında Musaddık 
Dönemi, liberal milliyetçiliğe örnek teşkil eder-
ken yaşanan dönüşüm ile katı Fars milliyetçiliği 
anlayışı Pehlevi monarşisinin temelini oluştur-
muştur. İUK ise söz konusu milliyetçilik anla-
yışlarından kısmi biçimde etkilenmiş durumda-
dır. Bu etki İUK vizyonunda gözlemlenmekte 
ve ulusal birlik, evrensel demokratik değerler, 
insan hakları, etnik ve dinî kimliklere saygı, 
kimliklerin korunması, İran tarihsel ve kültü-
rel mirasının korunması, sendikal hakların ta-
nınması, sekülerizm, serbest piyasa ekonomisi 
ilkesi gibi unsurlar da bu durumu yansıtmakta-
dır. Bu açıdan İUK’nin küreselleşme sürecinin 
ortaya çıkardığı siyasal ve toplumsal dönüşüm-
lere uygun bir konumlanma arayışını yansıttığı 
görülebilmektedir. Buna göre İUK, temsil ettiği 
milliyetçi vizyonun tarihsel mirası niteliğinde-
ki Pehlevi monarşisinin, 20. yy. modernizminin 
ulus devlet, ulusal onur ve kültürel homojenlik 
ögeleri ile 21. yy.’ın evrenselcilik, demokrasi 
ve mikro milliyetçilik (dinî ve etnik kimlikle-
rin güçlenmesi) ögelerini sentezleme eğilimine 
sahiptir. Bu doğrultuda merkeziyetçiliğin sınır-
landırılması ve yetkilerin yerel ile paylaşılması 
anlayışına sahip olan İUK, bu vurgusu ile İran 
etnik muhalefetinin desteğini kazanmayı amaç-
lamaktadır. Bu anlayış üniter bir idari ve siyasi 
yapı çerçevesinde belirli alanlarda (siyasi, eko-
nomik, kültürel vb.) belirli yetkilerin yerel yö-
netim organları ile paylaşılmasını ifade etmek-

tedir. Fakat buna ilişkin olarak İUK’nin detaylı 
bir çerçeve sunmamış olması, Rıza Pehlevi’nin 
ulusal birlik ve bütünlük söylemlerini ön plana 
çıkarması ve özyönetim perspektifini “tüm İran 
halkının demokratik bir yönetim tercihi” ze-
mininde formülize etmiş olması, bu anlayış ile 
federal sistem arasında ciddi bir farklılığa işa-
ret etmektedir. İran etnik muhalefet gruplarının
self-determinasyon hakkını etnik kimlik teme-
linde tanımlaması ve İran’ın bu çerçevede fede-
ral bir sisteme sahip olması gerektiği yönündeki 
tezleri, İUK’nin bu bağlamdaki anlayışı ile çe-
lişkili bir görünüm ortaya çıkarmaktadır. Fakat 
İUK’nin bu noktada kapsamlı, tüm hatları ve 
ilkeleri ortaya konmuş bir idari sistem projek-
siyonu ortaya koymamış olması ve söz konusu 
etnik muhalefet gruplarının önemli bir kısmının 
İUK’ye destek veren kuruluşların bileşenleri 
konumunda olması bu noktada İUK’nin federal 
sisteme karşı net bir tavır sergilemediğini gös-
termekte, bu anlamda bir uzlaşı zemininin ya-
ratılması olası hâle gelmektedir. Bu çerçevede 
İUK’nin federal sisteme yönelik katı bir tutum 
sergilemek yerine, “ulusal birlik ve bütünlük” 
anlayışı kapsamında üniter yapının korunduğu 
ve yerel idarelerin geniş yetkilerle donatıldığı 
bir sistemin benimsenmesi yönünde konumla-
nacağını ve etnik muhalefet grupları ile bu yön-
de bir uzlaşı arayacağını değerlendirmek yanlış 
olmayacaktır. 

Faaliyet stratejisi açısından değerlendiril-
diğinde İUK, istisnai karakteristiğini bu nok-
tada da ortaya çıkarmaktadır. Genel itibariyle 
muhalif hareketler, silahlı veya sivil mücadele, 
uluslararası platformlarda gerçekleştirilecek gi-
rişimler şeklinde faaliyet stratejileri belirlemek-
tedir. Buna karşın İUK, kuruluşunda yer alan 
vizyon doğrultusunda silahlı mücadele strate-
jisini reddeden fakat bununla birlikte yalnızca 
uluslararası platformlarda girişim ve destek bul-
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ma stratejisinin de ötesine geçen bir yönelime 
sahiptir. İUK, Konseyin yapılanma ve vizyon 
belgelerinde öngörüldüğü üzere sivil itaatsizliği 
bir mücadele stratejisi olarak benimsemektedir. 
Bu durum Konsey tarafından “Yol Haritası” 
başlığı ile şu şekilde formülize edilmiştir:

Öngördüğümüz vizyon, en az bedel ödenecek yol 
olan sivil itaatsizlik stratejisi ile değişimi gerçek-
leştirmektir. Şiddetten steril bu strateji, aynı za-
manda bu teokratik yönetime karşı olan ve geçiş 
hükûmeti ve ulusal mutabakat sürecinde önemli 
roller üstlenebilecek olan din adamları ve ordu 
mensuplarından da destek görebilecektir. Bu 
bağlamda İran halkı, mücadelemizin daha aydın-
lık ve güzel yarınlar için olduğunun bilincinde 
olarak bizlere desteğini gösterecektir.

Kapsamlı değişim süreci üç aşamadan olu-
şacaktır:

1. İran’da siyasal ortamın sivil itaatsizlik strate-
jisinin uygulanmasına hazırlanması ve İslam 
Cumhuriyeti’nin kaçınılmaz biçimde çöküşü-
ne kadar sürdürülmesi.

2. Temel altyapı hizmetlerini ve ihtiyaçları kar-
şılayacak geçici bir hükûmetin tesis edilmesi.

3. Yeni seküler, demokratik ve anayasal yöneti-
min oluşturulması (Irannc, 2019).

ABD’li David Thoreau’nun 1849 yılında 
yayımlanan eseriyle, kavramsal ve felsefi çer-
çevesi şekillenen, Mahatma Gandhi’nin Hindis-
tan’da İngiliz sömürgeciliğine karşı uygulaya-
rak pratik formunu siyasi terminolojiye dâhil et-
miş olduğu sivil itaatsizlik, şiddet dışı mücadele 
stratejilerinin etkin bir türü olarak kabul edil-
mektedir. Sivil itaatsizlik, herhangi bir şiddet 
unsurunun ya da şiddet kullanma tehdidine baş-
vurulmadan mevcut siyasal rejime ya da rejimin 
baskı uygulamalarına karşı pasifist bir direniş 
metodunu ifade etmektedir (Stephan ve Che-
noweth, 2008:9). Şiddetin araçsal bir unsur ola-
rak tanımlanmasının dışında bir alternatif anlam 

sunan sivil itaatsizlik, (Magnani, 2011:141) iki 
farklı işlev ve nitelik temelinde bir ayrıma tabi 
tutulmaktadır. Bu ayrım, şiddetin reddinin sahip 
ya da mensup olunan dinî görüş, inanç ya da 
ideolojinin öngördüğü ilkesel bir tutum olması 
veya stratejik bir seçim olması arasındaki felsefi 
farklılığa dayanmaktadır (Magnani, 2011:142). 
Buna göre sivil itaatsizlik ve şiddet dışılık söz 
konusu hareketin ya da grubun sahip olduğu tu-
tumdan ve ilkesel yapıdan kaynaklanabileceği 
gibi hareketin ya da grubun sosyal psikolojide 
yaratmaya çalıştığı algı hedefi doğrultusunda 
işlevsel hâle getirilebilmektedir. 

Sivil itaatsizlik ve şiddet dışılığın stratejik bir 
seçim olarak öne çıktığı durumlarda özne grup 
ya da hareket, önemli kazanım potansiyelleri 
ve avantajları elde edebilmektedir. Öncelikle 
sivil itaatsizlik, hedef rejimlerin bu hareketleri 
bastırma reflekslerinde bir karmaşa yaratmakta, 
şiddet dışı hareketlerin şiddetle bastırılması iç 
ve dış kamuoyunda büyük tepkiler doğurmak-
tadır. Bu durum da özne grup veya hareketin 
sempati ve destek kazanmasını sağlayabilmek-
tedir (Stephan ve Chenoweth, 2008:11). Diğer 
yandan sivil itaatsizlik, hedef rejimin güvenlik 
güçleri tarafından net bir biçimde “tehdit” ola-
rak algılanamamakta ve bu nedenle güvenlik 
güçleri bu hareketlere müdahale biçimi konu-
sunda içsel karmaşa yaşamaktadır. Bu süreçte 
güvenlik güçleri içerisinde ihtilaf ve ayrışma 
yaşanabilmekte ve güvenlik güçleri içerisinde 
bir kesimin söz konusu harekete destek verme-
si mümkün olabilmektedir (Stephan ve Che-
noweth, 2008:12).

Bu bağlamda değerlendirildiğinde İUK’nin 
sivil itaatsizliği ilkesel stratejik temelde anlam-
landırılması hususunda nispi bir muğlaklık ol-
duğu görülmektedir. Fakat İUK, şartı ve vizyon 
belgeleri doğrultusunda değerlendirildiğinde 
stratejik nitelikli bir sivil itaatsizlik yönelimine 
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sahip olduğunu ifade etmek de yanlış olmaya-
caktır. Sivil itaatsizliğin bir mücadele stratejisi 
olarak benimsenmesi, İUK açısından iki temel 
avantaj ortaya çıkarmaktadır. İlk olarak sivil 
itaatsizlik, şiddet dışı doğası itibariyle ulusla-
rarası kamuoyu açısından İUK’ye destek po-
tansiyelini artırmakta, İslam Cumhuriyeti’nin 
terörizm veya yıkıcı faaliyet tanımlamalarının 
Konseyin imajını zedelemesinin önüne geç-
mektedir. Diğer yandan İran halkı açısından 
sivil itaatsizlik ve şiddet dışı anlayış, silahlı 
mücadele stratejisinin yarattığı olumsuz algı-
ya alternatif olarak uygulanabilir bir seçenek 
anlamına gelmektedir. Buna ek olarak İUK, 
sivil itaatsizlik eylemlerinin terörizmden uzak 
bir yöntem niteliğinde olması sebebiyle İran 
güvenlik güçleri içerisinde iş birliği imkânını 
doğurabileceğini varsaymaktadır.

Bu bağlamda İUK, İran içerisinde sivil ita-
atsizlik eylemlerinin organize edilmesini temel 
stratejik hedef olarak benimsediğini vurgula-
maktadır. İUK’nin planlı ve sistematik faali-
yetleri sonucunda oluşturulacak olan sivil ita-
atsizlik eylemlerinin geniş kitlelerin katılımı 
ile yaygınlaştırılması, bununla birlikte İslam 
Cumhuriyeti’nin işlevsizleşmesi ve yeni rejim 
için özgür bir seçim ortamının oluşturulması, 
İUK’nin mücadele vizyonunun ana aşamalarını 
ifade etmektedir.

Diğer yandan İUK’nin stratejik vizyonu çer-
çevesinde hedef kitle (audience) olarak yalnız-
ca İran kamuoyununu belirlemediği görülmek-
tedir. Özellikle 2017 yılında Konsey tarafından 
yayımlanan İstikrarlı Bir Orta Doğu İçin Özgür 
İran Belgesi’nde bölgesel güvenlik teması, gü-
venlik, istikrar ve barış vurgularının yer aldığı 
gözlemlenmektedir. Bu belge ile ortaya konan 
vizyon, hedef kitle olarak bölge ülkelerini, bu 
ülkelerin siyasi organlarını, kurumlarını ve top-
lumları ile uluslararası toplumu esas almakta-

dır. Bu bağlamda söz konusu kitlelere yönelik 
olarak Orta Doğu’da güvenlik ve istikrar sorun-
larının etkileşimsel ve birbirinden bağımsızlaş-
tırılamayacak niteliklerde olduğu, devletlerin 
bu güvenlik sorunu sarmalından bağışık kala-
madıkları şeklinde bir tanımsal çerçeve oluş-
turulduğu görülmektedir. Söz konusu çerçeve 
içerisinde İran’da mevcut teokratik yönetimin, 
bölgede hiçbir ülkenin bağışık kalamadığı gü-
venlik problemlerinin ve istikrarsızlığın ana 
kaynağı olduğu söylemi ön plana çıkarılmakta, 
bölgesel güvenlik ve istikrar adına İran’da rejim 
değişikliğinin tek çözüm yolu olduğu vurgulan-
maktadır. İran’ın jeopolitik açıdan sahip olduğu 
önem ve pozisyon ile Orta Doğu’da güvenlik 
ya da güvensizliği, istikrar ya da istikrarsızlığı 
yayan bir aktör olduğu ve bu durumun İran’ın 
siyasal sistemi ile doğrudan ilişkili olduğu tezi 
de İUK’nin bu anlamdaki dayanak noktasıdır. 
Bu bağlamda İUK, başta bölge ülkeleri olmak 
üzere uluslararası toplum ve siyasi organlar ta-
rafından İran’da rejim değişikliğinin hayati bir 
gereksinim olarak algılanmasını sağlamaya ça-
lışmaktadır.

2.3.7. Bağlantılı Grup ve Hareketler
İUK, Konsey ile resmî bir ilişkisi bulun-

mayan fakat ideoloji ya da vizyon açısından 
İUK tarzını benimsemiş olan bazı siyasi grup 
ve hareketlerin desteğini almaktadır. Bu destek 
İUK’nin bir ulusal muhalefet yapısına ve karak-
terine kavuşması açısından önem arz etmektedir. 

İran’ın Uyanışı Girişimi/İran Fereşgerd

İUK hareketi ile resmî bir bağı bulunma-
masına karşın Rıza Pehlevi’yi doğal lider ola-
rak kabul eden siyasi aktivizm girişimi olan 
İran Fereşgerd (İran’ın Uyanışı), İUK’nin fa-
aliyetlerine ve stratejisine dolaylı bir destek 
sunmakta ve tali bir unsur olarak işlev gör-
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mektedir. İran’ın Uyanışı isimli girişim Eylül 
2018’de, İran’da Aralık 2017 sonunda ülke ça-
pında gerçekleşen kitlesel protesto hareketleri-
ni referans alarak İran’da rejim değişikliği için 
mücadeleyi esas alan bir girişim olarak ortaya 
çıkmıştır. 40 İranlı muhalif siyasi aktivistin 
girişimiyle oluşturulan yapı, bir açık mektup 
başlığı ile yayımladığı vizyon ve ilkeler belge-
si ile kendini kamuoyuna duyurmuştur. 

Söz konusu belgede bu girişimin İran’daki 
mevcut durumun tasviri ve buna karşılık iz-
lenmesi gereken mücadele stratejisi konusun-
daki görüşleri yer almaktadır. İran’ın Uyanışı 
Girişimi’nin ortaya koyduğu vizyon, temel 
olarak İran’da rejim değişikliğinin şiddet dışı 
yollar vasıtasıyla gerçekleşebileceği düşün-
cesini paylaşan kesimlere hitap etmektedir. 
Bu bağlamda söz konusu vizyon belgesinde, 
İslam Cumhuriyeti’ne karşı toplumsal muha-
lefetin Aralık 2017/Ocak 2018 gösterilerinde 
doruk noktasına ulaştığı ve bu sürecin bir dö-
nüm noktası teşkil ettiği ifade edilmekte ve bu 
sürecin ardından uygulanması öngörülen stra-
teji ve siyasal anlayış hakkında bilgiler sunul-
maktadır. Buna göre İran’ın Uyanışı Girişimi, 
kendini sivil itaatsizlik ve şiddet dışılığı temel 
alan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’n-
de öngörülen ilkeleri benimseyen, anti-Batıcı 
anlayışları İran’ın çıkarlarına ters düşen bir 
yaklaşım olarak algılayan ve Rıza Pehlevi’yi 
siyasal lider olarak gören bir hareket olarak 
tanımlamakta ve konumlandırmaktadır (Iran-
revival, 2019).

İran’ın Uyanışı Girişimi sergilediği bu siya-
sal duruş itibariyle İUK hareketinin “düşünsel 
ve fiilî milis gücü” niteliğindedir. İUK yapısı 
ile resmî bir bağa sahip olmamasına rağmen 
bu girişimin vizyonu, İUK şartı ve vizyonu 
ile büyük oranda örtüşmektedir. İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi’nin referans alınması, Rıza 

Pehlevi’nin lider olarak konumlandırılması ve 
sekülerizm vurgusu, İUK ve İran’ın Uyanışı 
Girişimi arasındaki temel ortak paydaları teş-
kil etmektedir. Bunun ötesinde İran’ın Uyanı-
şı, İslamcı ve komünist ideolojilere katı kar-
şıtlık sergilemekte ve Batıcı bir siyasal tutumu 
açıkça ortaya koymaktadır.

İran Meşruta Partisi

İran Meşruta Partisi, ülke dışında yaşayan 
ve siyasi sürgünde olan bir grup tarafından 
kurulmuş partidir. Ülke dışında yaşayan İran-
lıların tüm toplumsal katmanlarının bir araya 
getirildiği bir parti iddiası ile faaliyet göster-
mektedir. Parti, kendilerinin en önemli özelli-
ğinin şeffaflık olduğunu vurgulamaktadır (Isd-
movement, 2014). Partinin diğer bir iddiası, 
parti içindeki tartışmaların herkese açık olması 
ve parti içi demokrasidir (Irancpi.party, 2018).

Partinin örgütlenmesi, demokrasi ve ademi-
merkeziyet ilkelerine dayanmaktadır. Parti üye-
leri şehirlerdeki parti temsilciliğinde veya parti 
merkezinde toplanma yetkisine ve özgürlüğü-
ne sahiptir. Her yıl, Avrupa veya ABD’de bir
ya da birden fazla parti dayanışmasını ve ör-
gütsel çalışmayı pekiştirmenin yanı sıra yeni 
fikirleri tartışmak için konferans, sempozyum 
ve benzeri toplantılar düzenlemektedir. İran 
Meşruta Partisi, eski meşrutiyet hareketlerini 
yeniden canlandırmak için ve İran’ı tekrar hu-
zura kavuşturmak amacıyla kurulmuş bir mer-
kez sağ parti karakterindedir (Irancpi.party, 
2018).

Partinin ideolojik vizyonu liberalizm, mil-
liyetçilik, çağdaşlaşma ve sosyal adalet norm-
larından oluşmaktadır. Bu değerler, İUK viz-
yonu ve şartı ile paralellik göstermektedir. Bu 
bağlamda İran Meşruta Partisi, İUK hareketi-
nin hedeflerini paylaşmakta ve mücadelesine 
destek vermektedir.
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Pan-İranist Parti

Pan-İranist Parti, İslam Devrimi öncesi 
İran’da ortaya çıkan milliyetçi bir siyasi ha-
rekettir. Pehlevi yönetimi boyunca milliyetçi 
söylem ve politikalara destek vermiş (Baht-
yari, 2006:65), 1970’li yıllarda rejim yanlısı 
Rastakiz Partisi’ne dâhil olmuştur. Daha sonra 
bu partiden ayrılan yöneticiler, İslam Devrimi 
sonrasında yurt dışına çıkmış ve faaliyetlerine 
burada devam etmiştir. Bugün itibariyle Pan-İ-
ranist Parti sahip olduğu aşırı milliyetçi ideo-
lojik vizyonu ile İUK hareketi ve Rıza Pehle-
vi liderliğinin en önemli destekçilerindendir 
(Ramzcu, 1999:13-15).

Yeşil Elçilik Hareketi

Yeşil Elçilik Hareketi, İran Dışişleri Bakan-
lığı personeli ile yurt dışı elçilik çalışanlarını 
devlete ve devrim rehberine karşı birleştir-
menin yanı sıra Batı’dan gelebilecek her tür-
lü askerî müdahaleye karşı mücadele etmek 
için bir grup diplomatın 2010 yılında bir ara-
ya gelmesi ile oluşturulmuştur. Önderliğini 
Oslo eski Konsolosu Muhammed Rıza Hay-
dari yapmaktadır (Tavakoli, 2010). Hareketin 
varoluş gayesi ve hedefi, diğer diplomatların 
halka katılmasını sağlamak ve protestocuların 
sesini dünya kamuoyuna duyurmaktır. Ayrıca 
Dışişleri Bakanlığında harekete sempati duyan 
kişilerden doğru bilgileri alarak insan hakları 
ihlallerini uluslararası topluma duyurmaktır.

Hareket, İran’ın geleceğine ilişkin olarak 
serbest seçimlerin, liberal bir yönetimin, din ve 
vicdan özgürlüğünün hâkim olduğu bir sistem 
öngörmektedir. Bununla birlikte İslami radika-
lizmden arınmış, Orta Doğu ve bölge ülkeleri 
için bir istikrar ve barış kaynağı olacak olan 
İran’ı inşa etmeyi de hedeflemektedir (Hayda-
ri, 2010). Bu bağlamda Yeşil Elçilik Hareke-
ti ile İUK vizyonunun büyük ölçüde örtüştü-

ğü gözlemlenmektedir. Bu durum, hareketin 
İUK’ye yönelik desteği ile somutlaşmaktadır.

İran Demokratlar Konseyi 
(The Councile of Iranian Democrates) 

İran Demokratlar Konseyi, Rıza Pehlevi li-
derliğindeki İUK’ye destek veren bir oluşum-
dur. Bu oluşum kendini demokrasi, özgürlük, 
eşitlik, laiklik ve çoğulcu bir anlayışın takip-
çileri olarak tanımlamakta ve İran’ın kurtulu-
şunu tüm muhaliflerin birliğinde görmektedir. 
Bu oluşumun içinde çeşitli parti, hareket ve 
örgütler yer almaktadır14 (Democratsofiran, 
2018). Bunlar:

1. İran’ın Demokratik Cephesi

2. Birleşik Beluçistan Cephesi 

3. Ezilenlerin Dayanışma Hareketi

4. Türkmen Halkının Kültür ve Siyasi Örgütü  

5. Bahtiyarı ve Lorestan İttifak Partisi

6. Demokratik Ahvaz Dayanışma Partisi  

7. Kürdistan Demokrat Partisi

8. İran Kürdistan Komele Partisi

9. Beluçistan Halk Partisi   

10. Azerbaycan Kültürel ve Siyasi Örgütü’dür.

Yapısı ve bileşenleri itibariyle daha çok et-
nik gruplar ittifakı olarak kendini gösteren olu-
şumun vizyonu da bu doğrultuda belirlenmiştir. 
Buna göre İran Demokratlar Konseyi, İran’da 
liberal, laik ve çoğulcu bir sistemi temel gerek-
lilik ve siyasal zemin olarak görmekte, bununla 
birlikte etnik grupların dil ve kültür açısından 
özgürlüğe sahip olması gerektiğini vurgulamak-
tadır. Etnik grupların siyasal ve hukuki eşitliği, 
toprak bütünlüğü temelinde federalizm seçene-
ği gibi unsurlar, bu yapılanma tarafından ana 
kazanım hedefleri olarak görülmektedir.

14 https://bit.ly/2E1LW3k (Erişim Tarihi: 28.01.2019)

https://bit.ly/2E1LW3k
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Meşrutiyet Devrimi’nin Bayrakçıları Örgütü

İran Meşrutiyet Devrimi’nin Bayrakçıları 
Örgütü, 1985 yılında Hamid Vahdati önderliğin-
de Danimarka’da kurulmuştur. Örgüt üyelerinin 
büyük bir çoğunluğu 1981 yılında Timsar Oysi 
liderliğinde Avusturya’da kurulan İran Kurtuluş 
Ordusu adındaki örgütün üyelerinden oluşmuş-
tur. Humeyni’nin iktidarı elde etmesinden sonra 
İran-Irak Savaşı sırasında Pehlevi yönetiminin 
önemli ordu subaylarından olan Bahram Arya-
na önderliğinde, Türkiye’nin Van şehrinde bir 
askerî karargâh kurulmaya çalışılmış, Humey-
ni yönetiminin silahlı mücadele ile devrilmesi 
amacı benimsenmiştir. Ancak İran Kurtuluş Or-
dusunun askerî kanadı, Irak’la savaşın başlama-
sından yaklaşık üç yıl sonra 1984’te varlığına 
son vermiştir (İranariyaee, 2018).

İran Kurtuluş Ordusunun dağılmasının ar-
dından, Cemşid Kılıçhani, Mehri Kuşadpur, 
Huşeng Fazili, Arslanpur, Şahpur Şahruhi Sadr, 
Hasan Sutude, Serhang Akmal ve Hamid Vahda-
di’nin girişimi ile “İran Meşrutiyet Devrimi’nin 
Bayrakçıları Örgütü” kurulmuştur. Bu Örgütün 
ana amacı, İran’ı İslam Cumhuriyeti’nden kur-
tarmaktır. Örgüt bugün itibariyle Rıza Pehlevi 
önderliğindeki İUK’nin önemli destekçilerin-
den biridir ve İran’ın kurtuluşunun Rıza Pehle-
vi önderliğinde kurulacak meşruti bir sistemle 
mümkün olabileceğini savunmaktadır (İranari-
yaee, 2018). Bu bağlamda örgüt, İUK vizyonu-
na paralel olarak liberalizm, sekülerizm, etnik 
gruplara özgürlük ve eşitlik, hukukun üstünlü-
ğü, insan hakları gibi söylem ve değerleri ön 
plana çıkarmaktadır.

2.4. Yayın Organları
Konsey, yayın faaliyetlerini TV kanalları, in-

ternet siteleri ve sosyal medya kanalları olmak 
üzere üç farklı alanda gerçekleştirmektedir. 

Buna göre: 

•	 Ofogh TV ve Endişe TV kanalları aracılığıyla 
özellikle Rıza Pehlevi’nin görüş ve açıklama-
larını içeren ve İUK’nin vizyonunu yansıtan 
programlar yayınlanmaktadır. Bu program-
larda İUK yöneticileri başta olmak üzere 
farklı alanlarda uzman kişiler yer almaktadır. 
Programların içeriği İUK vizyonuna uygun 
biçimde İran’da ve uluslararası alanda ya-
şanan gelişmelerin yorumlanması ve Rıza 
Pehlevi ve İUK hareketinin bir alternatif 
olarak alabileceği rollerin değerlendirilmesi 
çerçevesinde şekillenmektedir. Bu bağlam-
da Ofogh TV’nin yayın ilkeleri “özgürlük, 
demokrasi, sekülerizm, hukukun üstünlü-
ğü ve insan hakları konusunda farkındalık 
oluşturmak, sivil toplumun ihtiyaç duyduğu 
haber ve bilgi akışını sağlamak ve İran sivil 
toplumunu güçlendirmek” olarak tanımlan-
maktadır (OfoghTV, 2019). Kanalda yayın-
lanan programlardan bazıları; Şuraye Milli 
İran (İran Ulusal Konseyi), Zamani İntihabat 
(Seçim Zamanı), Sepid ve Siyah (Beyaz ve 
Siyah), Verzeş (Spor) isimli programlardır. 
Buna ek olarak İngiltere merkezli Farsça ya-
yın yapan Manoto TV kanalı, yayın içeriğinin 
Pehlevi Dönemi’ne ilişkin belgesel yayınları, 
milliyetçi-monarşist söylemlerin vurgulandı-
ğı yayınlardan oluşması sebebiyle, İUK ile 
doğrudan ve resmî bir bağa sahip olmamasına 
rağmen Konsey ile ilişkilendirilmektedir. 

•	 Fransızca, İngilizce ve Farsça yayın yapan İran 
Ulusal Konseyi/Iran National Council15, Rıza 
Pehlevi Resmî İnternet Sitesi/Reza Pahlavi 
Official Website16 ile resmî görüş, açıklama ve 
haberler duyurulmakta, İUK hakkında tanıtım 
çerçeveleri sunulmaktadır. Ayrıca İran’da in-
san hakları konuları, gelişmeleri ve ihlallerine 
ilişkin uluslararası yayın yapan İran’da İnsan 
Hakları/Human Rights in Iran17 internet sitesi 
de İUK ile yakın bir bağa sahiptir.

15 https://irannc.org/en/
16 http://www.rezapahlavi.org/
17 https://humanrightsiniran.com/

https://irannc.org/en/
http://www.rezapahlavi.org/
https://humanrightsiniran.com/
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•	 Telegram başta olmak üzere çeşitli sosyal 
medya kanallarından Konsey tarafından ya-
pılan açıklamalar, Rıza Pehlevi’nin açıklama-
ları ve İran’dan ulaşan haber, bilgi ve görün-
tüler paylaşılmaktadır.

2.5. Finansal Boyut
İUK, İran muhalefet grupları içerisinde fi-

nansal faaliyetlerin şeffaflığını önceleyen ve ön 
plana çıkarmaya çalışan bir aktör olarak kendini 
konumlandırmaktadır. Birçok muhalefet grubu, 
finansal kaynakları hakkında herhangi bir bilgi 
ya da veri paylaşmazken İUK gelir kaynakları 
ve finansal durumunu açık biçimde ortaya koy-
maktadır. Bu çerçevede İUK tüm finansal faa-
liyetlerinin şeffaflık ilkesine dayalı, kâr amacı 
gütmeyen bir yapılanma statüsünde olduğunu 
belirtmekle birlikte İUK yönetiminin tüm fi-
nansal faaliyetlerin hesap verilebilirlik ilkesi 
doğrultusunda denetlenmesinden sorumlu oldu-
ğu yönünde bir belge beyanında bulunmuştur. 
Bu belgede özellikle İUK’nin en önemli faaliyet 
alanlarından olan ABD’nin bu tür yapılanmalar 
için öngördüğü finansal şeffaflık ve denetim il-
kelerine bağlı olduğu da vurgulanmaktadır.

Bununla birlikte Konseyin resmî internet si-
tesinde yer alan belgelerde, finansal raporlardan 
örnekler sunulmaktadır. Bu raporlarda Konse-
yin harcamaları, harcama kalemleri ve miktarla-
rı, organizasyonlara ayrılan finansal kaynaklar, 
ofis ve komitelerin giderleri ve bütçe durumu 
gibi farklı veriler yer almaktadır. Konsey ken-
dini kâr amacı gütmeyen bir yapılanma olarak 
tanımlamakta ve hükûmetlerden finansal destek 
alınmamasını ilkesel olarak benimsediğini ilan 
etmektedir. Bu bağlamda Konsey, finansal ge-
lir kaynağı olarak sadece bağışların ve Konsey 
üyelerinin kaynak aktarımlarının kullanılabi-
leceğini söylemektedir. Konsey, bağış çağrısı 
adına “İranlıların sekülerizm, özgürlük, insan 

hakları ve demokrasi mücadelesinde onları yal-
nız bırakmayın, yardımlarınız teokratik rejimin 
sonunun gelmesine katkı sağlayacaktır.” söyle-
mini öne çıkarmaktadır. 

Hükûmetlerden mali yardım alması tüzük-
le yasaklanan ve yalnızca bağışlarla finansman 
alternatifini geçerli kılan İUK’nin gelir kaynak-
ları ve öz sermayesi hususunda Pehlevi ailesi-
nin kaynakları önemli bir yer tutmaktadır. 1979 
İslam Devrimi öncesinde, Pehlevi Hanedanı’na 
ait mevduatların yurt dışına aktarıldığı ve yine 
bu süreçte yurt dışında taşınmaz mülk edinimi 
gerçekleştirildiği yönünde pek çok veri mevcut-
tur. İslam Devrimi sonrasında tüm mali varlığı-
nı yurt dışına taşıyan Pehlevi Hanedanlığı, bu 
süreçte dernek, vakıf ve işletmelerle söz konu-
su varlığı yatırıma dönüştürmüştür. Bu durum, 
Pehlevi Hanedanlığı’nın mirasçılarından olan 
Rıza Pehlevi’nin bu yatırımlardan önemli bir pay 
elde etmesini ve dolayısıyla bu edimin İUK’nin 
finansmanına tahsis edilmesini sağlamıştır. Bu 
bağlamda, Pehlevi Hanedanı ve mirasçı Rıza 
Pehlevi’nin gelir kaynaklarını dolaylı biçimde 
İUK’nin finansman kaynakları olarak kabul et-
mek mümkündür. 

Rıza Pehlevi’nin Gelir Kaynakları

1979 yılının ardından tüm mali varlığını yurt 
dışına ve özellikle ABD’ye yönlendiren Pehlevi 
ailesinde bu varlığın bölüşümü, aile üyelerinin 
farklı oranlarda elde ettikleri paylar ile gerçek-
leşmiştir. Milani, söz konusu varlığın döviz, 
kıymetli evrak, menkul kıymet gibi çeşitli un-
surlardan oluştuğunu açıklamaktadır (Milani, 
2013:509). Bu doğrultuda Muhammed Rıza 
Pehlevi, maddi miras bölüşümü hususunda mali 
varlığının %20’sini eşi Ferah Pehlevi’nin yetki-
lisi olduğu vakıflara tahsis etmiş, geriye kalan 
%80’lik kısmını da çocukları arasında farklı 
oranlarda dağıtmıştır (Milani, 2013:539).
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Varisler Yüzde
 Eşi Melike Ferah Pehlevi %20
 Veliahtı Rıza Pehlevi %20
 Küçük oğlu Ali Rıza Pehlevi %20
 Kızı Ferahnaz Pehlevi %15
 Kızı Leyla Pehlevi %15
 Büyük kızı Şehnaz Pehlevi18 %8
 Torunu Mehnaz Zahidi %2

Pehlevi Ailesinin Miras 
Bölüşümündeki Payları

Rıza Pehlevi, 2012 yılında Radyo Ferda’ya 
verdiği röportajda söz konusu %20’lik payın 
kendi yaşamı için çok önemli olduğunu vurgu-
lamış, “Tüm vaktimi siyasi hayata tahsis ettiğim 
için başka bir işle meşgul olamadım, neyse ki 
ailemin ve özellikle annemin desteğiyle hayatı-
ma devam edebildim.” sözleri ile bu durumu so-
mut biçimde ifade etmiştir (Radiofarda, 2012). 
Yaşamını ve çalışmalarını siyasi faaliyet üzeri-
ne yoğunlaştıran Rıza Pehlevi, bu süreçte söz 
konusu faaliyetlerin (özellikle İUK’nin) finans-
manı adına çeşitli girişimlerde bulunmuştur. 
Bu girişimlerde Pehlevi’nin danışmanlığını ve 
mali müşavirliğini üstlenen Ahmed Ali Mesud 
Ensari, önemli bir rol üstlenmiştir. Ensari Man 
ve Hanevadeye Pehlevi (Ben ve Pehlevi Ailesi) 
isimli kitabında bu süreçleri tüm boyutları ile 
açıklamıştır.

Bankacılık, Gayrimenkul ve 
Petrol Şirketi Ortaklığı

Ensari’nin aktardığı bilgilere göre Ensari ve 
Rıza Pehlevi, 1982 yılında ticari ortaklığa adım 
atmış, sermaye sahibi Rıza Pehlevi’nin %70 kâr 
payı almasında mutabık kalınırken Ensari’nin 
ortak olarak %30 kâr payı alması öngörülmüş, 
Pehlevi Ensari’ye yatırım amacıyla 16 milyon 
dolar teslim etmiştir (Ensari, 1991:287). Söz 
18 En büyük kızı Şehnaz’a mirastan %8 pay vermesinin sebebi daha önce 

başkalarına vermediği mülk ve mücevherler vermiş olmasıydı (Milani, 
2013:539).

konusu yatırımların başarısı ve yüksek kazanç 
getirisi dolayısıyla Pehlevi ailesinin diğer üye-
lerinden Ferah Pehlevi ve Ali Rıza Pehlevi de 
bu sürece katılmış ve kaynak aktarmıştır (Ensa-
ri, 1991:289).

Yatırımlardan elde edilen gelirlerin korun-
ması ve artırılması amacıyla 1 Ekim 1982 tari-
hinde Ensari’nin önerisi ve girişimiyle bir ban-
ka kurulması kararlaştırılmıştır. 1 milyon dolar-
lık sermayeyle kurulan Mid Continental Bank 
& Trust Company isimli bankanın %70’lik 
hissedarı Rıza Pehlevi, %15’lik hissedarı Ensa-
ri ve diğer %15’lik hissedarıysa eski İran Mer-
kez Bankası Başkan Yardımcısı Bejen Kesrayi 
olmuştur. Banka vergi muafiyeti öncelenerek 
offshore konseptiyle Anguilla’da kurulmuştur 
(Ensari, 1991:290).

Pehlevi ve Ensari ticari ortaklığının gerçek-
leştiği bir diğer sektör ise petrol şirketi olmuştur. 
1983 yılında Euro-American Petrol Corporation 
isimli petrol şirketi, Ensari ve Pehlevi ortaklığı 
ile ABD’nin Ohio eyaletinde kurulmuştur. Şir-
ket; Ohio, Pennsylvania ve Virginia’da petrol 
ve doğal gaz çıkarma işlemleri gerçekleştirmiş-
tir. Ensari’nin ortaya koyduğu bilgilere göre şir-
ketin kazancı yaklaşık 30 milyon dolar gibi bir 
miktara ulaşmıştır (Ensari, 1991:291).

Son olarak Pehlevi ve Ensari, gayrimenkul 
ticaretinde de ortak faaliyet göstermiştir. Diğer 
sektörlere oranla daha düşük bir başarı ve ka-
zanç elde ettikleri bu alanda Pehlevi ve Ensari 
diğer ortaklıklara benzer biçimde %70-%30’luk 
kâr payı dağılımı ile ortaklık kurmuştur (Ensari, 
1991:291).

Rıza Pehlevi’nin Ensari’yle birlikte bireysel 
olarak yer aldığı ticari ortaklıklar ve bu ortak-
lıklardan elde ettiği kazançlarla birlikte Pehlevi 
ailesinin özellikle vakıf faaliyetleriyle farklı bir 
gelir alanı oluşturduğu da bilinmektedir. Söz 
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konusu vakıf faaliyetleri, Muhammed Rıza Peh-
levi tarafından mirasın %20’lik kısmının tahsis 
edildiği ve yönetim sorumluluğunu Ferah Peh-
levi’nin üstlendiği organizasyonlarla sürdürül-
mektedir. Buna göre Ferah Pehlevi’nin yönetim 
ve sorumluluğunda olan kuruluşlar şunlardır 
(FarahPahlavi, 2019):

•	 Genç ve Ergen Düşünce Gelişim Merkezi

•	 Çocukları Koruma Ulusal Organizasyonu

•	 Rıza Pehlevi Görme Engelliler Okulu

•	 Anne-Çocuk Koruma Organizasyonu

•	 İran Cüzzamlılara Yardım Vakfı

•	 Yangın Mağdurlarına Yardım Organizasyonu

•	 Ulusal Kanserle Mücadele Organizasyonu

•	 Tahran Tıp Kongresi

•	 Ulusal Kan Bağışı Organizasyonu

•	 Ferah Üniversitesi

•	 Kırsal Araştırma Enstitüsü

•	 Bilimler Akademisi

•	 İran Kültür Topluluğu

•	 Şiraz/Persepolis Sanat Festivali

•	 İsfahan Festivali

•	 Tahran Filarmoni Topluluğu

•	 Kraliyet Felsefe Topluluğu

•	 Şahbanu Ferah Kültür Topluluğu

•	 Sağlık, Turizm, Eğitim, Bilim, Mimari Yük-
sek Konseyleri (Hükûmetler ve hükûmet dışı 
organizasyonlarla temasları sağlamaktadır).

Bu kuruluşların yanı sıra Muhammed Rıza 
Pehlevi’nin küçük oğlu Ali Rıza Pehlevi’nin 
adını taşıyan ve Harvard Üniversitesi iş birliğin-
de oluşturulan bir yüksek öğrenim burs vakfı da 
bulunmaktadır.

Rıza Pehlevi’nin bireysel olarak ticari faali-

yetleri doğrultusunda elde ettiği ve bununla bir-
likte Pehlevi ailesinin vakıf, ticaret ve diğer mali 
finansal faaliyetlerinden elde edilen ve Rıza 
Pehlevi’ye aktarılan gelir payları İUK’nin fi-
nansmanı ve örgütlenmesi amacıyla kullanıldığı 
bizatihi Rıza Pehlevi’nin ilgili röportajında dile 
getirilmiştir. Rıza Pehlevi siyasi faaliyetlerde 
bulunduğu sürede gelir kaynaklarını ailesinden 
(annesinden) ve ticari faaliyetlerden elde edilen 
gelirler olarak ifade etmiştir. İUK’nin örgütlen-
me ağı ve yapılanması göz önüne alındığında 
TV kanalları, farklı ülkelerde temsilcilikler ve 
bürolar, büyük çaplı toplantı ve organizasyonlar 
düzenleyen geniş bir yapı olduğu görülmektedir. 
Bu bağlamda, tüzüğü doğrultusunda herhangi bir 
ülkeden maddi destek alması yasaklanmış olan 
bu yapının yalnızca bağışlarla finansal devamlı-
lığını sağlaması mümkün değildir. Rıza Pehlevi 
21 Aralık 2018 tarihinde yaptığı açıklamasında, 
İUK’ye yönelik finansal destek konusunda “Biz-
ler dünyanın en özgürlükçü devletlerinden siyasi 
destek istiyoruz. Herhangi bir yabancı finansal 
desteğin kabul edilebilir bir yanı yoktur.” ifa-
delerinde bulunmuş (Officialrezapahlavi, 2019) 
ve bu ifadelerle İUK’nin “dış mali yardım kabul 
etmeme” ilkesine vurgu yapmıştır. Bu durum 
İUK’nin finans kaynakları arasında Rıza Peh-
levi ve Pehlevi ailesinin gelir aktarımlarının üst 
sıralarda yer aldığı görüşünü güçlendirmektedir.

2.5.1. Dış Destek
İUK, kapsamlı örgütlenme ağı dolayısıyla 

geniş bir dış destek potansiyeline sahiptir. Dev-
letlerden finansal destek alma imkânı bulun-
mayan İUK için temel dış destek parametresi 
siyasi destek ve faaliyet alanı imkânlarıdır. Bu 
bağlamda farklı ülkeler farklı saiklerle İUK’ye 
yönelik bu destek unsurlarını sağlamakta ve 
İUK ile temas kurmaktadır.
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ABD

İUK’nin faaliyet alanlarının başında ABD 
gelmektedir. Konsey üyeleri bu ülkede sahip ol-
dukları iletişim ağıyla gerek Konsey çalışmala-
rını yönlendirmekte gerekse uluslararası kamu-
oyuna tanıtım imkânı bulabilmektedir. İran’da 
rejim değişikliğini hedefleyen ABD yönetimi 
ve İUK arasında bu bağlamda bir hedef birli-
ği kendini göstermektedir. Bu çerçevede Rıza 
Pehlevi bazı açıklamalarında ABD’nin İran’da 
rejim değişikliği hedefini sürdürmesinin ve 
buna uygun ekonomik yaptırım gibi hamleleri 
gerçekleştirmesinin son derece önemli olduğu-
nu vurgulamıştır. Bu süreçle birlikte İUK, İran 
halkında oluşacak tepki potansiyelini sivil ita-
atsizlik stratejisiyle değişim hareketine kanalize 
etmeyi planlamaktadır. 

ABD’nin İUK’ye yönelik desteği konusu 
siyasi destek ile sınırlı kalmamaktadır. Tüzü-
ğü gereğince Konsey olarak devletlerden mali 
yardım alması yasaklanan İUK’ye yönelik ABD 
finansal desteğinin, Rıza Pehlevi aracılığıyla 
gerçekleştirildiği iddia edilmektedir. Buna göre 
Şehzade Rıza Pehlevi’nin mali müşaviri Ahmed 
Ali Mesud Ensari Man ve Hanevadeye Pehlevi 
adlı kitabında CIA’in Rıza Pehlevi’ye siyasi fa-
aliyetleri için mali yardımda bulunduğunu ifade 
etmektedir:

1984	 yılının	 başlarında	 CIA	 örgütü,	 Şehzade	
Pehlevi’nin	 siyasi	 faaliyetleri	 için	 özel	 bütçe	
tahsis	etti.	CIA,	Şehzade	 için	 tahsis	edilen	özel	
bütçeye	ek	olarak	Eşref	Pehlevi’nin19	siyasi	faali-
yetleri	için	de	1,3	milyon	dolar	verdi.	Ben	CIA’in 
Şehzade’ye	 veya	 Eşref	 Pehlevi’ye	 tahsis	 ettiği	
mali	yardımın	 sorumluluğunu	almak	 istemedim	
ve	bu	sorumluluk	Şehriyar	Ahi’ye	verildi	(Ensa-
ri,	1991:294).

19 Eşref Pehlevi, 26 Ekim 1919’da Tahran’da doğmuştur. Rıza Pehlevi’nin 
kızı ve devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin ikiz kız kardeşidir. 
7 Ocak 2016’da Fransa’nın Monako’ya bağlı Monte Carlo şehrinde 
vefat etmiştir.

ABD’nin İUK’ye yönelik siyasi desteğinin 
artırılması konusunda Rıza Pehlevi 2018 yılın-
da Reuters’e verdiği bir röportajında “İran hal-
kına söylemek istediğim şu, Batı bize yardım 
etmeye karar verirse harika olur. Umuyorum ki 
yardım ederler ama bu duruma güvenmeyelim. 
Sadece kendimize ve halkımıza güvenebiliriz. 
Ancak bu sefer yabancıların İran halkıyla çalış-
mak zorunda olduklarının farkına varacaklarını 
ve bu rejimin düşüşe geçtiğini görmelerini sağ-
layabiliriz. Mevcut koşulları korumaya yönelik 
her türlü istek ve amaç kelimenin tam anlamıyla 
İran halkı suratına bir tokattır. Hâlâ bu rejimle 
diyalog konusunda ısrar ediliyor. Anlamadığım 
şu, bu rejimle nereye kadar konuşmaya ısrar 
edeceksiniz?” ifadelerini kullanmıştır (İr.voa-
news: 2018). Bu ifadeler İUK ve Rıza Pehle-
vi’nin ABD’nin özellikle siyasi desteğine ciddi 
biçimde ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır. 

Pehlevi, Haziran 2018’de ABD Kongre üye-
leri Arizona Senatörü John McCain, Kongre 
Üyesi Brad Sherman ve Kongre Üyesi Steve 
King ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Bu gö-
rüşme Pehlevi’nin sosyal medya hesabı Instag-
ram’dan duyurulmuş ve duyuruda şu ifadelere 
yer verilmiştir: 

14	 Haziran	 Salı	 günü	 Senatör	 John	 McCain	
(Arizona	Eyaleti,	Cumhuriyetçi),	Kongre	Üyesi	
Brad	Sherman	(California	Eyaleti,	Demokrat)	ve	
Kongre	Üyesi	Steve	King	(Iowa	Eyaleti,	Cumhu-
riyetçi)	ile	görüşme	gerçekleştirdim.	Her	üç	isim	
de	 dış	 politika	 konusunda	 derin	 bir	 deneyime	
sahip	ve	İran	halkını	demokrasiye	götüren	yolda	
siyasi	desteğin	öneminin	farkındalar.	Her	zaman	
olduğu	gibi	 İran’ın	özgürlük	 taleplerini	 iletmek	
için	çeşitli	ülkelerin	yetkilileri	ve	liderleriyle	bu-
luşmaya,	onları	dinlemeye	ve	onların	İran	halkı-
na	olan	desteklerini	kazanmaya	devam	edeceğim	
(Officialrezapahlavi:	2018).
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Bu görüşmeler Rıza Pehlevi’nin İUK hare-
ketinin ABD’den siyasi destek elde etme çaba-
sını ve bu yöndeki kısmi başarısını ortaya koy-
maktadır. Bu bağlamda ABD’nin İran’da rejim 
değişikliği vizyonuna uygun biçimde bu temas-
ların artması beklenti ve olasılık dâhilindedir.

29 Ocak 2019 tarihinde, ABD Ulusal İstihba-
rat Direktörü Daniel R. Coats imzasıyla yayım-
lanan “ABD İstihbarat Topluluğunun Küresel 
Tehdit Değerlendirmeleri” başlıklı raporun içeri-
ğinde, söz konusu hedefe ilişkin önemli saptama-
lar yer almaktadır. Raporun İran’a ilişkin değer-
lendirmelerin yer aldığı bölümünde, İran’da son 
yıllarda özellikle ekonomik sorunlar nedeniyle 
kitlesel protesto hareketleri yaşandığı ve İran hal-
kının bu noktada bir reform ve değişim arzula-
dığı açıklanmaktadır (Coats, 2019:30). Bununla 
birlikte söz konusu kitlesel protestoların liderlik-
ten, koordinasyondan ve özellikle etnik grupların 
desteğinden yoksun olduğu vurgulanmaktadır 
(Coats, 2019:30). Bu bağlamda, ABD’nin İUK 
hareketini sahip olduğu sivil itaatsizlik yöntemi, 
Rıza Pehlevi’nin liderliği ve koordinatör rolüy-
le İran’da ortaya çıkan kitlesel hareketlerin bir 
değişim sürecine evrilmesini sağlayabilecek bir 
aktör olarak değerlendirmesi olasılık dahilinde-
dir. İUK, vizyonu ve kapasitesi ile söz konusu 
yoksunlukların giderilmesi ve karşılanması hu-
susunda önemli bir avantaja sahiptir. Dolayısıyla 
ABD-İUK iş birliği veya ABD’nin İUK’ye yöne-
lik desteğinin özellikle siyasi boyutta artmasını 
beklemek yanlış olmayacaktır.

Fransa

Fransa, İUK hareketine ev sahipliği ve fa-
aliyet alanı bağlamlarında destek vermektedir. 
İUK’nin 2013 yılında Paris’te kurulması, mer-
kez ofisinin Paris’te bulunması ve İUK’nin 
kitlesel toplantı ve organizasyonlarının yine 
Paris’te gerçekleştirilmesi bu desteğin biçimini 
somutlaştıran örnekler arasındadır. Bu bağlam-

da İUK, bu ülkede halkla ilişkiler ve kamuoyu 
yaratma faaliyetleri düzenlemektedir. Ayrıca 
uluslararası kamuoyunda farkındalık oluştur-
mak adına düzenlenen organizasyonların mer-
kezi Paris’tedir. Bununla birlikte çeşitli zaman-
larda çeşitli Fransız haber ajanslarıyla müla-
katlar gerçekleştirmekte ve görüşlerini Avrupa 
basınına taşıma imkânı bulmaktadır. 

ABD’den farklı olarak Fransa, İUK başta 
olmak üzere çeşitli İran muhalif gruplarına ev 
sahipliği yapmakta fakat bu grupları dış politika 
adına araçsallaştırma yolu izlememektedir. Bu 
anlamda Fransa’nın İran’a yönelik dış politika 
vizyonunda İUK’nin bir unsur olarak algılan-
ması güçtür. İUK, ABD açısından İran’a yönelik 
rejim değişikliği vizyonunun önemli bir parçası 
konumundayken Fransa açısından bu biçimde 
bir vizyondan ve araçsallaştırma ilişkisinden 
bahsetmek mümkün değildir. Bu durumun baş-
lıca nedeni olarak Fransız solunun İran İslam 
Devrimi öncesinde “Üçüncü Dünyacılık” teme-
linde Devrim’e ve lider olarak Humeyni’ye des-
tek vermesi ve Devrim’in ardından bu tutumunu 
değiştirmemesi gösterilmektedir (Radiconcini, 
2016:34). Buna göre Fransız sol/sosyalist grupla-
rı ve çevreleri, İran’da yaşanan Devrim sürecini 
anti-emperyalist, baskı karşıtı ve özgürlükçü ola-
rak değerlendirerek desteklemiş fakat Devrim’in 
ardından özellikle kadınlara ve siyasi muhaliflere 
yönelik olarak kendini gösteren baskı ve teokra-
tik yönetim, bu çevrelerin Devrim’i eleştiren ve 
karşıt bir tutum alan pozisyona sürüklenmesini 
beraberinde getirmiştir (Radiconcini, 2016:49). 
Bu bağlamda Devrim sonrasında siyasi muha-
lefete yönelik baskı dolayısıyla Fransa’ya göç 
eden muhalifler ile Fransız solunun temasları yo-
ğunlaşmış, bu noktada İranlı muhaliflere yönelik 
destek artmıştır. Bu durum, Fransa’da İranlı mu-
halif gruplara yönelik desteğin toplumsal bağla-
mını ifade etmektedir. 
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Suudi Arabistan

ABD ve Fransa’nın yanı sıra Suudi Arabis-
tan’ın Rıza Pehlevi’ye yönelik destek iddiaları 
da mevcuttur. Ensari’nin eserleri ve röportajla-
rında ifade ettiği üzere Pehlevi’nin Suudi Ara-
bistan’dan maddi destek aldığı iddia edilmek-
tedir. Buna göre 1981 yılında Suudi Arabis-
tan’ın, Fas Kralı Melik Hasan vasıtasıyla Peh-
levi’ye beş milyon dolar yardımda bulunduğu, 
bu yardımın öncesinde de iki milyon dolarlık 
bir yardımın doğrudan/aracısız bir biçimde 
Pehlevi’ye aktarıldığı yine iddialar arasındadır 
(Ensari, 1991:286). Fakat bu durum somut ve-
riler ile doğrulanamamaktadır. Aynı zamanda 
Suudi Arabistan yetkilileri ya da Rıza Pehle-
vi tarafından bu konuda yapılmış herhangi bir 
açıklamaya rastlanmamaktadır. Buna karşın 
Suudi Arabistan-İUK ilişkisinin pragmatik bir 
temelde gelişebileceğini söylemek yanlış ol-
mayacaktır. Bölgesinde İran’ı başat rakip ola-
rak algılayan Suudi Arabistan için İUK hare-
ketinin güçlenmesi İslam Cumhuriyeti’nin güç 
kaybetmesi anlamı taşımaktadır. Bu noktada 
Suudi Arabistan’ın İUK’ye açık veya örtülü 
bir destek sağlama olasılığı artmaktadır. Ka-
sım 2018’de gündeme gelen habere göre Su-
udi Arabistan Büyükelçisi ve birkaç üst düzey 
Suudi yetkilinin New York’ta Rıza Pehlevi ile 
görüştükleri, kendisine kitlesel protestoların 
finansmanı amacıyla üç yüz milyon dolarlık 
yardımda bulunacaklarına dair taahhüt verdik-
leri iddia edilmiştir (TehranTimes, 2019). Bu 
iddia ile ilgili olarak Rıza Pehlevi veya Suu-
di Arabistan tarafından herhangi bir açıklama 
gelmemesi, iddianın gerçekliği hususunu ka-
ranlıkta bırakmaktadır. Bununla birlikte Suudi 
Arabistan’ın Pehlevi ve İUK hareketine yakın 
TV kanallarını finansal yönden desteklediği 
yönünde iki taraftan da doğrulanmamış iddia-
lar da mevcuttur.

Suudi Arabistan’ın İUK’ye yönelik tutumu-
nun belirlenmesinde, ABD’nin uzun erimli dış 
politika vizyonu veya Fransa’nın faaliyet alanı 
oluşturma tutumu gibi kapsamlı ve güçlü bir 
motivasyondan bahsetmek güçtür. Bu noktada 
Suudi Arabistan sınırlı, kısa ve orta vadeli prag-
matik bir destek ilişkisi ortaya koyabilir. Suu-
di Arabistan açısından İUK’nin İran içerisinde 
yaratacağı kitlesel protesto hareketleri ve bunun 
sonucunda oluşacak olan kaos ve istikrarsızlık 
ile İslam Cumhuriyeti’nin siyasi açıdan yıpra-
tılması pragmatik bir gayedir.

Diğer yandan İUK, Kanada, Avustralya ve 
Avrupa genelinde sahip olduğu yapılanma ağı 
ile bu ülkelerin siyasi organları, grup ve temsil-
cileri ile temaslarda bulunmaktadır. Bu temaslar 
İUK’nin olumlu bir imaj yaratmasını ve bunu 
güçlendirmesini kolaylaştırmaktadır. Söz konu-
su ülkelerdeki faaliyetler ve temaslar, İUK’nin 
uluslararası kamuoyunda muteber bir konum 
elde etmesi hususunda avantaj sağlamaktadır. 

2.6. Etnik ve İdeolojik Muhalif 
Gruplarla İlişki Potansiyeli
İUK niteliği ve karakteri itibariyle ulusal 

muhalefet ve ulusal siyasi alternatif imajını yan-
sıtmaktadır. Bu yönüyle İUK, İran muhalif grup 
ve hareketleriyle iş birliği arayışındadır. Etnik 
ve ideolojik temelde tasnif edilebilecek olan 
İran muhalif grupları ve hareketlerinin İUK ile 
iş birliği potansiyelleri farklı dinamikler doğrul-
tusunda şekillenmektedir.

2.6.1. İdeolojik Muhalif Gruplar ve İUK
Sol/Sosyalist Gruplar ve İUK

İran’da İslam Devrimi öncesinde ciddi bir 
sosyopolitik etkiye sahip olan sol/sosyalist 
gruplar, Devrim sonrasında büyük oranda bu 
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güçlerini yitirmiştir. Tudeh, Halkın Fedaileri, 
İşçinin Yolu (Rah-i Karger), İran Komünist Bir-
liği gibi parti ve örgütler bu dönemde marjinal-
leşme ve etkilerini kaybetme sürecine girmiştir. 
Bu gruplardan bazıları hâlihazırda Avrupa’nın 
çeşitli ülkelerinde faaliyetlerine devam etmek-
tedir. Bugün itibariyle İran Komünist Partisi/
Marksist-Leninist-Maoist, İran Komünist Parti-
si, İran Komünist İşçi Partisi, İran İşçi Partisi/
Tufan İran sol/sosyalist muhalefet gruplarını 
temsil etmektedir. Bu gruplar, aralarında frak-
siyonel görüş farklılıkları bulunmakla birlikte 
İran’da özellikle 2017 yılının sonlarından iti-
baren kendini gösteren, işçi sınıfının ekonomik 
krizden etkilenerek gerçekleştirdiği protesto 
gösterilerine büyük bir önem vermektedir. Bu 
doğrultuda adı geçen gruplar, işçi sınıfının bu 
tepkiselliği temelinde anti-milliyetçi, anti-mer-
keziyetçi, seküler ve sosyalist bir siyasal sistem 
öngörmektedir (Toufan, 2019; Cpimlm, 2019; 
Cpiran 2019 ve Wpiran, 2019). 

İran sol/sosyalist muhalefet grupları ve İUK 
arasındaki iş birliği imkânı değerlendirildiğinde 
vizyon, ilke ve mücadele biçimi boyutlarında 
derin farklılıklar kendini göstermektedir. Bu 
farklılıklar büyük bir çelişkiyi ifade etmekte ve 
söz konusu iş birliği potansiyelini sınırlandır-
maktadır. Buna göre:

•	 Sol/sosyalist	gruplar	monarşi	sistemini	Mark-
sist	bir	anlayışla	değerlendirmekte	ve	monarşi	
olgusunu	 çağ	 dışı	 bir	 sömürü	 sistemi	 olarak	
yorumlamaktadır.	 İUK	 vizyonunda	 ise	 ana-
yasal	monarşi,	bir	siyasal	sistem	seçeneği	ve	
Rıza	Pehlevi’ye	göre	İran	kültürünün	ayrılmaz	
bir	parçası	ve	tarihsel	sürekliliğin	ifadesidir.

•	 Sol/sosyalist	gruplar,	 İUK’nin	ABD’den	 al-
dığı	siyasi	desteği	eleştirmektedir.	Bu	durum	
bahsedilen	 gruplarda,	 İUK’nin	 “ABD’nin/
emperyalizmin	 İran’da	 tahakküm	 elde	 etme	
aracı”	 olduğu	 yönünde	 bir	 algıya	 sebep	 ol-
maktadır.	

•	 Sol/sosyalist	 gruplar,	 liberalizm	 ve	 serbest	
piyasa	modellerine	karşı	çıkmakta,	İUK	viz-
yonu	ise	liberalizm	ve	serbest	piyasa	ekono-
misini	kabul	etmekte	ve	öncelemektedir.

•	 Sol/sosyalist	gruplar	mücadele	yöntemi	ola-
rak	 silahlı	mücadeleyi	 tek	ve	başat	yol	ola-
rak	benimserken	İUK	ilkesel	olarak	sivil	ita-
atsizlik	ve	 şiddetten	 steril	mücadeleyi	kabul	
etmektedir.

Bu bağlamda İran sol/sosyalist muhalif 
grupları ile İUK arasında iş birliği imkânının 
son derece sınırlı olduğu görülmektedir. Hatta 
bu grupların İUK’ye yönelik muhalefet sergi-
leme olasılığı öngörülmektedir. Birçok noktada 
ayrışma ve çelişki içerisinde olan sol/sosyalist 
gruplar ve İUK’nin bir uzlaşma zeminini tesis 
edebilmesi bu açıdan son derece güçtür.

Liberal ve Milliyetçi Muhalif Gruplar

Liberal ve milliyetçi muhalefet grupları ile 
İUK arasındaki iş birliği imkânı diğer olasılık-
lara göre daha elverişlidir. Anayasal monarşi 
seçeneği, sekülerizm, serbest piyasacılık, de-
mokrasi, eşitlik ve ayrımcılığın önlenmesi gibi 
evrensel ilkeleri ön plana çıkaran, Musaddık 
ekolünü takip eden veya cumhuriyetçi vizyo-
na sahip liberal muhalefet gruplarının (Milli 
Cephe, Milliyun) anlayışları ile İUK vizyonu 
örtüşmektedir. İUK vizyonunda yer alan aynı 
ve benzer ilkeler birçok liberal grubun İUK’ye 
doğrudan destek açıklamaları yapmasını sağla-
maktadır. İran Meşruta Partisi, Yeşil Elçilik Ha-
reketi, İran’ın Uyanışı Hareketi gibi liberalizm 
yanlısı pek çok İUK bağlantılı grup ve hareket, 
İUK’ye bu bağlamda destek vermektedir. Buna 
ek olarak Musaddık ekolünün takipçisi olan 
Milli Cephe ve Milliyun hareketlerinin siyasi 
ve toplumsal vizyonları ile İUK’nin siyasal ve 
toplumsal vizyonu arasında önemli ortak pay-
dalar mevcuttur (Jebhemelliran, 2019; Melliun, 
2019). 



31

Özgür Seçimler İçin İran Ulusal Konseyi

Milliyetçi ideolojik yönelime sahip muhalif 
gruplar ise İUK ile iş birliği açısından iki fark-
lı yapıya ayrılmaktadırlar. Milliyetçi muhalif 
grupların bir kısmı Fars milliyetçiliği, monarşi 
kültü, ulusal onur unsurlarını temel öncelikler 
olarak kabul etmekte ve bu açıdan Rıza Peh-
levi’yi doğal lider olarak görmektedir. Dolayı-
sıyla bu gruplar İUK’ye doğrudan destek ver-
mektedir. Milliyetçi muhalif gruplar arasında 
aşırı milliyetçilik ve hatta ırkçı bir anlayışa 
sahip olan gruplar ise Rıza Pehlevi ve İUK’ye 
temkinli bir destek göstermekte ya da muhalif 
bir tutum sergilemektedir. Pan-İranist Parti’nin 
vefat eden kurucusu Daryuş Hümayun ve takip-
çileri ile Tondar grubunun başını çektiği aşırı 
milliyetçi anlayışa sahip kişi ve gruplar birkaç 
farklı ihtilaflı bakış açısının yansıması olarak 
kendini göstermektedir. Aşırı milliyetçi gruplar 
ve İUK arasındaki görüş ayrılıkları şu noktalar-
da yoğunlaşmaktadır:

•	 İUK	ve	Rıza	Pehlevi,	etnik	ve	dinî	azınlıklar	
konusunda	 eşitlik	 ve	 ayrımcılığın	 önlenme-
si	 vizyonuna	 sahiptir	 (Pehlevi,	 2009).	Aşırı	
milliyetçi	gruplar	ise	etnik	ve	dinî	azınlıklara	
yönelik	her	türlü	eşitlik	çabasını	temelsiz	ola-
rak	algılamakta,	Aryan	ırkının	üstünlüğünden	
bahsetmekte	ve	geri	kalan	 tüm	etnik	ve	dinî	
azınlıkları	 ötekileştirmektedir	 (Şarmahad,	
2018).

•	 İUK	ve	Rıza	Pehlevi,	anayasal	monarşi	siste-
mini	demokrasiye	gölge	düşürmeyecek	sem-
bolik	 bir	 sistem	 olarak	 nitelendirirken	 aşırı	
milliyetçi	gruplar	katı	bir	monarşi	 sistemini	
ve	 anti	 demokratik	 bir	 yaklaşımı	 benimse-
mektedir	(Homayou,	2010).

•	 İUK	ve	Rıza	Pehlevi,	laikliği	esas	alan	ve	bu	
çerçevede	 tüm	 dinî	 inançlara	 saygılı,	 inanç	
ve	vicdan	özgürlüğüne	dayalı	bir	anlayışı	ön	
plana	 çıkarırken	 aşırı	 milliyetçi	 gruplar	 ise	
İran’da	millî	din	olarak	Zerdüştlüğün	geçerli	
kılınması	gerekliliğini;	İslam’ın	Fars	milleti-

ni	çağ	dışı	bir	düzeye	taşıyan	din	olarak	geri-
de	bırakılması	gerektiğini	vurgulamaktadır.

•	 Aşırı	milliyetçilerin	Rıza	Pehlevi	ve	İUK’ye	
yönelik	 en	 temel	 itirazları,	 federalizm	 seçe-
neği	ve	etnik	kimliklere	özgürlük	 tanınması	
anlayışına	yöneliktir.	Aşırı	milliyetçilere	göre	
federalizm	 ve	 etnik	 kimliklerin	 tanınması,	
İran’ın	parçalanması	ve	ayrılıkçı	 terör	hare-
ketlerine	taviz	verilmesi	anlamını	taşımakta-
dır.	Bu	 grupları	 temsilen	 2016	 yılında	Rıza	
Pehlevi’ye	 hitaben	 kaleme	 alınan	 mektup-
ta,	Rıza	 Pehlevi’nin	 sahip	 olduğu	 anlayışın	
İran’ı	bölünme,	parçalanma	ve	yıkıma	götü-
receği	yönünde	uyarılarda	bulunulmuş	ayrıca	
ABD,	İsrail	ve	Suudi	Arabistan’ın	desteğinin	
kabul	 edilemez	olduğu;	bu	ülkelerin	 İran’ın	
güvenliği	 ve	 ulusal	 bütünlüğü	 için	 tehdit	
oluşturabileceği	ifade	edilmiştir	(Radiozama-
neh,	2016;	Iranian,	2019).

Bu çerçevede liberal ve milliyetçi muha-
lif gruplar ile İUK arasındaki iş birliği imkânı 
değerlendirildiğinde liberal gruplar ile evrensel 
insan hakları ve demokratik ilkelerle ekonomik 
vizyon temelinde, milliyetçi gruplarla ise Fars 
milliyetçiliği, ulusal onur, birlik ve Rıza Pehle-
vi’nin liderliği hususlarında ortaklık ve iş birli-
ği imkânın mevcut olduğu gözlemlenmektedir. 
Milliyetçi muhalefet içerisinde aşırıcı kanadı 
temsil eden gruplar içinse İUK’ye destek son 
derece sınırlı bir potansiyele sahiptir. Vizyon 
ve İUK’nin liberal milliyetçi anlayışı ile beliren 
çelişki, aşırı milliyetçi gruplar ile İUK iş birliği 
imkânını azaltmakta ve hatta iki yapının karşıt 
pozisyonlarda yer alabileceği bir ortam yarat-
maktadır. 

Etnik Muhalefet Grupları

İran’a yönelik olarak ulusal siyasi alterna-
tif kimliği ile faaliyet yürüten İUK için İran’da 
etnik kimlikler konusu en kritik başlıklar ara-
sındadır. Çok uluslu ve çok kültürlü bir demog-
rafiye sahip olan İran’da bütünsel bir siyasal 
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değişim hedefleyen İUK, bu bağlamda etnik 
grupların desteğine mutlak biçimde ihtiyaç duy-
maktadır. Bu bağlamda etnik muhalefet grupları 
ile İUK arasındaki iş birliği imkânının değerlen-
dirilmesi önem taşımaktadır.

İran’da yaşayan tüm etnik grupların Pehle-
vi Dönemi’ne ilişkin olarak olumsuz bir hafıza 
birikimine sahip olduğunu söylemek yanlış ol-
mayacaktır. Zira Pehlevi Dönemi, etnik gruplar 
açısından asimilasyon ve baskı dönemi olarak 
anımsanmaktadır. Bu bağlamda İUK’nin bir 
ön yargı ile karşı karşıya olduğu gerçeği etnik 
gruplar bağlamında kendini göstermektedir. Bu 
durum İUK’nin bu ön yargının ortadan kaldı-
rılması ve etnik grupların desteğinin alınması 
adına daha fazla çaba sarf etmesi gerekliliğini 
doğurmaktadır. İUK’nin ve Rıza Pehlevi’nin 
federalizmi bir idari seçenek olarak sunması, 
etnik kimliklerin tanınması ve etnik kimliklere 
özgürlüğün vaat edilmesi bu noktada bir avantaj 
olarak kendini göstermektedir. Fakat bu duru-
mun etnik gruplar nezdinden karşılık bulup bul-
mayacağı bu anlamda belirleyici olacaktır. 

Türkler

İran’da özellikle Doğu ve Batı Azerbaycan 
bölgelerinde yaşayan Türklerin siyasi muhale-
fet faaliyetleri yaklaşık 20 yıldır yoğunlaşarak 
devam etmektedir. Güney Azerbaycan Uyanış 
Hareketi ve Güney Azerbaycan Millî Azadlık 

Cephesi isimli grupların liderliğinde devam 
eden faaliyetler, bugün itibariyle Tebriz baş-
ta olmak üzere pek çok kentte gelişmektedir 
(UNPO, 2019). Söz konusu iki grup, Türk mil-
liyetçiliği ve Güney Azerbaycan’ın bağımsızlığı 
söylemleriyle oluşan bir vizyona sahiptir. İUK 
ile iş birliği imkânı çerçevesinde ele alındığında 
Türk muhalif hareketleri sekülerizm, liberalizm 
ve eşitlik, şiddet dışı mücadele temellerinde 
bir uzlaşı potansiyeline sahiptir. Federalizm ve 
etnik kimliklerin tanınması hususları da bu po-
tansiyeli güçlendirmektedir. Fakat Türk muhalif 
gruplarının bağımsızlık söylemleri ve İUK-Rıza 
Pehlevi hareketini “asimilasyonun geri dönüşü” 
olarak değerlendirmesi bu potansiyeli olum-
suz etkilemektedir. ABD başta olmak üzere 
İran dışında önemli bir yapılanmaya sahip olan 
Türk muhalif grupların, bu ülkelerde İUK ile 
temasları bu sebeplerle sınırlıdır. Bu bağlamda 
İUK’nin “Pehlevi yönetiminin geri dönüşü” ön 
yargısını ortadan kaldırması ve sekülerizm, et-
nik kimlikler ve eşitlik, demokrasi ve liberalizm 
vurgularını daha fazla ön plana çıkarması da bu 
anlamda Türk muhalif grupların desteğini ala-
bilmesinde etkili olabilir.

Kürtler

İran’da Kürt muhalif hareketi pragmatik bir 
karaktere sahiptir. Kürt muhalif hareketini tem-
sil eden iki başat grup olan Komele ve Kürdis-
tan Demokrat Partisi, İslam Devrimi sürecinde 
ve sonrasında etkili gruplar olmuştur (UNPO, 

Tablo 2: Türk Muhalefet Grupları ve İUK

İUK GAMOH GAMAC

Vizyon
Milliyetçi, seküler, 

demokratik
Milliyetçi, seküler, 

demokratik
Milliyetçi, seküler, 

demokratik

Siyasi ve İdari Sistem 
Tercihi

Cumhuriyet veya 
anayasal monarşi, 
üniter-güçlü yerel 

yönetimler

Ayrılıkçılık-bağım-
sızlık

Ayrılıkçılık-bağım-
sızlık

Mücadele Yöntemi Sivil, şiddet dışı Sivil, şiddet dışı Sivil, şiddet dışı
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2019). İslam Devrimi sürecinde Devrim’e destek 
veren bu gruplar, özerklik hedefleri dolayısıyla 
İslam Cumhuriyeti ile çatışma yaşamıştır. Dev-
rim’in ardından İslam Cumhuriyeti’ne muhalif 
en önemli yapılardan olan Halkın Mücahitleri 
Örgütü (HMÖ) liderliğindeki İran Ulusal Direniş 
Konseyine (İUDK) destek veren bu gruplar, bu 
yapı içerisinde özerklik taleplerinin karşılık bul-
duğu bir anlayışla karşılaşmış fakat ilerleyen sü-
reçte bu konuda yaşanan tartışmalar ve ihtilaflar 
sebebiyle bu yapılanmadan ayrılmış ve destekle-
rini çekmiştir. Bunun ardından bağımsız biçimde 
faaliyetlerine ve mücadelelerine devam eden bu 
gruplar, bugün itibariyle İUK hareketine doğru-
dan destek veren İran Demokratlar Konseyi yapı-
sının bir bileşeni konumundadır. 

İUK’nin federalizm ve etnik kimliklerin tanın-
ması ilkeleri Kürt muhalif gruplarının desteğinin 
elde edilmesi hususunda en temel uzlaşı noktası-
nı oluşturmaktadır. Kürdistan bölgesinin özerkli-
ği ve etnik kimliğin tanınmasını ana hedef olarak 
benimseyen Komele, KDP ve İUK arasındaki iş 
birliği imkânı bu bağlamda son derece yüksektir. 
Komele hedefini özgür, demokratik ve federal 
İran olarak açıklamakta, İran’da tüm İran halkını 
kapsayacak bütünsel bir demokratikleşme arzu-
sunu ortaya koymaktadır (Komalainternational, 
2019). Bununla birlikte örgüt, İran’da tüm etnik 
grupların federal ve kültürel haklara sahip olması 
gerektiğini, sekülerizm, cinsiyet eşitliği ve sosyal 
adalet gibi evrensel demokratik değerlerinse tüm 
İran’da tesis edilmesinin zorunlu olduğunu ifade 
etmektedir (Komalainternaitonal, 2019).

Diğer yandan KDP ise temel söylemini “İran 
İçin Demokrasi, Kürdistan İçin Otonomi” olarak 
deklare etmektedir (PDKİ, 2019). Bu söylem 
çerçevesinde KDP, Komele’nin sahip olduğu 
argümanlarla paralel şekilde demokratik değer-
lerin tüm ülkede hâkim olduğu ve etnik grupların 
kendi kaderini tayin hakkı çerçevesinde özerklik 
hakkına sahip olabilecekleri bir İran tasviri ve 

hedefi ortaya koymaktadır (PKDİ, 2019). 2012 
yılında söz konusu ortak vizyon doğrultusunda 
Komele ve KDP iş birliği ve ortaklık anlaşması 
gerçekleştirmiş; buna göre her iki örgüt de önce-
likli hedef olarak Kürdistan bölgesinde özerk bir 
yapının kurulması ve İran’da seküler ve demok-
ratik değerlerin (eşitlik, ifade özgürlüğü, insan 
hakları vb.) hâkim olduğu bir federal sistemin 
yaratılmasını vurgulamıştır (Komalainternatio-
nal, 2019). Bu çerçevede KDP ve Komele’nin 
İUK hareketi ile demokratik değerler, sekülerizm 
ve kısmi olarak özerklik konularında iş birliği 
potansiyeline sahip olduğu değerlendirilmekte-
dir. Fakat bu grupların silahlı mücadele seçene-
ğinden tam olarak kendilerini ayrıştırmamaları 
ve özerklik hedefinin İran’ın toprak bütünlüğü-
nü zedeleyici bir yapı oluşturma olasılığı, İran 
Kürt siyasi hareketinin belleğinde Pehlevi Döne-
mi’nin asimilasyonist imajı ve İUK’nin anayasal 
monarşi alternatifinin anti-demokratik bir sistem 
olarak algılanması, bu örgütler ile İUK arasında-
ki çelişki noktalarını temsil etmektedir. 

Bununla birlikte Kürdistan’ın bağımsızlığı 
ve İran için demokratik konfederasyon söylemi 
ile silahlı mücadele yürüten PJAK örgütünün 
söylem ve vizyonu incelendiğinde İUK ile iş 
birliği olasılığının düşük olduğu görülmekte-
dir. Buna göre PJAK tüm milliyetçi, şovenist ve 
merkeziyetçi anlayışların karşısında olduğunu, 
Marksist bir anlayışı esas aldığını, köy ve eyalet 
yapılanmaları ile oluşturulacak olan bir demok-
ratik konfederasyon sistemi yaratma hedefinde 
olduğunu deklare etmektedir (PJAK, 2019). Bu 
çerçevede demokratik değerler ve insan hakları 
vurgularına da yer veren PJAK, bu vizyonu ile 
milliyetçilik, ulusal bütünlük ve birliği temsil 
eden İUK hareketi ile uzlaşı ve iş birliği olasılı-
ğından uzaklaşmaktadır. Benzer biçimde ayrılık-
çı bir tutuma evrilebilecek olan silahlı mücadele 
anlayışı ve İUK’nin sivil mücadele tutumu da bu 
iş birliği zeminini son derece kısıtlamaktadır. 
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Araplar

İran’da Arap muhalif hareketleri, Arap nüfu-
sun yoğunlaştığı Huzistan bölgesinde konum-
lanmaktadır. Bu hareketler arasında Ahvaz Ulu-
sal Kurtuluş Ordusu, Ahvaz Demokratik Halk 
Cephesi gibi silahlı faaliyetler yürüten gruplar 
ve Ahvaz Demokratik Birlik Partisi başta ol-
mak üzere siyasi mücadeleyi esas alan gruplar 
bulunmaktadır (UNPO, 2019). Söz konusu üç 
grup, Arap muhalif gruplar arasında başat un-
surlardır.

Huzistan isminin bu bölgeye 1920’li yıllarda 
Rıza Şah tarafından Arap etnik kimliğini bas-
kılamak amacıyla verilmesi ve bölgenin petrol 
kaynakları açısından yoğun rezervlere sahip 
olması, Arap muhalif grupların İUK’ye yöne-
lik motivasyon ve tutumlarının belirlenmesinde 
etkili hususlardır. Huzistan isim meselesi, bu 
gruplar için etnik kimliğe yönelik manevi bir 
saldırıyı temsil etmekte ve İUK “Pehlevi mira-
sı” imajı ile bu bağlamda bir ön yargı ile kar-
şı karşıya kalmaktadır. Diğer yandan, İUK’nin 
İran’ın doğal kaynakları hususunda sahip oldu-
ğu hassasiyet ve bölgedeki kaynakların resmî 
statüsü ile özerklik konusu, bu noktada bir ihti-
laf alanını daha ortaya çıkarmaktadır.

Arap muhalif grupları arasında silahlı müca-
dele ve ayrılıkçılık temelinde faaliyet yürüten 
gruplar açısından İUK ile iş birliği imkânı son 
derece sınırlıdır. Bu grupların silahlı mücadele-
yi bir yöntem olarak görmeleri, İUK’yi asimi-
lasyon ve Pehlevi yönetiminin baskıcı tutumu 
ile özdeşleştirmeleri iş birliği zeminini büyük 
oranda daraltmaktadır. Ahvaz Ulusal Kurtuluş 
Ordusu, Huzistan bölgesinin 90 yıllık bir Fars 
işgali altında olduğunu ve bölgenin asıl sahibi 
olan Arap etnisitesinin bölgeye hâkim olması 
gerektiğini savunmaktadır (Al-Ahwazi, 2019). 
Aynı şekilde Ahvaz Demokratik Halk Cephesi 
örgütü de bölgenin Fars işgali altında olduğu-
nu ve Ahvaz Araplarının uluslararası hukuktan 
kaynaklanan kendi kaderini tayin hakkına sahip 
olduğunu savunmakta ve bu doğrultuda ayrılık-
çı bir tutum benimsemektedir (ADPF, 2019). 
Buna karşın İUK’ye destek veren İran Demok-
ratlar Konseyinin bileşeni olan Ahvaz Demok-
ratik Birlik Partisi, İUK’nin federalizm ve etnik 
kimliklere özgürlük ve eşitlik vizyonu dolayı-
sıyla iş birliğine en yakın gruptur (DSPA, 2019). 
Ahvaz Demokratik Birlik Partisi liberalizm, 
sekülerizm ve federalizm ilkelerini önceleye-
rek İUK’yi sahip olduğu vizyon ile bu ilkeleri 

Tablo 3: Kürt Muhalif Gruplar ve İUK

İUK Komele KDP PJAK

Vizyon
Milliyetçi, 

seküler, 
demokratik

Milliyetçi, 
seküler, 

demokratik

Milliyetçi, 
seküler, 

demokratik

Marksist, anti-
milliyetçi, seküler, 

demokratik

Siyasi ve İdari 
Sistem Tercihi

Cumhuriyet 
veya anayasal 

monarşi, üniter-
güçlü yerel 
yönetimler

Cumhuriyet, 
federalizm

Cumhuriyet, 
federalizm

Cumhuriyet, 
konfederalizm

Mücadele 
Yöntemi

Sivil, şiddet dışı Sivil ve silahlı Sivil ve silahlı Silahlı
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uygulayabilecek bir aktör olarak algılamaktadır. 
Bu bağlamda Arap muhalif hareketleri arasın-
da etnik milliyetçiliği öne çıkararak ayrılıkçılık 
yönelimini güçlendiren Ahvaz Ulusal Kurtuluş 
Ordusu ve Ahvaz Demokratik Halk Cephesi ör-
gütleri ile İran milliyetçiliği, yerel yönetimlerin 
güçlendirilmesi ve siyasi birlik anlayışlarına 
sahip olan İUK’nin iş birliği zemini son derece 
güç bir hâl arz etmekte, federalizm ve demok-
ratik değerlerin öne çıktığı bir etnik milliyetçi 
yönelime sahip olan Ahvaz Demokratik Birlik 
Partisi ise İUK vizyonuna en fazla uyum ser-
gileyen Arap muhalefet grubu olarak kendini 
göstermektedir.

Beluçlar

İran’ın güney bölgesini oluşturan Sistan-Be-
luçistan eyaletinde faaliyet gösteren Beluç mu-
halif gruplar, İran’ın bütünlüğü ve istikrarı ko-
nusunda en kritik role sahip gruplar arasındadır. 
Pehlevi Dönemi’nden bugüne etnik ayrımcılık, 
kalkınma ve gelişim sorunları, Şii toplumundan 
izole Sünni bir topluluk statüsü ile yaşayan Be-
luçistan’da özellikle İslam Devrimi sonrasında 
siyasi muhalif faaliyetler yoğunlaşmıştır. Bu 
dönemde İslam Cumhuriyeti’nin Şii mezhep 
karakterine karşı Sünni mezhep hassasiyeti te-

melinde radikalleşen bu gruplar, Beluçistan’da 
silahlı faaliyetlere başlamışlardır. Bu bağlamda 
bugün için Beluçistan muhalif gruplarını Sünni 
mezhep radikalizmi esas alan silahlı gruplar ve 
seküler etnik milliyetçiliği esas alan Beluçistan 
Halk Partisi domine etmektedir. 

Sünni mezhep radikalizmini esas alan Cun-
dullah Örgütü’nde yaşanan ayrışma sonucu or-
taya çıkan Ceyşu’l Adl, Ensarü’l Furkan, Hare-
ketü’l Ensar gibi silahlı gruplar, Beluçistan’da 
radikal Sünni İslam temellerine dayalı bağımsız 
bir yönetim oluşturma hedefini benimsemekte-
dir. Bu gruplar Şii mezhep karşıtlığı ve seküle-
rizm düşmanlığı temelinde faaliyet göstermek-
tedir. 2013 yılında Hareketü’l Ensar ile Ensarü’l 
Furkan örgütlerinin iş birliği kararı alması, bu 
örgütler tarafından “Şii Safevilere karşı müca-
delenin güçlendirilmesi” olarak açıklanmıştır 
(Paraszczuk, 2013). Bununla birlikte söz ko-
nusu gruplar laiklik, demokratik değerler, mil-
liyetçilik anlayışı gibi İUK’nin temsil ettiği ve 
üzerine tüm ideolojisini kurduğu değerlere te-
melden karşıtlık sergilemektedir. Bu bağlamda 
bu gruplar ile sekülerizm, liberalizm ve milli-
yetçiliği temsil eden İUK arasında bir iş birliği-
nin oluşması imkânsıza yakındır. Bu grupların 

Tablo 4: Arap Muhalif Gruplar ve İUK

İUK ADBP AUKO ADHC

Vizyon
Milliyetçi, 

seküler, 
demokratik

Milliyetçi, 
seküler, 

demokratik

Radikal etnik 
milliyetçilik, 

seküler, 
demokratik

Radikal etnik 
milliyetçilik, seküler, 

demokratik

Siyasi 
ve İdari 
Sistem 
Tercihi

Cumhuriyet 
veya anayasal 

monarşi, üniter-
güçlü yerel 
yönetimler

Cumhuriyet, 
federalizm

Ayrılıkçılık-
bağımsızlık

Self-determinasyon 
hakkı doğrultusunda 

bağımsızlık

Mücadele 
Yöntemi

Sivil, şiddet dışı Sivil, şiddet dışı Silahlı Silahlı
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dinî radikalizm vizyonları ile İUK’nin İran’ın 
toprak bütünlüğü, anayasal monarşi ve seküle-
rizm vizyonu arasındaki büyük çelişki bu im-
kânsızlığı pekiştirmektedir.

Diğer yandan seküler etnik milliyetçilik te-
melinde örgütlenmiş olan Beluçistan Halk Par-
tisi, federalizm ve Beluçistan’ın kalkınması he-
defleri ile İUK vizyonuna paralel bir görünüm 
taşımaktadır. Avrupa’da örgütlenme ağına sahip 
olan Beluçistan Halk Partisi, temel hedefini fe-
deral ve etnik kimliklerin tanındığı demokratik 
bir İran olarak açıklamaktadır (Balochpeople, 
2019). İUK’ye destek veren İran Demokratlar 
Konseyinin bileşenlerinden olan Beluçistan 
Halk Partisi, İUK’ye İran’da federatif bir yapı-
nın oluşturulması ve Beluçistan’da etnik kimli-
ğin özgürce ifade edildiği ve yaşandığı, kalkın-
ma, gelişme ve yoksulluk sorunlarının çözüldü-
ğü bir yapının ortaya çıkarılması adına destek 
sunmaktadır. Bu noktada Beluçistan’da seküler 
etnik milliyetçi muhalefet karakterinin, İUK ile 
iş birliği tesis etmesinin mümkün olabileceği 
görülmektedir.

Etnik muhalefet grupları ve İUK arasındaki 
iş birliği zemininin büyük ölçüde silahlı müca-
dele anlayışı ve federalizm hususlarının belirle-
yiciliği ile şekillendiği görülmektedir. Bu husus-
lar üzerinde gerçekleşebilecek bir uzlaşı ortamı, 

bu gruplar ile İUK arasında bir iş birliği imkânı-
nı doğurabilir. Fakat siyasal değişim sürecinde 
gerçekleşecek bir iş birliğinin yeni siyasal siste-
min inşa edilmesi sürecinde de kendini gösterip 
gösteremeyeceği net değildir. Geçiş sürecinde 
her iki tarafın da uzlaşı adına birtakım taleple-
rini ve hedeflerini geri planda bırakması ve yeni 
sistemin inşa sürecinde bu taleplerin ve hedefle-
rin yeniden gündeme getirilmesi etnik muhalefet 
grupları ve İUK arasında çatışma ve gerilimlerin 
yaşanmasını olası hâle getirmektedir. 

Politik Psikoloji 

Politik psikoloji çerçevesinde bellek ve ko-
lektif bellek olguları, toplumsal değişim potan-
siyellerinin değerlendirilmesi açısından önemli 
düzlemlerdir. Bellek; tecrübelerin, yaşantıların 
ve anıların depolanma alanı olarak tanımlan-
maktadır (Boyer, 2015:6). Fakat söz konusu bi-
rikim ve depolama alanı karakterinin ötesinde 
bellek, birtakım belirleyici işlevlere de sahiptir. 
Bu işlevler öngörü, anlamlandırma ve senaryo 
oluşturma olarak sınıflandırılmaktadır. Buna 
göre bellek, tecrübeler ve yaşantıları çeşitli şe-
killerde kodlayarak geleceğe dair bir perspektif 
oluşturmaktadır (Boyer, 2015:20-21). Böylece 
içinde bulunulan zaman diliminde karşılaşılan 
olaylar ve durumların anlamlandırılması ile ge-
lecekte karşılaşılabilecek olay ve durumların 

Tablo 5: Beluç Muhalif Gruplar ve İUK

İUK BHP H. Ensar, C. Adl, E. Furkan

Vizyon
Milliyetçi, seküler, 

demokratik
Milliyetçi, seküler, 

demokratik
Mezhepçi, anti-seküler, anti-

demokratik, radikal

Siyasi ve 
İdari Sistem 
Tercihi

Cumhuriyet veya 
anayasal monarşi, 
üniter-güçlü yerel 

yönetimler

Cumhuriyet, 
federalizm

Sünni şer’i sistem, ayrılıkçılık-
bağımsızlık

Mücadele 
Yöntemi

Sivil, şiddet dışı Sivil, şiddet dışı Silahlı
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öngörülmesi ve senaryolar oluşturulması belle-
ğin işlevsel boyutlarını oluşturmaktadır.

Bu bağlamda kolektif bellek olgusu, bu iş-
levlerin bireysel düzeyden öteye geçerek top-
lumsal bir nitelik arz ettiği durumu ifade etmek-
tedir. Kolektif bellek, tıpkı bireysel düzeyde 
olduğu gibi tecrübe ve yaşantıların anlamlandı-
rılması ve öngörü projeksiyonları oluşturulması 
işlevlerini üstlenmektedir. Bu noktada farklılık 
arz eden husus, kolektif belleğin geniş bir toplu-
luğu kapsayan, ortak biçimde yaşanılan ve ortak 
biçimde etkilenilen olay ve durumları ifade et-
mesidir. Tüm toplumu etkileyen olaylar kolektif 
bellekte işlenmekte ve varlık göstermektedir. 
Kolektif bellekte yer alan işlenmiş ve anlamlan-
dırılmış olaylar, toplum olarak geleceğe yönelik 
öngörü ve anlamlandırma süreçlerini doğrudan 
etkilemektedir.

Bu bağlamda İUK’nin İran toplumu açısın-
dan sahip olduğu etki potansiyelini kolektif bel-
lek çerçevesinde ele almak mümkündür. İUK 
hareketi, İran siyasetine alternatif sunan diğer 
muhalif gruplardan farklı şekilde, bir dönem 
İran’da toplumsal ve siyasal hâkimiyeti temsil 
eden bir anlayışın temsilcisi olarak istisnai bir 
niteliğe sahiptir. Pehlevi iktidarının sembolik 
mirasını devralmış olan İUK’nin, bu anlamda 
kolektif bellekte önemli yansımaları vardır. Di-
ğer muhalif gruplar modern İran tarihi boyunca 
mevcut muhalif karakterleri ile kolektif hafızada 
yer etmişken İUK hareketi kolektif hafızada bi-
zatihi özne konumunda olmuştur. Bu bağlamda 
İUK’nin İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı yürüt-
tüğü muhalefeti, kolektif bellek üzerinde rekabet 
olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır. 

Kolektif bellek tarihten farklı olarak her tür-
lü inşacılık girişimine ve yönlendiriciliğe açık 
bir konumdadır. Tarih, en objektif biçimi ile 
gerçekliklerin somut biçimde ortaya koyulması-
nı amaçlarken kolektif bellek farklı amaçlar için 

manipüle edilebilecek bir olgudur (Wertsch, 
2015:160-161). Bu bağlamda kolektif belleğin 
üreticileri ve tüketicileri şeklinde bir sınıflandır-
ma kendini göstermektedir (Schiff, 2018:124). 
Kolektif belleğin üreticileri genellikle siyasal 
iktidar sahiplerini ifade ederken tüketicileri va-
tandaşlar olarak kendini göstermektedir. Kolek-
tif belleği oluşturan tecrübe ve yaşantıların na-
sıl anlamlandırılacağı üzerinde gerçekleştirilen 
yönlendirmeler, kolektif belleğin üreticilerinin 
geçmişi algılama ve geleceği bu algı temelin-
de meşru biçimde inşa etme arayışlarını yansıt-
maktadır. Bu doğrultuda kolektif hatırlama, geri 
getirme, baskılama ve unutturma girişimlerine 
sıkça başvurulmaktadır (Hewer, 2018:226). 
Buna göre kolektif belleğin üreticileri toplum-
sal tecrübe ve yaşantılar arasında kendi meşrui-
yet zeminlerini pekiştirecek olay ve durumların 
sürekli biçimde hatırlanmasına ve canlı tutul-
masına önem vermektedir (Wertsch, 2015:155-
156). Aynı zamanda bu üreticiler, tecrübeler ve 
yaşantılar arasında söz konusu meşruiyet zemi-
nini zedeleyebilecek olan ve bununla çelişen 
unsurları baskılama ve unutturma girişimlerin-
de bulunmaktadır (Schiff, 2018:122). 

Bu bağlamda İUK hareketi ve İran İslam 
Cumhuriyeti, İran siyasal ve toplumsal belleği 
üzerinde dolaylı bir rekabet içerisindedir. Bi-
rer kolektif bellek üreticisi konumundaki İUK 
hareketi ve İslam Cumhuriyeti, bu çerçevede 
farklı imgelemeler ve yöntemler aracılığıyla bu 
rekabeti sürdürmektedir.

Bu bağlamda İUK tarafından ortaya koyulan 
söylemlerde, Pehlevi Dönemi’ne ilişkin olarak 
milliyetçi vurguların ön plana çıkarıldığı göz-
lemlenmektedir. Bununla birlikte Pehlevi  Dö-
nemi’nin ulusal onur ve refahın öncelendiği, 
modernlik ve kalkınma girişimlerinin doruğa 
ulaştığı bir dönem olarak imgelendiğini söyle-
mek mümkündür. Buna karşın, kolektif belleğe 
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yönelik baskılama ve unutturma çerçevesinde 
ise Pehlevi Dönemi’nde muhaliflere yönelik 
baskının simgesi hâline gelen SAVAK20 ve faa-
liyetleri ile geleneksel ve dinî değerlere yönelik 
olumsuz tutumlar geri plana itilmektedir.

İran İslam Cumhuriyeti’nin kolektif bel-
leğe ilişkin olarak sergilediği inşa çabalarının 
temel dinamiklerini Devrim öncesi dönem ve 
Devrim süreci oluşturmaktadır. Bu noktada 
Devrim sürecinde anti emperyalist bir hareket 
imgesinin ortaya çıkması, diktatoryal yönetime 
karşı direniş imgesi gibi unsurlar sıkça vurgu-
lanmaktadır. Aynı zamanda geleneksel ve dinî 
değerleri korumanın ve bu değerlere bağlılığın 
ifadesi olarak da İslam Devrimi süreci sembolik 
hâle getirilmektedir. Hatırlatma ve geri getirme 
konusunda İslam Cumhuriyeti, İUK hareketine 
kıyasla resmî tören, eğitim politikaları ve müf-
redat düzenlemeleri, kitle iletişimin kullanılma-
sı gibi araçsal düzlemlerde yüksek bir avantaja 
sahiptir. Kolektif belleğe yönelik baskılama ve 
unutturma odaklarını ise Devrim sürecinde ve 
sonrasında yaşanan yargılamalar ve infazlar, 
yolsuzluk iddiaları, yaşam tarzlarına yönelik 

baskı gibi olay ve durumlar oluşturmaktadır. 
İran İslam Cumhuriyeti tarafından bu unsurlar 
kolektif bellekte geri plana yönlendirilmeye ça-
lışılmaktadır.

Kolektif belleğe yönelik bu rekabetin nihai 
noktasını karşılıklı biçimde imgesel değerlerin 
etkin kılınma çabası teşkil etmektedir. Buna 
göre İUK hareketi ideolojik açıdan mirasçısı ol-
duğu Pehlevi Dönemi’ni modernizm, refah ve 
ulusal onur imajları ile öne çıkarmakta, İslam 
Devrimi ve İslam Cumhuriyeti’ni ise gerici-
lik, çağ dışılık, yoksulluk ve yaşam tarzlarına 
yönelik baskı ile imgelemektedir. Buna karşın 
İslam Cumhuriyeti, İslam Devrimi ve mevcut 
İran siyasal sistemini sömürüye ve diktatörlüğe 
karşı direniş, adalet, geleneğe ve dinî değerlere 
bağlılık unsurları ile sembolleştirmekte, Pehlevi 
Dönemi’ni ise baskı ve zulüm, devlet terörü ve 
sömürge dönemi olarak nitelendirmektedir. 

Bu çerçevede İUK’nin kolektif belleğe yö-
nelik inşa ve yönlendirme çabalarının etki po-
tansiyelini birkaç farklı düzlemde değerlendir-
mek mümkündür. Buna göre:

Tablo 6: Kolektif Bellek İnşası Açısından İUK Hareketi ve İran İslam Cumhuriyeti

Kolektif Bellek İnşası İUK Hareketi/Pehlevi Dönemi İran İslam Cumhuriyeti

Hatırlatma, Geri Getirme Büyüklük, ulusal onur, 
modernlik, refah

Emperyalizme direniş, izzet 
ve şeref, dine ve geleneğe 
bağlılık, diktatörlüğe direniş

Baskılama ve Unutturma
Demokrasi dışılık, SAVAK,20

muhaliflere yönelik baskı, 
geleneğe yönelik baskı

Devrim sürecinde 
yargılamalar ve infazlar, 
muhaliflere baskı, yolsuzluk 
iddiaları

İUK Açısından İmgesel 
Değer

Refah içinde yaşayan, ulusal 
onuru ve büyüklüğü temsil eden 
milliyetçi dönem

Gericilik, çağ dışılık, 
yoksulluk, baskı

İran İslam Cumhuriyeti 
Açısından İmgesel Değer

Baskı, devlet terörü ve sömürge 
altında yaşanan dönem

Adaletli, geleneğe ve 
değerlere bağlı, onurlu ve 
direnişçi rejim

20 Milli İstihbarat ve Devlet Güvenlik Örgütü 1957-1979
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•	 İUK	hareketi	sahip	olduğu	milliyetçi	eğilim	
ve	 söylemler	 ile	 İran	 içerisinde	 Fars	 milli-
yetçiliği	 ve	 kısmen	monarşizm	 sempatizanı	
olan	halk	 tabanında	 karşılık	 bulma	 olanağı-
na	sahiptir.	Buna	karşılık	İUK	hareketi	ken-
dini	 tüm	 İran	halkını	kapsayacak	bir	siyasal	
alternatif	 olarak	 sunma	 arayışını	 da	 yansıt-
maktadır.	 Bu	 durumda	 liberalizm,	 demok-
rasi,	 çoğulculuk	 ve	 etnik	 grupların	 hakları-
na	 saygı	 söylemlerinin	ön	plana	 çıkarılması	
gerekmektedir.	Ortaya	çıkan	bu	durum,	İUK	
hareketinin	en	temel	çıkmazı	olarak	gözlem-
lenmektedir.	İUK	hareketi,	tarihsel	miras	ni-
teliği	ile	ön	plana	çıkardığı	Fars	milliyetçili-
ği,	ulusal	onur,	büyük	medeniyet	imgeleri	ile	
belirli	bir	toplumsal	kesimde	karşılık	bulabil-
mekteyken	 geri	 kalan	 toplumsal	 kesimlerin	
desteğinden	yoksun	kalmaktadır.	Buna	karşın	
İUK;	liberal,	demokrat	ve	çoğulcu	bir	anlayı-
şın	 temsilcisi	olarak	kendini	konumlandırdı-
ğında	doğal	taban	olarak	nitelendirilebilecek	
olan	milliyetçi	 kesimin	 desteğinden	 yoksun	
kalacaktır.

•	 İUK	 hareketinin	 liderlik	 konumu	 atfettiği	
Rıza	 Pehlevi’nin	 liderlik	 karakteri,	 etki	 po-
tansiyeli	 açısından	 önem	 teşkil	 etmektedir.	
İran	halkı	açısından	toplumun	bir	bölümünde	
Rıza	Pehlevi’nin	dönüştürücü	lider	niteliğine	
sahip	olması	beklenirken	özellikle	milliyetçi	
toplumsal	 kesimde	 doğal	 ve	 harekete	 geçi-
rici	 lider	beklentisi	hâkimdir.	Bir	kesim	 için	
toplumun	ihtiyaç	ve	taleplerini	karşılayacak,	
gerekli	 reform	 hamlelerini	 gerçekleştirecek	
olan	dönüştürücü	 lider	 anlayışı	ve	 talebi	ön	
planda	tutulurken	diğer	toplumsal	kesimlerde	
ulusal	onur,	milliyetçilik,	çağdaşlık	gibi	duy-
gusal	gereksinimleri	 tatmin	 edecek	bir	 lider	
talebi	söz	konusudur.

•	 İUK	açısından	İran	halkına	yönelik	kapsayıcı	
bir	yaklaşımın	ortaya	koyulabilmesi	evrensel	
standartların	öne	çıkarılması	ile	mümkündür.	
İUK;	 sekülerizm,	 liberalizm	 ve	 demokrasi,	
insan	hakları,	refah	ve	gelir	adaleti	gibi	söy-

lemlerin	vurgulanmasıyla	İran	halkının	tama-
mına	 hitap	 etme	 olasılığına	 sahip	 olacaktır.	
Bu	bağlamda	İUK’nin	öne	çıkarabileceği	ve	
destekleyebileceği	sembol	figürler	önem	ka-
zanmaktadır.	Örneğin,	kadın	hakları	aktivisti	
Mesih	Alinejad’ın	 İran’da	kadınlara	yönelik	
baskının	uluslararası	kamuoyuna	duyurulma-
sı	ve	kadın	hakları	mücadelesinin	 İUK	 tara-
fından	desteklenmesi;	Alinejad,	İUK	ve	Rıza	
Pehlevi’nin	temasları	da	bu	noktada	değerlen-
dirilebilir.	Mesih	Alinejad’ın	yarattığı	prestij,	
popülarite	ve	İUK	ile	iş	birliği,	İUK’nin	ken-
dini	tüm	sosyal	sınıf,	etnisite,	din	ve	mezhep	
unsurlarından	bağımsız	biçimde	kadın	hakla-
rı	ve	özgürlüklerini	önceleyen	bir	yapı	olarak	
sunmasında	rol	oynayabilir.

•	 Jenerasyonlar	 çerçevesinde	 değerlendiril-
diğinde	 İUK	 hareketinin	 özellikle	 gençler	
açısından	 etki	 yaratması	 olasıdır.	 İran’da	
gençlerin	 büyük	 bir	 bölümünün	 işsizlik,	
ekonomik	 sorunlar,	 yaşam	 tarzına	 yönelik	
baskılar,	 dünya	 ile	 bütünleşmenin	 önündeki	
engeller	 gibi	 çeşitli	 düzeylerde	 yaşadıkları	
hoşnutsuzluklar,	bu	kesimi	bir	 siyasal	 alter-
natif	arayışına	yönlendirmektedir.	Bu	nokta-
da	kolektif	bellek	üzerindeki	rekabet	kendini	
göstermektedir.	 İslam	 Devrimi	 öncesi	 dö-
nem,	Pehlevi	Dönemi	ve	 İslam	Devrimi’nin	
ilk	yıllarına	ilişkin	yaşantı	ve	tecrübeleri	bu-
lunmayan	veya	kısmi	bir	anı	birikimine	sahip	
olan	gençler	için	İUK’nin	ve	İslam	Cumhuri-
yeti’nin	inşa	etmeye	çalıştığı	kolektif	belleğe	
yönelim	belirleyici	bir	husustur.	Gençler,	aile	
ve	sosyal	çevreden	edindikleri	bilgilerle	bir-
likte	İUK	ve	İslam	Cumhuriyeti	tarafından	ön	
plana	çıkarılan	unsurları	bir	araya	getirmek-
tedir.	Bu	noktada	gençlerin	içinden	geldikleri	
aile	 yapısı	 ve	 sosyal	 çevre	 büyük	 bir	 önem	
taşısa	 da	 yaşanılan	 temel	 sorunlar	 (işsizlik,	
yaşam	tarzı	vb.)	gençleri	İUK’nin	liberalizm,	
çağdaşlık	ve	refah	vurgularına	yönlendirmek-
tedir.

•	 İUK’nin	ABD	ile	yoğun	teması	ve	bu	ülkeden	
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almakta	olduğu	siyasi	destek	İUK	hareketinin	
“ABD	 destekli	 şahlık”	 mirasını	 devraldığı	
yönünde	bir	algı	ortaya	çıkarabilir.	Bu	bağ-
lamda	 İslam	Cumhuriyeti’nin	 bu	 çerçevede	
ortaya	koyacağı	söylemler,	İUK’nin	bu	imaj	
doğrultusunda	 itibarsızlaştırılması	 sonucunu	
doğurabilir.	

•	 İUK’nin	İran’da	mevcut	etnik	gruplara	yöne-
lik	tutumu	ve	hitabı	açısından	ele	alındığında	
kolektif	 bellek	 daha	 fazla	 önem	 kazanmak-
tadır.	 İUK	 Şartı’nın	 3.	 maddesinde	 İran’ın	
çeşitli	etnik	grupların	bileşiminden	oluştuğu	
savunulmakta	 ve	 bu	 bileşkenin	 İran	 Mille-
ti	 olarak	 adlandırıldığı	 görülmektedir.	 Bu	
yaklaşım	etnik	grupların	Pehlevi	Dönemi’ne	
dair	 “asimilasyonist	 baskı	 dönemi”	 algısını	
pekiştirme	 potansiyeli	 taşımaktadır.	 İslam	
Devrimi’nin	 ardından	 özellikle	 Kürt,	 Arap	
ve	Beluç	halkları	 ile	yeni	rejim	arasında	ya-
şanan	çatışmalar;	Türk,	Kürt,	Arap	ve	Beluç	
halkları	 arasında	 küreselleşme	 döneminin	
bir	 sonucu	 olarak	 kendini	 gösteren	 mikro	
milliyetçiliğin	 yükseliş	 trendi,	 bu	 noktada	
yeni	bir	alternatifi	zorunlu	kılmaktadır.	İUK	
hareketi	ve	İslam	Cumhuriyeti’nin	millet	 ta-
nımını	 teşkil	eden	“İran	Milleti”	söylemi	ve	
bu	doğrultuda	ülke	bütünlüğü	ve	siyasi	birliği	
önceleyen	yaklaşım,	etnik	gruplar	açısından	
asimilasyonist	tutumun	milliyetçi	ve	İslamcı	
formları	 olarak	 algılanabilmektedir.	Dolayı-
sıyla	 İUK’nin	 kendini	 İran’da	mevcut	 etnik	
grupların	yönelimine	açık	bir	siyasal	alterna-
tif	olarak	sunması	ve	bu	noktada	başarı	sağ-
laması;	 etnik	 kimliklerin	 tanınması,	 özerk-
lik-federalizm	seçeneklerinin	öne	çıkarılması	
ve	Fars	milliyetçiliğini	ön	plana	taşıyan	söy-
lem	ve	vurguların	azaltılmasına	bağlıdır.	

•	 İUK	 tarafından	 anayasal	 monarşinin,	 İslam	
Cumhuriyeti’nin	 devrilmesinin	 ardından	 bir	
siyasal	sistem	alternatifi	olarak	değerlendiri-
lebilecek	bir	unsur	olarak	vurgulanması,	İran	
halkında	“şahlık	rejimi”	imgesine	dair	olum-
suz	algıların	geri	getirilmesine	yol	açabilir.

İran’da Siyasal Tutumlar Araştırması 
ve Rıza Pehlevi/İUK

İran toplumunun siyasal yönelimlerinin ana-
liz edilmesi konusunda yaşanan sorun, İran’da 
siyasi grupların İran toplumu nezdinde sahip 
olduğu etki ve karşılığın somutlaştırılması 
adına büyük bir eksiklik ortaya çıkarmakta-
dır. Bu noktada Ağustos 2018’de Hollanda’nın 
Tillburg Üniversitesinde görevli olan Profesör 
Ammar Maleki öncülüğündeki “İran’da Tutum 
Araştırmaları Grubu” tarafından gerçekleştiri-
len “İran’da Siyasal Tutumlar” araştırmasında 
önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Yaklaşık 19.000 
kişi ile sosyal medya platformları vasıtasıyla ve 
IP adresi teyidiyle gerçekleştirilen araştırma, 
İran’ın 31 farklı bölgesinden ve 69 farklı ülke-
de yaşayan İranlının katılımı ile sürdürülmüştür 
(Maleki, 2018:2-3). Araştırma, İran toplumunun 
siyasal rejim tercihi, siyasal yönelim ve siyasi 
aktörlere desteği hakkında veriler sunmaktadır. 

Buna göre:

•	 İran	halkının	%69,8’i	İran’da	İslam	Cumhu-
riyeti	rejiminin	değişmesi	gerektiğini	savun-
maktadır.	Halkın	%2,2’si	 İslam	Cumhuriye-
ti’nin	 devamlılığı	 yönünde	 fikir	 belirtirken	
%28’i	 ise	 bu	 konuda	 görüş	 belirtmemiştir	
(Maleki,	2018:5).

•	 İran	halkının	%24,3’ü	 rejim	değişikliği	son-
rası	 oluşturulacak	 yeni	 siyasal	 sistemin	 Se-
küler	 Başkanlık	 Sistemi,	 %14,6’sı	 Seküler	
Anayasal	Monarşi,	%12,2’si	Yarı	Başkanlık	
Sistemi,	%5,4’ü	Seküler	Parlamenter	Sistem	
ve	%0,5’i	 ise	 İslam	Cumhuriyeti	olması	ge-
rektiği	yönünde	görüş	beyan	etmiştir	(Male-
ki,	2018:6).	%15’lik	kesim	bir	fikri	bulunma-
dığını	ifade	ederken	%28’lik	kesim	ise	görüş	
belirtmemiştir.	 Bu	 tablo	 İran	 halkının	 yeni	
siyasal	sistemin	temel	niteliği	hususunda	se-
külerizmi	ana	 ilke	olarak	algıladığını	ortaya	
koymaktadır.
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•	 İran	halkının	%25’i	İran’ın	siyasal	geleceğine	
ilişkin	olarak	devlet	yapısının	federal	bir	sis-
temle	oluşmasını	savunmakta,	%14,2’si	üni-
ter	yapıyı	desteklemektedir	(Maleki,	2018:7).	
Katılımcıların	%32,8’i	bu	konuda	fikre	sahip	
olmadıklarını	beyan	ederken	%28’i	ise	görüş	
belirtmemiştir.

•	 İran	 halkının	 %37,9’u	 Rıza	 Pehlevi’yi	 en	
güçlü	 siyasal	 lider	 alternatifi	olarak	görmek-
te,	 İUK	vizyonu	doğrultusunda	oluşturulacak	
olan	bir	siyasi	partiye	yönelik	destek	ise	%20,1	
olarak	ifade	edilmektedir	(Maleki,	2018:9-14).

Bu sonuçlara göre İUK, öncelikle sekülerizm 
ilkesi bağlamında İran halkının değişim talebin-
de önemli bir aktör olarak konumlanabilir. Rıza 
Pehlevi’nin elde etmiş olduğu büyük toplumsal 
destek bu açıdan çok ciddi bir avantaj sağlaya-
bilir ve geçiş sürecinin liderliği hususunda ön 
plana çıkma olanağını doğurabilir. Buna karşın 
İran halkının büyük bir bölümünün yeni siyasal 
sistemin seküler başkanlık sistemi olması yö-
nündeki tavrı ve federalizm seçeneğinin ciddi 
ölçüde destek bulması ve talep edilmesi, İUK 
hareketinin söz konusu avantajını sınırlandı-
rabilecek unsurlardır. Zira İUK hareketi temel 
olarak anayasal monarşi sistemini öncelemekte 
ve federalizm yerine güçlü yerel yönetimler/
merkezî gücün yerel ile paylaşılması esasları-
nı ön plana çıkarmaktadır. Bu durum İUK’nin 
İran toplumunda karşılık bulma olasılığını ve 
potansiyelini artırması amacıyla anayasal mo-
narşi-başkanlık sistemi ve federalizm-güçlü ye-
rel yönetimler çelişkilerini ortadan kaldırmaya 
yönelik adımlar atması gerekliliğini ortaya koy-
maktadır.

Söz konusu tutum araştırmasının sosyal 
medya üzerinden gerçekleştirilmesi, %28 ora-
nında İran halkının önemli bir kesiminin araş-
tırmaya dâhil edilememesi, ulaşılan verilerin 
geçerliliği ve güvenilirliği hakkında önemli bir 
zayıflık olarak kendini göstermektedir. Bu du-

rum, bu veriler çerçevesinde net ve kapsamlı 
bir projeksiyon sunumunu güç hâle getirmekle 
birlikte İran halkının siyasal yönelimlere dair 
genel bir bakış imkânı vermektedir. Fakat söz 
konusu veriler, İran’da siyasal yönelimler ve 
gelecek tasavvurları açısından kısmi birer veri 
olarak kabul edilebilir.

İran Ulusal Muhalefetinde Ortaklık 
Olasılığı: İUK-HMÖ/İUDK 
İş Birliği Mümkün mü?

İUK hareketi, HMÖ/İUDK yapılanmasıyla 
birlikte İran yurt dışı ulusal muhalefetinde bü-
yük oranda baskınlık sergileyen iki aktörden bir 
tanesidir. Söz konusu iki yapı, ABD ve Avru-
pa’da geniş bir örgütlenme ve faaliyet alanına 
ve kapasitesine sahiptir. Bu bağlamda İran’da 
rejim değişikliği hedefini benimsemiş olan bu 
iki aktörün iş birliği ihtimali ortaya çıkmakta-
dır. Bu durum birkaç faklı nedenden dolayı dü-
şük bir olasılık arz etmektedir. Rıza Pehlevi bu 
konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada İUK 
ve HMÖ/İUDK arasında bir “Ulusal Muhale-
fet Birliği” kurulması yönünde bazı yorum ve 
görüşlerin gündeme geldiğini söylemiş fakat 
HMÖ/İUDK’nin şahsını ve İUK’yi reddettiği-
ni bu nedenle de bu tip bir iş birliği imkânının 
bulunmadığını söylemiştir (Saeed, 2019). Bu 
duruma ek olarak İUK ve HMÖ/İUDK arasın-
da bir ulusal muhalefet birliği oluşturulmasının 
önünde birtakım ciddi engeller bulunmaktadır. 
Bu başat engeller şunlardır:

1.	 İUK	 ve	HMÖ/İUDK	 vizyonları	 ve	 referans	
kaynakları	 çerçevesinde	 evrensel	 değerler,	
demokrasi,	eşitlik	ve	sekülerizm	gibi	unsur-
ları	ön	plana	çıkararak	bir	 tutumsal	ortaklık	
sergilemektedir.	Fakat	 İran’da	oluşturulması	
öngörülen	yeni	 siyasal	 sistem,	 idari	yapı	ve	
toplumsal	koşullar	konusunda	büyük	çelişki-
ler	kendini	göstermektedir.	İUK	vizyonunda	
üniter	 yapı,	 anayasal	monarşinin	 bir	 siyasal	
sistem	 seçeneği	 olarak	 görülmesi,	 milliyet-
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çiliğin	 ideolojik	 referans	 olduğu	 bir	 sistem	
öngörülürken	HMÖ/İUDK	yapısı	federalizm	
seçeneği,	 sosyal	 demokrasi	 koşullarında	 bir	
toplumsal	yapı	ve	monarşiye	mutlak	karşıtlık	
anlayışlarını	 öne	 çıkarmaktadır.	 Bu	 durum	
vizyon	ortaklığı	anlamında	büyük	bir	çelişki	
yaratmaktadır.

2.	 HMÖ,	1960’lı	yılların	ortalarında	İUK’nin	
miras	aldığı	milliyetçi	monarşi	rejimi	olan	
Pehlevi	Şahlığı’na	karşı	bir	oluşum	olarak	
ortaya	 çıkmıştır.	 Özellikle	 1970’li	 yıllar-
da	HMÖ	doğrudan	Pehlevi	yönetimini	he-
def	alan	eylemler	gerçekleştirmiştir.	 İslam	
Devrimi	 sonrasında	 İslam	Cumhuriyeti’ne	
karşı	mücadeleyi	esas	hedef	olarak	benim-
seyen	HMÖ,	İUDK	yapısı	ile	faaliyetlerine	
devam	 etmektedir.	 Bu	 bağlamda	 İUK	 ve	
HMÖ/İUDK	 kolektif	 bellek	 çerçevesinde	
ele	 alındığında	 bu	 iki	 yapının	 bir	 diğerini	
kendi	varoluşsallığını	hedef	alan	“düşman”	
olarak	 imgelediği	bir	 tablo	kendini	göster-
mektedir.	HMÖ/İUDK,	 tarihsel	açıdan	va-
roluş	gayesi	olarak	sunduğu	ABD	karşıtlığı	
ve	Pehlevi	 rejiminin	yıkılması	dinamikleri	
arasında	 ABD	 karşıtlığından	 vazgeçtiğini	
ve	ABD	 ile	 iş	birliği	 arayışında	olduğunu	
açık	biçimde	 ortaya	 koymaktayken	Pehle-
vi	 rejimi,	 milliyetçilik	 ve	 monarşiye	 dair	
ise	herhangi	bir	olumlu	tavır	ya	da	yeni	bir	
algı	biçimi	göstermemektedir.	Bu	noktada	
HMÖ/İUDK’nin	 ideolojik	ve	 fiziki	hedefi	
olmuş	olan	milliyetçilik	ve	monarşi	anlayı-
şının	temsilcisi	İUK	ile	iş	birliği	içinde	yer	
alması	 olasılığı	 son	 derece	 sınırlanmakta-
dır.

3.	 İUK	ve	HMÖ/İUDK,	 söz	konusu	çelişki	ve	
çatışma	noktaları	dolayısıyla	olası	bir	 iş	bir-
liği	 durumunda	 kendi	 kitle	 ve	 tabanlarına	
açıklama	 ve	 ikna	 zorluğu	 yaşayacaktır.	Söz	
konusu	 yapıları	 destekleyen	 kitleler	 farklı	
ideolojik	yönelimlere	sahiptir.	Bu	nedenle	bu	
kitlelerin	iş	birliğine	ikna	edilmesi	güç	bir	hâl	
almaktadır.

4.	 İUK	ve	HMÖ/İUDK	İran	yurt	dışı	ulusal	mu-
halefetine	 yön	 veren	 iki	 başat	 aktör	 olarak	
aynı	zamanda	rakip	konumdadır.	İran’ın	siya-
si	geleceğine	yönelik	farklı	vizyonlara	sahip	
olan	 bu	 iki	 yapının,	 İslam	Cumhuriyeti’nin	
devrilmesi	 adına	 kısa	 vadeli	 bir	 pragmatik	
iş	birliği	yapması	mümkün	olmasına	rağmen	
orta	 ve	 uzun	 vadede	 hâkimiyet	 mücadelesi	
doğrultusunda	çatışma	yaşamaları	büyük	bir	
olasılıktır.	

5.	 HMÖ/İUDK,	 İran’da	 siyasal	 değişim	 adına	
mücadele	 yöntemi	 olarak	 şiddet	 ve	 silahlı	
eylemleri	 bir	 alternatif	 olarak	 algılamaktay-
ken	İUK	şiddet	dışı	yöntemleri	savunmakta,	
silahlı	yöntemleri	ülkenin	birliğine	ve	toprak	
bütünlüğüne	zarar	verecek	yöntemler	olarak	
kabul	etmektedir.	Ayrıca	Pehlevi’nin	 ifadesi	
ile	şiddet	hareketi	sonucu	yaşanacak	her	siya-
sal	değişim	yeni	bir	baskıcı	rejimin	tesis	edil-
mesini	beraberinde	getirecektir.	Bu	noktada	
HMÖ/İUDK	ve	İUK’nin	iş	birliği	imkânının	
sınırlılığı	 farklı	 bir	 boyutta	 kendini	 göster-
mektedir.	

3. Değerlendirme: Bulgular ve 
Öngörüler
İUK hareketi hakkında araştırma soruları 

düzleminde gerçekleştirilen incelemeler kapsa-
mında bu organizasyon çeşitli açılardan değer-
lendirilmiştir. Organizasyonun yapısı, nitelik-
sel özellikleri ve etki gücünün incelenmesinin 
öncelendiği bu süreçte, bu hususlara ilişkin 
birtakım sonuçlara ulaşılmıştır. İlk olarak İUK 
organizasyonunun tarihsel bir kimlik mirasını 
de facto biçimde devralan bir yapılanma olduğu 
yönünde bir saptama gerçekleştirmek mümkün-
dür. Organizasyon, Pehlevi yönetiminin manevi 
ve düşünsel mirasını, milliyetçi yönelim görü-
nümü ile ortaya koymaktadır. Bununla birlikte 
İUK söz konusu tarihsel mirası 21.yy.’ın mil-
liyetçilik anlayışı ile dönüşüme uğratma ve se-



43

Özgür Seçimler İçin İran Ulusal Konseyi

külerizm, demokrasi ve insan hakları ögelerini 
vizyonunun temelleri olarak yansıtmaktadır. 
Bu bağlamda demokratik değerler çerçevesinde 
“İran’da Özgür Seçimler” mottosu ile varolu-
şu temellendiren İUK, bu görünümün ötesine 
geçerek İran’ın siyasal geleceğinde seküler ve 
demokrat bir alternatif olarak İran’da rejim de-
ğişikliği hedefi doğrultusunda faaliyet göster-
mektedir. Bu hedef doğrultusunda öngörülen 
şiddet dışılık ve sivil itaatsizlik stratejisi organi-
zasyonun en önemli prestij ve destek kaynağına 
dönüşebilme olanağına sahiptir. 

Diğer yandan İUK-Rıza Pehlevi ilişkisi 
hususunda kapsamlı bir tablo kendini göster-
mektedir. Rıza Pehlevi; İUK’nin kurucu lideri, 
İUK’nin temsil ettiği siyasal vizyonun doğal 
lideri ve İUK’nin finansal kaynak yöneticisi 
gibi farklı nitelik ve sıfatları bir arada şahsın-
da temsil etmektedir. Rıza Pehlevi’nin siyasal 
görüşleri, İUK’nin organizasyon vizyonunun 
temel ilkeleri biçimindedir. Aynı zamanda bu 
görüşler ve siyasal vizyon, milliyetçi-monarşist 
olarak tanımlanan siyasal kesimlerin Rıza Peh-
levi’yi bir tarihsel süreklilik çerçevesinde doğal 
lider olarak nitelendirmelerini sağlamaktadır. 
Bunun yanı sıra İUK’nin kuruluş safhasında ve 
sonrasında Rıza Pehlevi’nin şahsi finans kay-
naklarını Konseye aktardığı bilinmektedir. Rıza 
Pehlevi’nin ailesinden edindiği maddi miras ve 
şahsi ticari faaliyetleri, İUK’nin finansmanında 
önemli bir rol oynamıştır. Bu tablo, Rıza Pehle-
vi’nn İUK üzerindeki etkisinin boyutunu ortaya 
koymaktadır.

İUK’nin diğer muhalefet grupları ile ilişki-
leri değerlendirildiğinde İUK vizyonu ile do-
ğal bir yakınlık sergileyen milliyetçi gruplara 
ve geniş bir ortak paydaya dâhil olan liberal 
gruplar, en önemli iş birliği partnerleri olmaya 
adaydır. Bununa birlikte sol/sosyalist gruplar ve 
aşırı milliyetçi anlayışa sahip gruplar İUK ile 

iş birliği olasılığı en düşük muhalif yapılardır. 
Etnik muhalefet grupları ve İUK arasındaki iş 
birliği değerlendirildiğinde; federalizm konusu, 
milliyetçiliğin ayrılıkçılık bağlamı ve ideolojik 
farklılıklar (Marksizm, Sünni mezhepçilik vb.) 
bu iş birliğini kısıtlaması muhtemel faktörler 
olarak kendini göstermektedir. Bu konular üze-
rinde yaşanması olası çelişki ve çatışmalar, bu 
gruplar ile İUK arasında iş birliği imkânını sı-
nırlandırabilirken sekülerizm, liberal anlayış ve 
etnik kimliklere saygı gibi ortak paydalar ise bu 
gruplar ile İUK arasındaki iş birliği zeminini 
oluşturabilir. 

İUK’nin İran’ın siyasal geleceği açısından 
taşıdığı etki potansiyeli çerçevesinde birkaç 
önemli nokta ön plana çıkmaktadır. Öncelikle 
İUK’nin, Rıza Pehlevi’nin liderliği ve şiddet 
dışı mücadele anlayışı, güçlü yönlere işaret et-
mektedir. Rıza Pehlevi’nin milliyetçi-monarşist 
siyasal yönelime sahip kesimler açısından doğal 
lider profiline sahip olması, Rıza Pehlevi’nin 
uluslararası alanda sahip olduğu konumu, te-
masları ve kamuoyu araştırmasında İran toplu-
munun bir alternatif olarak yönelebileceği lider 
olarak görüldüğünün anlaşılması, bu noktanın 
önemli bir boyutudur. Diğer yandan İUK’nin 
sahip olduğu vizyonunun uluslararası alanda 
destek görme olasılığı, şiddet dışı mücadele 
anlayışının hem İran içinde hem de uluslararası 
alanda pozitif bir algı oluşturma imkânı da bu 
anlamda önemli bir avantaj kaynağıdır. Buna 
karşın özellikle İslam Cumhuriyeti tarafından 
kolektif bellek çerçevesinde Pehlevi yöneti-
mine dair olumsuz imgelerin öne çıkarılması 
özellikle etnik grupların Pehlevi yönetimine 
dair olumsuz algıları, İUK’nin söylemsel ola-
rak milliyetçilik ve liberal demokrasi arasında 
bir denge oluşturma zorunluluğu gibi hususlar, 
aşılması gereken engel noktaları olarak kendini 
göstermektedir. Diğer yandan son derece düşük 
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bir olasılığa sahip olan HMÖ/İUDK ve İUK iş 
birliği de farklı bir sınırlılık alanı oluşturmaya 
adaydır. Taban, tarihsel kimlik ve ideolojik yö-
nelim açılarından karşıt pozisyonlarda konum-
lanmış olan HMÖ/İUDK ve İUK, İran’ın ge-
leceğine yönelik olarak karşılıklı bir mücadele 
içine girebileceklerdir. İki yapı da İran’ın tama-

mına yönelik bir siyasal alternatiflik iddiası ile 
hareket etmekte ve bu durum iki yapı arasında 
uzlaşma olasılığından ziyade bir çatışma ola-
sılığını güçlendirmektedir. Bu durum İUK’nin 
önünde beliren önemli engel noktalarından bir 
tanesini teşkil etmektedir.
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