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ÖZET
Monarşi ile yönetilen İran, 1979 İslam devrimiyle teokratik bir rejime geçiş yapmıştır. Ayetullah
Humeyni’nin 1960’larda Velayet-i Fakih teorisi olarak ortaya attığı İslam Devleti düşüncesi
çerçevesinde şekillenen yeni devlet düzeni, bu düşünceye özgün kurumsal yapılanmayı da
beraberinde getirmiştir. Kuşkusuz en önemli değişiklik, yeni devletin güç odağındaki Rehberlik
Kurumunun modern Şii siyaset teorilerine uygun bir şekilde anayasada yer alması olmuştur.
Geniş yetkilerle donatılan Rehberlik, ülkenin en yüksek siyasi temsilcisi olmakla birlikte nihai
karar alma merci olarak da İran’ın iç ve dış politikalarının belirlenmesinde en etkin otoritedir.
Bu çalışma, Rehberlik Kurumunun dayandığı siyasi düşünce, sahip olduğu yetkiler ve devletin
diğer esas kurumları ile olan etkileşimini konu edinmektedir. Çalışma, anayasa ve diğer temel
metinler esas alınarak hazırlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Rehberlik, Rehberlik Kurumu, Velayet-i Fakih, Yasama, Yürütme, Yargı,
Düzenin Yararını Teşhis Konseyi, Anayasa Koruyucular Konseyi, Uzmanlar Meclisi, Cuma
İmamları

Summary
The monarchical regime of Iran turned into a theocracy by the 1979 Revolution .The new
regime was formulated around Ayatollah Khomeini’s theory of the Guardianship of the Islamic
Jurist( Valayet-e Faqih )which subsequently gained a unique institutional shape .The most
notable characteristic of the new regime was the introduction of the Supreme Leadership as a
constitutional body in line with the Shiite political theory .The all-empowered Supreme Leader
is not only the highest representative of the Islamic Republic of Iran ,but he also has the final
say on the country’s domestic and foreign policies as the highest constitutional authority.
This study deals with the political thought behind the idea of the Supreme Leadership ,the
authorities it enjoys as well as with the relationship between the Supreme Leader and other
principle state institutions .It does so by relying on Iran’s constitution and other main official
texts.
Keywords: Supreme Leadership, Valayet-e Faqih, Legislation, Execution, Judiciary, Expediency
Council, the Guardian Council, Assembly of Experts, Friday Imams.

چکیده
 نظام. نظام سیاسی این کشور از پادشاهی به تئوکراتیک تغییر پیدا کرد،1357 با وقوع انقالب اسالمی در ایران در سال
سیاسی جدید بر مبنای اندیشۀ حکومت اسالمی که توسط آیت اهلل خمینی در قالب نظریۀ والیت فقیه در دهۀ چهل
 نهادینه شدن، مهم ترین تغییر در این زمینه. شکل گرفت و نهادهای منحصر به فردی را نیز ایجاد کرد،مطرح شده بود
"والیت فقیه" به عنوان هستۀ اصلی قدرت سیاسی در قانون اساسی است که نه تنها به عنوان باالترین مقام سیاسی
 در. بلکه مرجع نهائی تصمیم گیری در مورد سیاستهای داخلی و خارجی کشور نیز دانسته شده است،کشور معرفی
 سعی شده است که چهاچوب اندیشۀ سیاسی که پایه های نهاد رهبری بر مبنای آن شکل گرفته و وظایف و،این نوشته
 قانون اساسی.اختیارات این نهاد و همچنین نحوۀ تعامل آن با سایر نهادهای اصلی نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد
.جمهوری اسالمی ایران و اسناد رسمی دیگر منابع اصلی این تحقیق می باشند
، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوۀ قضائیه، قوۀ مجریه، قوۀ مقننه، والیت فقیه، نهاد رهبری، رهبری:واژه های کلیدی
. شورای خبرگان و ائمۀ جمعه،شورای نگهبان
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1- GİRİŞ
1979 Şubat’ında meydana gelen İran İslam Devrimi ile önce ülkenin yönetim şekli
Monarşiden İslam Cumhuriyeti’ne dönüştürülmüş ardından da halk oylamasından geçen
yeni anayasa ile eşine pek rastlanmamış ideolojik bir düzen inşa edilmiştir. Yeni rejimi Şii İslam yorumu üzerinden şekillendiren yönetici
elitler, anayasal düzenin merkezine Velayet-i
Fakih kurumunu koymuş ve bu kurum etrafında yeni kavramlar ve anlamlar üretmişlerdir. Anayasada yer alan diğer bütün kurumlar, meşruiyetlerini Velayet-i Fakih kurumu ile
olan bağlantılarından alırlar. Devletin en üst
siyasi makamı olan Velayet-i Fakih, ülkenin
kaderini belirleyen bütün konularda nihai karar alma merciidir. Rejimin temelini oluşturan
ve genelde Devrim Rehberliği1 olarak anılan
Velayet-i Fakih kurumunun başına gelecek
kişinin anayasal olarak seçiliş süreçlerine ve
kendisine tanınan üst düzey yetkileri ele almadan önce bu kuruma temel teşkil eden Şii
siyaset teorisini açıklamakta yarar vardır.

2- VELAYET-İ FAKİH TEORİSİ
Şii bir din adamının devletin başına geçmesi gerektiği düşüncesini Ayetullah Humeyni 1960’ların sonlarında sürgünde bulunduğu
Irak’ın Necef kentinde verdiği fıkıh derslerinde ortaya atmıştır. Klasik Şii siyasi düşüncesinin dışına çıkan Humeyni, Şiilikte devlet
idaresinin meşru sahibi olarak kabul edilen ve
1 Çalışmanın takip eden bölümlerinde söz konusu kurumu tanımlamak
için Devrim Rehberliği ya da Rehberlik Kurumu ve kurumun başındaki
kişi için ise Devrim Rehberi ya da kısaca Rehber tanımlamaları kullanılacaktır.

gayb âleminde olduğuna inanılan On İkinci
İmam Muhammed Mehdi’nin ortaya çıkışını
beklemeden İslam’ın hükümlerini devlet eliyle
hayata geçirmeyi öngörmüştür. Oysaki klasik
Şii düşüncesine göre, Mehdi zuhur edip devletin başına geçmeden o makama geçmek
meşru kabul edilmemiştir. Bundan dolayı, Şii
fakihler asırlar boyu kendilerini Mehdi’nin
dini konularda yeryüzündeki temsilcisi görmekle iktifa etmişlerdir. Humeyni’ye göre, bin
yılı aşkın bir süredir gayb âleminde olan ve
binlerce yıl daha ortaya çıkmaması muhtemel
olan Mehdi’nin yokluğunda İslam dininin siyasi, toplumsal, ekonomik, kültürel ve daha
birçok alandaki hükümlerinin uygulanmadan
kalması kabul edilemezdi.2
1979 Devrimi’nin ardından yeni rejimin
İslam Cumhuriyeti şeklinde adlandırılması
bu düşünceye dayanmaktadır. Yeni anayasa,
devletin yönetim şekli cumhuriyeti esas alırken Velayet-i Fakih yönetim çarkının motoru
olarak konumlandırılmıştır. Böylelikle, klasik
dini-siyasi düşünce ile modern-siyasi yöntem
sentezlenerek tamamen farklı bir siyasal düzen kurulmuştur. “meşruiyet” sorununu daha
çok ilahi referanslarla temellendiren yeni sistem, “makbuliyet” (halk tarafından benimsenme) sorununu da cumhuriyet ile aşmaya
çalışmıştır. Bu teoriye göre, Veliy-i Fakih on
ikinci imam olan İmam Mehdi zuhur edinceye
kadar sadece Müslümanların fıkhi konularda
fetvasına başvurdukları bir mercii değil, aynı
zamanda siyasi anlamda Müslümanların can
2 Velayet-i Fakih (İslâm Devleti), Ayetullah Humeyni, İmam Humeyni’nin
Eserlerini Tanzim ve Yayınlama Müessesi, Tahran, s. 37-38.
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ve mallarında tasarruf yetkisine sahip, O’nun
yeryüzündeki naibidir. Dolasıyla, şer’i olarak
Veliy-i Fakihin dini-siyasi otoritesine teslim olmayı ve itaati vacip görmektedir.3
İran anayasasında bu doğrultuda somutlaşan Velayet-i Fakih Teorisi anayasanın 2, 5,
57, 60, 91, 107, 110, 111, 112, 113, 131,
142, 157, 175, 176 ve 177 maddelerinde
doğrudan veya dolaylı olarak devletin temel
kurumlarının Devrim Rehberliği’ne bağlı olduğunu ortaya koymaktadır.4 Halk oylamasının ardından Aralık 1979’da yürürlüğe giren
yeni anayasayla birlikte, on yıllık deneyimin
sonunda karşılaşılan sorunlardan hareket
edilerek, 1989 yılında önemli değişikliklere
gidilmiştir. Anayasadaki yeni düzenlemeler
sonucunda Devrim Rehberi’nin seçilme süreç
ve kriterlerinin yanı sıra, yasama, yürütme ve
yargıda güç daha da merkezileştirilmiştir. Yapılan değişiklikler Temmuz 1989’da gerçekleştirilen anayasa referandumunun ardından
yürürlüğe girmiştir. Bu değişikliklerle ülke yönetiminde karar alma süreçlerinin daha etkin
ve hızlı hale gelmesi amaçlanmıştır. Revize
edilmiş anayasayı esas alan çalışmamızda,
anayasanın 1979 yılındaki orijinal haline de
yeri geldikçe değinilecektir.

3. DEVRİM REHBERLİĞİ
3.1 Daimî Rehberlik İlkesi
İran İslam Cumhuriyeti Anayasası’nın 2.
maddesi, Devrim Rehberliği’nin Şiilikteki ümmet önderliği anlamına gelen “İmamet” çizgisinin bir devamı niteliğinde olduğunu belirterek, içtihat düzeyindeki din adamlarından
hareketle, tarihin hiçbir evresinde toplumun
öndersiz kalamayacağı düşüncesine dayalı
olarak Şii fıkıh âlimlerinin imamların yokluğunda devlet idaresi sorumluluğunu üstlendiklerini vurgulamaktadır.5 2. maddenin 5.
fıkrası “Daimi Rehberlik ve İslam Devrimi’nin
sürekliliğindeki temel rolü” üzerinde dururken, 6. fıkrasının A bendi “Müçtehitlerin
Kuran’a, Peygamber ve İmamların Sünnetine
dayalı sürekli içtihadından” söz etmektedir.
3 Velayet-i Fakih Teorisi ile ilgili daha detaylı bilgi için bkz: Mebani-yi
Fıkhi-yi Hukumet-i İslami, Ayetullah Muntazıri; Nazariyeha-yi Dovlet der
Fıkh-i Şi'e, Muhsin Kediver; Fıkh-i Siyasi, Ayetullah Amid Zencani (1.
ve 2. cilt).
4 http://www.leader.ir/fa/law (Erişim: 13.07.2017)
5 Anayasanın Farsça aslı içi bknz: http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_
constitution. (Erişim: 14.07.2017.)
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3.2 Devlet Başkanı Olarak
Devrim Rehberi
Anayasanın 5. maddesi “gayb âleminde” olduğuna inanılan Mehdi’nin zuhuruna
kadar “İslam devlet başkanlığı” görevinin
Devrim Rehberi tarafından üstlenileceğini
belirterek başka kişilerin bu görevi üstlenemeyeceğini açık bir şekilde belirtmektedir. 5.
maddede bu husus şöyle yasalaşmıştır:
İmam Mehdi’nin -Allah zuhurunu tez kılsın- gaybeti döneminde İran İslam Cumhuriyeti’nde Velayet-i Emr (Devlet Başkanlığı) ve ümmetin önderliği 107. madde
gereği adalet ve takva sahibi, zamanın
koşullarına vakıf, cesur, aklıselim ve idari
yeterlilikleri bünyesinde bulunduran bir fakihin yetkisindedir.
1979 Anayasasında yer alan “… Rehberlik halkın çoğunluğu tarafından bilinip kabul
edilen fakihe tevdi edilir. Söz konusu şartları haiz bir fakih bulunamaması durumunda
bahsi geçen şartları haiz Rehber veya Rehberlik Konseyi 107. madde gereği bu sorumluluğu üstlenir.” ifadesi kaldırılarak konu Devrim
Rehberi’nin belirlenmesi bölümünde ele alınmıştır.
Beşinci maddede belirtildiği üzere Devlet
Başkanı, bilinen anlamda sivil politikacılar
arasından değil siyaseti iyi bilen din adamları
arasından seçilebileceğini ortaya koymaktadır. Bu siyasi anlayış, Velayet-i Fakih teorisinin
en önemli ilkelerindendir. Böylelikle, Devrim
Rehberliği ve Uzmanlar Meclisi gibi devletin
temel kurumları tamamen din adamlarının
kontrolüne geçerek devletin diğer kurumlarının da doğrudan veya dolaylı olarak dini otoritelerin kontrolüne girmesi sağlanmıştır.
3.3 Devrim Rehberi’nin
Mutlak Otoritesi
Anayasanın 57. Maddesi Devrim Rehberi’nin devlet başkanı olarak “mutlak” yetkiye
sahip olduğunu, otorite olarak yasama, yürütme ve yargıdan oluşan üç erkin üzerinde
yer aldığını ve bu erkleri denetleme konumunda bulunduğunu belirtmektedir:
İran İslam Cumhuriyeti’nde egemen erkler
yasama, yürütme ve yargıdan ibaret olup
bunlar Velayet-i Mutlak-i Emr (Devlet Baş-

kanı’nın mutlak yetkisinde) ve ümmetin
rehberinin denetiminde bu kanunun gelecek maddeleri çerçevesinde işletileceklerdir. Bu erkler birbirlerinden bağımsızdır.
Devrim Rehberi’nin otoritesinden söz
edilirken kullanılan “mutlak” ifadesi, 1989
yılında eklenmiştir. 109. maddede görüleceği üzere Devrim Rehberi olarak seçilecek
fakihin “Taklit Merciʻi” olma şartı kaldırıldığından, makamın konumunda herhangi bir
zaafın meydana gelmesini önlemeye yönelik
böyle bir ilâve yapılmıştır. Ancak maddedeki
“mutlak” ifadesi ile Devrim Rehberi’nin takip eden bölümlerde serdedilecek olan görev
ve yetkilerini düzenleyen maddeler arasında
bir çelişki olduğunu söylemek mümkündür.
Zira, bir yandan Devrim Rehberi’nin mutlak
yetkisinden söz eden anayasa, diğer yandan
bu yetkilere sınırlar getirmiştir. Bununla birlikte “hükm-ü hükümetî”6 ilkesiyle Devrim
Rehberi gerekli gördüğü yerlerde yasalarda
belirtilen teamüllerin dışına çıkarak yasama,
yürütme ve yargının işlerine müdahale edebilmektedir. Mutlak yetkinin bu tür durumlarda
kullanıldığını söylemek mümkündür.
3.4 Devrim Rehberi’nin
Belirlenmesi/Seçilmesi
İran İslam Cumhuriyetinin ilk Devrim Rehberi Ayetullah Ruhullah Musevi Humeyni’dir.
Humeyni’nin kurucu konumunu açıklayan
107. madde ondan sonrası için de şu prensipleri ortaya koymaktadır:
Halkın mutlak çoğunluğu tarafından taklit
mercii7 ve önder olarak kabul gören Evrensel İslam Devrimi’nin Rehberi ve İran İslam
Cumhuriyeti’nin kurucusu olan İmam Humeyni’den sonra Devrim Rehberi’ni seçmek Uzmanlar Meclisi’nin yetkisindedir.
Uzmanlar Meclisi 5. ve 109. maddelerde
belirtilen şartları haiz bütün fakihleri inceleyip istişare ettikten sonra, aralarından
şer’i hükümleri ve fıkhi konuları daha iyi
bilen veya siyasi ve içtimai meselelere daha
6 Örneğin Ayetullah Humeyni anayasa değişikliği yapılmadan önce
Düzenin Yararını Teşhis Konseyinin kurulmasının talimatını bu
çerçevede vermiştir. Veya Ayetullah Hamenei altıncı mecliste görüşülmekte olan Basın Kanunu’nda reformun gündemden çıkarılmasının talimatını vermiştir. http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=9800 (Erişim:
15.07.2017)
7 Taklit mercii (Merca-i Taklid) Şii müçtehitler arasında dini konularda
fetvasına başvurulan en yetkin Şii fakihler için kullanılan bir unvandır.

vakıf veya (halkın tarafından) genel kabul
gören ya da 109. maddede yer alan şartlardan birini daha fazla haiz olduğu tespit
edilen fakihi önderliğe seçer. Öne çıkan
bir fakih olmaması durumunda Uzmanlar Meclisi tespit ettiği isimlerden birisini
seçer ve Devrim Rehberi olarak ilan eder.
Uzmanlar Meclisi tarafından seçilen fakih,
Devlet Başkanlığı’nı ve buna bağlı tüm sorumlulukları üstlenecektir. Rehber, kanun
önünde toplumun diğer fertleri ile eşittir.
1989’da yapılan değişikliklerle Rehberliğin seçilmesi/belirlenmesi kriterlerinden halkın çoğu tarafından bilinip kabul görme ve
Önderlik Konseyi 5. maddede olduğu gibi
bu maddeden de çıkarılmıştır. Bu maddeden
anlaşılacağı üzere, ülkenin başsız kalmaması esas alınarak Uzmanlar Meclisinin Devrim
Rehberini belirleme noktasında, asgari şartları
haiz bir fakih bile olsa mutlaka seçmesi öngörülmektedir.
3.5 Devrim Rehberi Seçilecek
Kişide Aranan Şartlar
Anayasanın 109. maddesinde Devrim
Rehberi’nde aranan şartlar şu şekilde belirtilmiştir:
1- Fıkhın çeşitli dallarında fetva verebilecek
ilmi yetkinliğe sahip olmak; 2- İslam ümmetine rehberlik, edecek derecede adaletli
ve takvalı olmak; 3- Rehberlik edebilecek
nitelikte doğru siyasi ve içtimai görüşe sahip olmak; tedbirli, cesur, yöneticilik vasfını haiz ve güçlü olmak. Bu şartları haiz birden fazla aday çıkarsa, aralarından fıkıh ve
siyaset alanında daha üstün görüşlü olan
Rehber olmaya daha layıktır.
1979 Anayasasında Devrim Rehberi’nde
“fetva verebilecek ilmi yetkinliğe sahip fakih”
anlamına gelen “Taklit Mercii” olma şartı aranıyordu. Ancak taklit mercii düzeyinde din adamı sayısı hayli az olduğundan, üstelik içlerinden
siyaset ve ülke yönetimi konusunda deneyimli
birinin çıkmama ihtimali yüksek olduğundan
bu şart, Ayetullah Humeyni’nin, anayasanın
gözden geçirilmesi sürecinde, dönemin Uzmanlar Meclisi Başkanı Ayetullah Ali Mişkini’ye
tavsiyesi doğrultusunda kaldırılmıştır.8
8 https://goo.gl/Pko83A (www.imam-khomeini.ir Erişim: 15.07.2017)
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Devrim Rehberliği
Devrim Rehberliği için İran İslam Cumhuriyeti vatandaşlığı şartı açık bir şekilde belirtilmemiştir. Her ne kadar bu durum birtakım
soru işaretlerini ortaya çıkarsa da uzmanlar,
sonradan İran vatandaşlığına geçen kimselerin üst düzey yargı, yürütme ve askeri görevlere gelemeyeceğini9 dikkate alarak, Devrim
Rehberliği makamına İran vatandaşı olmayan
bir kimsenin getirilmesinin imkânsız olduğu
kanaatini korumaktadırlar.10
3.6 Devrim Rehberi’nin İstifası,
Azli veya Ölümü
Anayasanın 111. maddesi Devrim Rehberi’nin istifası, azli veya ölümü durumunda
yeni Rehber’in nasıl seçileceğine şu ifadelerle
açıklık getirmektedir:
Devrim Rehberi, görevlerini yerine getirmekte yetersiz kalırsa veya anayasanın 5. ve
107. maddelerinde belirtilen vasıflardan birisini yitirirse veya en başından bu şartlardan
bazılarına sahip olmadığı anlaşılırsa görevinden azledilecektir. Bunun tespiti anayasanın
107. maddesinde bahsi geçen Uzmanlar
Meclisinin yetkisindedir.
1989 yılında bu şeklini alan maddeyle Rehberlik Konseyi kaldırıldığı gibi rehberin azline
ilişkin, “veya en başından bu şartlardan bazılarına sahip olmadığı anlaşılırsa”11 ifadesi eklenerek Uzmanlar Meclisi’nin yanılma payı dikkate alınmıştır. Rehberlik Konseyi ise, pratikte
etkili işletilemeyeceği ve ülke yönetiminde sorun çıkacağı düşüncesiyle kaldırılmıştır. İkinci
değişikliğin sebebi ise Uzmanlar Meclisi’nin
Ayetullah Humeyni’nin halefini seçerken içine
düştüğü hataydı. Uzmanlar Meclisi Temmuz
1985’te Ayetullah Humeyni’nin halefi olarak
Ayetullah Muntazari’yi belirlemiş ancak Ayetullah Humeyni kendisiyle ihtilafa düşen Muntazari’yi Nisan 1989’da azletmişti.12 Bu maddedeki önemli bir diğer değişiklik ise yeni rehber
seçilene kadar Geçici Devrim Konseyi’nin göz
önünde bulundurulması hususu oldu.
9 Dr. Nasır Katuziyan, Kanun-i Medeni-yi İran der Nezm-i Hukuki-yi Kononi/İran Medeni Kanun’u 982. Madde, Bonyad-i Hukuki-yi Mizan, 4.
Baskı, Tahran 1395/2016 Sonbahar, s. 589.
10 Dr. Seyyid Muhammed Haşimi, Hukuk-i Esasi-yi Cumhuri-yi İslamiyi İran (İran İslâm Cumhuriyeti Anayasa Hukuku), , 12. baskı, Tahran,
Sonbahar 2013, Bonyad-i Hukuki-yi Mizan, s. 44-45
11 Ali Rıza Sadra, Berresi-i Mukayese-yi Kanunu-i Esasi-yi Cumhuri-yi İslamiyi İran (Kadim ve Cedid), Hukumet-i İslami Dergisi, Yıl 3, Sayı 1, s. 123
12 Feridun Kasımi, Cumhuri-yi İslami-yi İran ez Bazirgan ta Ruhani,
H&S Media Ltd., London 2016, s. 188 age.
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Uzmanlar Meclisi, Devrim Rehberi’nin ölümü, istifası veya azli durumunda en kısa sürede yeni Rehberi belirlemeli ve ilan etmelidir.
Yeni Devrim Rehberi belirlenene kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Başkanı ve Düzenin Yararını
Teşhis Konseyi’nin Anayasa Koruyucular Konseyi üyesi fakihleri arasından belirleyeceği bir
fakihten oluşan üç kişilik bir konsey Rehberlik’in bütün yetkilerini geçici olarak kullanmaya yetkili olacaktır. Söz konusu süre içerisinde
bu üç üyeden herhangi biri hangi sebeple
olursa olsun görevini yerine getiremeyecek
olursa, Düzenin Yararını Teşhis Konseyi onun
yerine başka birini (Geçici Rehberlik Konseyine) tayin eder.
Bu konsey, anayasanın 110. maddesinin
1., 3., 5. ve 10. fıkraları ile 6. fıkranın d, e
ve f bentlerinde sayılan görevleri13, Düzenin
Yararını Teşhis Konseyi’nin dörtte üç oy çokluğuyla onaylamasının ardından kullanmaya
başlar. Devrim Rehberi “hastalanma sonucu
veya başka bir nedenle görevini ifa edemediği
durumlarda” söz konusu konsey bu maddede belirtilen yetkileri geçici olarak O’nun adına üstlenir.
3.7 Devrim Rehberi’nin
Görev ve Yetkileri
Devrim Rehberi’nin görev ve yetkileri
anayasanın 110. maddesinde şu şekilde sıralanmıştır:
12345-

Düzenin Yararını Teşhis Konseyi’ne
danışarak İran İslam Cumhuriyeti’nin
genel politikalarını belirlemek.
Düzenin genel politikalarının tam uygulanmasını denetlemek.
Referandum talimatı vermek.
Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanlığını
yürütmek.
Savaş ve barışa karar vermek ve seferberlik ilan etmek.

13 Anayasanın 110. maddesinin ilgili fıkraları şu şekildedir: 1. Fıkrası:
Düzenin Yararını Teşhis Konseyi ile görüş alışverişi içerisinde İran İslâm
Cumhuriyeti’nin genel politikalarını belirlemek. 3. Fıkra: Referandum
talimatı vermek. 5. Fıkra: Savaş ve barışa karar vermek ve güçleri seferber etmek. 10. Fıkra: Yüce Divanın Cumhurbaşkanı’nın kanuni görevlerini yerine getirmediğine ilişkin hüküm vermesi veya Meclis’in anayasanın 87. maddesi çerçevesinde cumhurbaşkanının kifayetsizliğine oy
vermesinden sonra cumhurbaşkanını ülkenin maslahatlarını/çıkarlarını
göz önünde bulundurarak azletmek. 6. Fıkranın D bendi: Genelkurmay
Başkanı’nı atamak, azil etmek ve istifasını kabul etmek. E Bendi: Devrim
Muhafızları Ordusu Genel Komutanı’nı atamak, azil etmek ve istifasını
kabul etmek. F Bendi: Askeri ve Emniyet Teşkilatı’nın üst düzey komutanlarını atamak, azil etmek ve istifalarını kabul etmek.

6-

Atadığı, azlettiği ve istifalarını kabul
ettiği makamlar:
• Anayasa Koruyucuları Konseyi’nin
fakih üyeleri
•

Yargı Başkanı

•

İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve
Televizyon Kurumu Başkanı

•

Genelkurmay Başkanı

•

İslam Devrimi Muhafızları Ordusu
Genel Komutanı

•

Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Teşkilatı üst düzey komutanları

7-

Üç erkin anlaşmazlıklarını gidermek
ve aralarındaki ilişkileri düzenlemek

8-

Düzenin normal yollardan çözülemeyen sorunlarını, Düzenin Yararını Teşhis Konseyi aracılığıyla çözmek.

9-

Halk tarafından seçilen cumhurbaşkanının mazbatasını imzalamak, -bu kanunda belirtileceği üzere şartlara haiz
cumhurbaşkanı adayları, seçimlerden
önce Anayasayı Koruyucular Konseyi’nin onayından geçmeli ve ardından
ilk dönem14 için aday olmuş olanları
Devrim Rehberi tarafından da onaylanmalıdır.

10- Ülkenin maslahatını gözeterek Yüce
Divan tarafından görevlerini yerine
getirmemekten suçlu bulunması veya
89. madde kapsamında İslami Şura
Meclisi15 tarafından yetersizliğine oy
verilmesi halinde cumhurbaşkanını
görevinden azletmek.
11- Yargı Başkanı’nın önerisi ve İslami ilkeler çerçevesinde mahkûmları affetmek veya cezalarını hafifletmek.
Devrim Rehberi, bazı görev ve yetkilerini
bir başkasına devredebilir.16
14 Cumhurbaşkanı olan bir kimse, birinci dönemin sonunda tekrar
aday olabilmektedir. Ancak ilk defa cumhurbaşkanlığı için aday olanlar
sadece AKK tarafından değil, aynı zamanda Devrim Rehberi tarafından
da onaylanmalıdırlar.
15 Ülke anayasasında İslami Şura Meclisi olarak zikredilen kurum takip
eden bölümlerde kısaca Meclis olarak anılacaktır. Karışıklığı önlemek
amacıyla, Uzmanlar Meclisi’nde kısaltmaya gidilmemiştir.
16 Yukarıda da belirtildiği gibi Devrim Rehberinin yetkileri, sadece bu
maddede belirtilen yetkilerle sınırlı değildir. Rehber, elli yedinci maddede kendisine tanınan mutlak otorite yetkisi çerçevesinde “Hukm-i Hukumeti” olarak ifade edilen talimatlarla yasama, yürütme ve yargının
işlerine müdahale edebilmektedir.

1989’da yapılan anayasa değişiklikleri
içinde Devrim Rehberi’nin görev ve yetkilerini
konu alan maddeler kritik önemdedir. 1979
Anayasasında altı maddede özetlenmiş yetki
ve görevler, 1989’da 11 maddeye çıkarılmıştır. Ayrıca söz konusu yetkiler bu maddelerle
sınırlı kalmamıştır. 57. maddede yapılan değişiklikle “mutlak otorite sahibi” olduğu belirtilen rehber, burada belirtilen yetkilerin de ötesinde yetkilerle donatılmıştır. Düzenin Yararını
Teşhis Konseyi, Radyo ve Televizyon Kurumu
Başkanı’nın atanması ve azli ve anayasayı
gözden geçirme talimatını vermek gibi yetkiler, yapılan değişiklik sonucu eklenmiştir.17
Devrim Rehberi, ülkenin genel politikalarını belirlemekten silahlı kuvvetlere, yargıdan
basına, erkler arası anlaşmazlığa hakemlikten
cumhurbaşkanının azline ve referanduma,
savaş ve barıştan silahlı güçlerin seferber edilişine kadar çok geniş yetkilerle donatılmıştır.
Bu yetkilerin dışında kalan icra işleri cumhurbaşkanının yönetimindeki hükümete bırakılmıştır.

4. DEVRİM REHBERLİĞİ İLE
BAĞLANTILI KURUMLAR
4.1 DÜZENİN YARARINI TEŞHİS
KONSEYİ (DYTK)
4.1.1 Kuruluşu
Bir danışma kurulu olan Düzenin Yararını
Teşhis Konseyi, Anayasa Koruyucular Konseyi
ile Meclis arasında kanunların İslam’a ve anayasaya aykırı olup olmaması konusunda çıkan
anlaşmazlıkları çözmek amacıyla Ayetullah
Humeyni’nin talimatıyla 6 Şubat 1988’de
kurulmuştur. Temmuz 1989’da yapılan anayasa değişikliğiyle anayasal bir statüye kavuşan kurumun yetki alanı da genişletilmiştir.18
Anayasanın 112. maddesi kuruma ilişkin şu
prensipleri serdetmektedir:
Düzenin Yararını Teşhis Konseyi; Anayasa Koruyucular Konseyinin Meclis tarafından onaylanan yasaları İslami esaslara
ve anayasaya aykırı bulması durumunda
Meclis’in ülkenin maslahatını düşünerek
AKK’nın teşhisi yönünde gerekli düzelt17 Ahmed Rıza Behniyar, Velayet-i Fakih der Kanun-i Esasi Cumhuri-yi
İslami-yi İran; Kabl ve Bad ez Baznigeri, Feslname-i Mutalaat-i İnkılabi
İslami, 2010 ilkbahar, Sayı 24, s. 171-205
18 http://81.91.157.27/DocLib2/About/History.aspx.html (Erişim:
16.07.2017)
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Devrim Rehberliği
meleri yapmaması halinde ve Rehberliğin
danışmanlık için kendilerine tevdi ettiği
hususlar ile bu kanunda belirtilen diğer
görevleri ifa amacıyla Rehber’in talimatıyla
düzenin maslahatını görüşmek üzere toplanır. Bu konseyin kalıcı ve geçici üyeleri,
Rehber tarafından atanırlar. Konseye ilişkin kurallar, üyelerin kendileri tarafından
düzenlenip onaylandıktan sonra Rehber’in
onayına sunulur.
4.1.2 Yapısı ve İşleyişi
Düzenin Yararını Teşhis Konseyi, içtüzüğüne göre daimî ve özel komisyonların yanı sıra
zaman zaman alt komisyonlar oluşturarak çalışmalarını yapmaktadır. Konseyin karar alma
süreçleri ve nitelikleri yukarıda belirtilen görevlerle ilgili olarak farklılık göstermektedir.19
Konseyin özel ve tüzel olmak üzere toplam 44 üyesi vardır. Tüzel kişiler üç erkin başkanı, Anayasayı Koruyucular Konseyinin altı
fakih üyesi, Milli Güvenlik Yüksek Konseyi
Genel Sekreteri, gündemle ilgili bakan veya
kurum başkanı ve Meclis’in konuyla bağlantılı komisyon başkanından ibarettir. Konseyin
özel kişilerden oluşan on dört din adamı ve
yirmi iki de sivil üyesi bulunmaktadır. Konsey
Başkanı’nı da Devrim Rehberi belirler. Üyeler
beş yıllık sürelerinin bitiminde Rehber tarafından tekrar atanabilirler.20
4.1.3 DYTK’nın Görevleri
Anayasanın çeşitli maddelerine göre DYTK’nın görevleri şunlardır:
1- Ülkenin genel politikalarının belirlenmesinde Devrim Rehberi’ne danışmanlık yapmak (110. madde 1. fıkra).
2- Düzenin normal yollarla çözülemeyen
sorunlarının çözümüne ilişkin Devrim Rehberi’ne öneriler sunmak (110.
madde 8. fıkra).
3- Meclisin çıkardığı yasaların Anayasa
Koruyucular Konseyi tarafından İslam’a ve anayasaya aykırı bulunması
durumunda maslahata uygun olan kararı vermek (112. madde).
4- Devrim Rehberi’ne gerekli gördüğü konu19 http://81.91.157.27/DocLib2/About/Internal%20Instruction.aspx.
html (Erişim: 16.07.2017)
20 http://www.leader.ir/fa/content/9253/ (Erişim: 16.07.2017)
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larda danışmanlık yapmak (112. madde).
5- Devletin genel politikalarının doğru
uygulanıp uygulanmadığını denetlemek (Devrim Rehberi’nin 6 Nisan 1998
tarihli mektubuna istinaden).
6- Anayasada değişikliğin gerekli olduğu
durumlarda Devrim Rehberi’ne danışmanlık yapmak (177. madde).
7- Anayasayı Gözden Geçirme Konseyine üyelik (Konseyin sabit üyeleri) (177.
madde).
8- Anayasa Koruyucular Konseyinin fakih üyelerinden birini Rehber’in yetkilerini kullanmak üzere kurulan Geçici
Devrim Önderliği Konseyi’ne seçmek
(111. madde).
9- Geçici Devrim Rehberliği Konseyi’nin
Rehberliğin bazı yetkilerini kullanabilmesi için onay vermek. (111. madde).
10- Geçici Devrim Rehberliği Konseyi üyelerinden herhangi birinin görevini yerine getirememesi durumunda yerine
yeni bir üyeyi atamak. (111. madde).
11- Geçici Devrim Rehberliği Konseyi’ne
110. ve 112. maddelerde belirtilen
Rehberlik görevlerinin yerine getirilmesinde nasıl karar alacağı hususunda
öneride bulunmak.21
Özetle, Düzenin Yararını Teşhis Konseyi
ülkenin kalkınma programları, ekonomik vizyonunun oluşturulması, toplumsal ve siyasal
politikaların belirlenmesi gibi devletin genel
politikalarının tespitinde kritik bir rol üstlenen akil adamlardan kurulu bir konsey olup
Devrim Rehberi’nin karar alma süreçlerinde
önemli rol oynamaktadır.
4.2 ANAYASA KORUYUCULAR
KONSEYİ (AKK)
4.2.1 Kuruluşu ve Yapısı
Fikri ve kurumsal kökeni 1906 Meşrutiyet
Anayasasına dayanan AKK’nın çerçevesi ve
görev tanımı 1979 İslam Devrimi ile birlikte
genişletilmiştir.22 Konsey, altısı fakih (klasik İslami ilimlerde, özellikle fıkıh dallarında belli bir
21 http://81.91.157.27/DocLib2/About/Responsibilities.aspx.html
(Erişim: 18.07.2017)
22 Meşrutiyet Anayasasının 2. Maddesinde, Milli Şura Meclisi’nin çıkaracağı yasaların ilahi yasalara aykırı olmaması amacıyla 5 kişiden az
olmamak üzere fakih ve müçtehitlerden oluşan bir denetim konseyi
göz önünde bulundurulmuştur. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414
(Erişim: 18.07.2017)

düzeye gelmiş kimseler) altısı da hukuk uzmanı (üniversitelerde hukuk eğitimi almış kimseler) olmak üzere toplam on iki üyeden oluşmaktadır. Anayasanın 91. maddesine göre
AKK, Meclis’in çıkaracağı yasaların İslami ilke
ve hükümlere ve anayasaya uygunluğunu denetlemekle görevlidir. Yine bu maddeye göre,
konseyin fakih üyelerini Devrim Rehberi doğrudan ve altı yıllık bir süre için atar. Anayasanın 110. maddesi 6. fıkrasının A bendi gereği,
AKK’nın fakih üyelerinin azli yahut istifalarının
kabulü de Devrim Rehberi’nin yetkisindedir.
Kurumun diğer altı üyesi ise Yargı Başkanı’nın
Meclis’e önerdiği en az on iki hukuk uzmanı arasından seçilir. Yargı Başkanı da Devrim
Rehberi tarafından atandığı için konseyin altı
uzman üyesinin seçimi dolaylı olarak Devrim
Rehberi tarafından yapılmaktadır.
Konseyin idari yapısı; Genel Sekreter, Genel Sekreter Vekili ve üyeler arasından ya da
dışarıdan seçilecek bir sözcüden oluşmaktadır.23 Genel Sekreter, Devrim Rehberi tarafından atanmaktadır. Konsey’in Genel Sekreterlik görevini 1992’den beri Ayetullah Ahmed
Cenneti yürütmektedir. Cenneti aynı zamanda Uzmanlar Meclisi’nin de başkanıdır.
4.2.2 AKK’nın Görevleri
Anayasanın muhtelif maddeleri AKK’nın görevlerini şu şekilde tanımlamıştır:
Yasama’yı denetlemek (91. madde): Meclis’in çıkaracağı kanunlar AKK tarafından
anayasaya ve şeriata uygunluğu yönünden
onaylanmadıkça geçerli olmayacaktır.
Anayasa’nın yorumlanması (98. madde):
Anayasa’nın doğrudan şeriatla ilgili maddelerinin yorumu, fakih üyelerin sorumluluğunda iken; diğer maddelerin yorumu hem fakih hem uzman üyelerin sorumluluğundadır.
Normal kanunların yorumlanması ise Meclis’in yetkisindedir (73. madde).
Seçimleri denetlemek (99. madde): Uzmanlar Meclisi seçimleri, Meclis seçimleri,
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve referandumun düzenlenmesi AKK’nın denetimindedir.
AKK sahip olduğu geniş yetkilerle hem
Anayasa Mahkemesi’nin hem de Yüksek
Seçim Kurulu’nun görev ve yetkilerini bünyesinde barındırmaktadır. Hatta AKK söz ko23 https://goo.gl/7RVqGp (http://www.shora-gc.ir/ Erişim:
18.07.2017)

nusu iki kurumdan daha geniş yetkilere sahiptir. AKK, Meclis Seçimleri Kanunu’nun 3.
ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Kanunu’nun
8. maddelerindeki “istisvabi denetim”24 yetkisine dayanarak seçimleri denetleme aşamasında adaylık başvurularını reddedebilir.
Kurum, bu yetkisini bugüne kadar defalarca
kullanmıştır. Bazı durumlarda Devrim Rehberi’nin isteğiyle kimi adaylar reddedilirken yine
Rehberin uyarısıyla adaylığı reddedilen bazı
isimlerin başvuruları itiraz aşamasında kabul
edilebilmektedir.
AKK’nın bu görevlere ek olarak başka görevleri de mevcuttur. Bunlardan bazıları şunlardır:25 fakih üyelerin Düzenin Yararını Teşhis
Konseyi’ne üye olması; cumhurbaşkanının
yemin törenine katılmak; Meclis’te önemli ve
acil yasaların görüşülmesi ve çıkarılması esnasında oturumlarda hazır bulunmak; Geçici Devrim Konseyi’ne fakih üyelerden birinin
DYTK tarafından atanması, savaş ve işgal durumunda seçimlerin ertelenmesi.
4.3 UZMANLAR MECLİSİ (UM)
4.3.1 Kuruluşu ve Yapısı
UM 1979 Devrimi’nin ardından ülkenin
yeni anayasasını hazırlayan kurumdur. Bu çalışmayı yürüten Kurucu Uzmanlar Meclisi’nin
bütün üyeleri din adamlarından oluşmamaktaydı.26 Yeni anayasa onaylandıktan27 sonra
ise Uzmanlar Meclisi üyelerinin içtihat düzeyinde dini ilimlere vakıf, siyasi ve toplumsal
meseleleri bilen din adamları arasından seçilmesi vaz edilmiştir.28
Başlangıçta söz konusu din adamlarının
ilmi yetkinliğinin yüksek dini ilimleri öğreten
üç âlim tarafından onaylanması yeterli iken
1989’da yapılan anayasa değişikliğiyle bu
yetki AKK’nın fakih üyelerinin onayına devredilmiştir. Ayrıca Devrim Rehberi’nin dini
ilimler konusunda yetkin olduğunu belirttiği
kimseler artık AKK’nın onayından geçmeye
24 İstisvabi Denetim: Onay anlamına gelmektedir. Uygulayıcı tarafından
alınan kararlar, denetimcinin onayından geçmediği sürece herhangi bir
geçerliliği bulunmamaktadır. Denetleyici, uygulayıcının karar alma sürecinde etkin rol almakta, ancak uygulanmasında yer almamaktadır. Bundan dolayı AKK, aday adaylığı başvurusunda bulunanların bu yöndeki
kararlarını onaylamadığı sürece aday adaylıkları başvuruları geçersizdir.
25 https://goo.gl/f1AxGe (www.shora-gc.ir ) (Erişim: 20.07.2017)
26 Kasımi, Feridun, age. s. 17
27 Kurucu Uzmanlar Meclisinin hazırladığı yeni anayasa, 2-3 Aralık
1979 yılında gerçekleşen referandumla halk tarafından onaylandı. Haşimi, a.g.e, s. 50.
28 Anayasanın 5., 107. ve 108. Maddelerinin uygulanması amacıyla
düzenlenen UM İçtüzüğü, 3. maddesi.
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gerek olmadan aday olabilmektedirler. Böylelikle, Devrim Rehberi’nin atadığı AKK’nın
fakih üyeleri, Uzmanlar Meclisi’nin üyelerini
belirlemekte ve Uzmanlar Meclisi de Devrim
Rehberi’ni belirlemektedir. Bu durum ortaya
bir belirlenmişlik ve döngü çıkarmaktadır.
Seksen sekiz üyesi bulunan Uzmanlar
Meclisi üyeleri sekiz yılda bir seçilmektedir.
Uzmanlar Meclisi Başkanlık Divanı bir başkan,
bir başkan vekili ve iki kâtip olmak üzere dört
kişiden oluşmaktadır. Uzmanlar Meclisi’nin
resmi toplantıları en az iki gün olmak üzere
yılda bir defa düzenlenmektedir.29
4.3.2 UM’un Görevleri:
Uzmanlar Meclisinin çeşitli görevleri bulunmaktadır. Anayasanın 107. maddesi gereği
Uzmanlar Meclisi, 5. ve 109. maddede belirtilen şartları haiz bütün fakihleri inceleyip görüş
alışverişinde bulunduktan sonra aralarından
şer’i hükümleri ve fıkhi konuları daha iyi bilen veya siyasi ve içtimai meselelere daha vakıf
veya genel kabul gören ya da 109. maddede
yer alan şartlardan birine daha fazla vakıf olduğunu tespit ettikleri birini önderliğe seçer.
Aksi takdirde onların arasından birini seçer ve
Devrim Rehberi olarak ilan eder.
Anayasanın 111. maddesine göre ise Uzmanlar Meclisi, Devrim Rehberi’nin ölümü,
istifası veya azli durumunda en kısa sürede
yeni Devrim Rehberi’ni seçmekle yükümlüdür.
Devrim Rehberi, görevlerini yerine getirmekte yetersiz kalırsa veya anayasanın 5. ve 107.
maddelerinde yer alan şartlardan birini yitirirse veya en başından bu şartlardan bazılarına
sahip olmadığı anlaşılırsa görevinden azledilecektir. Uzmanlar Meclisi İçtüzüğünün 21.
maddesi açık bir şekilde bu meclisin normal
oturumlarının ana konusunun 111. maddede
belirtilen hususların takibi ve teşhisi ve Rehberlik Kurumunun daha etkin işleyişini sağlamak amacıyla görüş alışverişinde bulunmak
olduğunu belirtir. Bu doğrultuda, Uzmanlar
Meclisi üyelerinden oluşan Araştırma Komisyonu Rehberlik Kurumuna bağlı kuruluşların
sağlıklı işleyip işlemediğini belirlemek amacıyla gerekli raporu Uzmanlar Meclisi Genel Kuruluna bildirir.30 111. maddede açık bir şekilde
29 UM İçtüzüğü 18. ve 19. maddeleri.
30 https://www.yasa.co/assembly-of-experts-and-supervision-of-leadership (Erişim: 20.07.2017)

14 iramcenter.org

“Denetlemek/Nezaret yerine “Teşhis/Belirleme” sözcüğü kullanıldığından Uzmanlar Meclisi’nin Devrim Rehberliğini denetleme yetkisine sahip olmadığı tartışma konusu olmuştur.
Uzmanlar Meclisi içtüzüğünde de açık bir şekilde “Denetlemek”ten söz etmek yerine Uzmanlar Meclisinin Rehberlik Kurumunun daha
sağlıklı ve etkili işleyişi için gerekli çalışmaları
yürüteceğine vurgu yapılmaktadır. Yargı Başkanı Ayetullah Sadık Laricani, anayasanın söz
konusu maddesinde belirtilen teşhis’in denetim anlamına gelmediğini ileri sürmektedir.31
Sonuç itibariyle Uzmanlar Meclisi’nin ister
denetim ve isterse teşhis kapsamında olsun,
Devrim Rehberinin 111. maddede belirtilen
görevlerini yerine getirmekte yetersiz kaldığını
veya anayasanın 5. ve 107. maddelerinde yer
alan şartlardan birini yitirdiğini veya en başından bu şartlardan bazılarına sahip olmadığını
tespit etmesiyle Devrim Rehberliği görevi son
bulmaktadır.
4.4. SİLAHLI KUVVETLER
Devlet Başkanı olarak başkomutan sıfatına sahip olduğu için bütün silahlı kuvvetler
Devrim Rehberinin yetkisindedir. Anayasanın
110. maddesinin 6. fıkrasının D, E ve F bentlerine göre, İran Ordusu’nun (Ertış), Devrim
Muhafızları Ordusu’nun (DMO), Emniyet Teşkilatı’nın ve Besic Teşkilatı’nın komutanlarını
ve üst düzey yetkililerini doğrudan Devrim
Rehberi atamaktadır. İran Ordusu ve Devrim
Muhafızları, Genelkurmay Başkanlığı çatısı altında birleştirilerek Genelkurmay Başkanı tarafından yönetilirler.
Devrim sonrası orduda yapılan değişiklikler
çerçevesinde korgeneral ve orgeneral rütbesindeki bütün generaller tasfiye edilmiştir ve
bugüne kadar korgenerallik ve orgenerallik
rütbelerine kimse atanmamıştır. Bu durum
ordunun yanı sıra devrim sonrası kurulan
DMO’da da geçerliliğini korumuştur. Devrim
Rehberi; Ordu Genel Komutanını, Ordu Genel
Komutan Vekilini, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarını ve bu üç kuvvetin Komutan
Vekillerini doğrudan kendisi atamaktadır. Böylelikle, kendisinin izni ve onayı olmadan silahlı
kuvvetlerin komuta kademesinde herhangi bir
değişikliğe gidilmesi mümkün olmadığı gibi
gerek genel ve gerekse kritik askeri kararlar da
31 https://goo.gl/6vdRXx (www.fararu.com ) (20.07.2017)

Devrim Rehberinin onayından geçmektedir.
Devrim Muhafızları, düzenin koruyucusu
misyonuna sahiptir. İdeolojik bir kurum olan
DMO, Devrim Rehberi’ne inanç esaslarına
dayalı olarak bağlıdır. Ayrıca yirmi dört milyonu aşan üyesi ile Besic Teşkilatı da komuta kademesi olarak DMO’ya bağlanmıştır ve
teşkilat başkanı da Devrim Rehberi tarafından
DMO’nun komutanları arasından atanmaktadır. Bir diğer önemli askeri kurum DMO’nun
sınır ötesi operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü’dür. Kudüs Gücü Komutanı da doğrudan
Devrim Rehberi tarafından atanmaktadır.
İçişleri Bakanları, Devrim Rehberi’nin onayı
ile cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir. Emniyet Teşkilatı, İçişleri Bakanı’na bağlı olarak görev yürütürken, ülkenin iç ve dış
güvenliği konusunda gerekli istihbarat çalışmalarını yürüten İstihbarat Bakanlığı’na atanacak bakan da Devrim Rehberi’nin onayı ile
belirlenmektedir. Bu bakanlar, anayasa gereği
cumhurbaşkanına karşı sorumlu olmaları gerekirken, pratikte daha çok Devrim Rehberi’ne karşı sorumludurlar.
4.5 MİLLİ GÜVENLİK YÜKSEK
KOKSEYİ (MGYK)
Milli Güvenlik Yüksek Konseyi İran’ın ulusal çıkarlarını sağlamak ve İslam Devrimi’ni,
ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak amacıyla cumhurbaşkanın başkanlığında toplanır. MGYK’nin aldığı kararlar
Devrim Rehberi’nin onayı olmaksızın hayata
geçirilememektedir. Anayasanın 176. maddesine göre, Milli Güvenlik Yüksek Konseyi
aşağıdakilerden oluşmaktadır:
- Üç erkin (yasama, yürütme ve yargı)
başkanı.
- Genelkurmay Başkanı.
- Devrim Rehberi tarafından atanan iki
temsilci.
- Dışişleri, İçişleri ve İstihbarat Bakanları
(Bu bakanlar Devrim Rehberi’nin onayı ile cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadırlar).
- (Görüşülecek konuyla) İlgili bakan,
Ordu ve DMO komutanları.
- Plan ve Bütçe Teşkilatı Başkanı.

Konsey her ne kadar cumhurbaşkanın
başkanlığında toplanıyor olsa da ağırlık Devrim Rehberi’nin belirlediği üyelerden oluşmaktadır. Dolayısıyla, konseyin Rehberlik
makamının görüşlerine aykırı karar alması
beklenmediği gibi alınan kararların hayata
geçirilebilmesi için de Rehber’in onayı gerekmektedir. Örneğin hükümetin 5+1 ülkeleri
ile imzaladığı kritik Nükleer Anlaşma onaylanmak üzere Meclis ve Anayasa Koruyucular Konseyi’ne getirilmeden önce MGYK’da
onaylanmış ve Devrim Rehberi’nin de onayından geçmiştir. Hâlihazırda MGYK’nın Genel
Sekreterlik görevini yürüten Tümamiral Ali
Şemhani, Devrim Rehberi’nin atadığı iki temsilciden birisidir.
4.6 DEVRİM REHBERİNİN İDARİ
SİSTEMDEKİ TEMSİLCİLİKLERİ
Devrim Rehberi belirlediği temel politikaların hayata geçirilip geçirilmediğini anayasanın
110. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen “Düzenin genel politikalarının tam uygulanmasını
denetlemek” yetkisi kapsamında bütün bakanlıklar, valilikler, belediyeler, üniversiteler,
ordu, DMO, Emniyet Teşkilatı vb. başta olmak
üzere devlet dairelerine atanan Devrim Rehberi Temsilcilikleri aracılığıyla takip etmektedir.32 Söz konusu devlet dairelerine atanan
temsilciler dışında her eyalette de ayrıca bir
Rehberlik Kurumu Temsilcisi bulunmaktadır. Din adamı olan bu temsilci, kimi zaman
Cuma İmamı da olabilmekte ve bazen dini
otoritesine dayanarak valilerin üzerinde baskı
kurmaktadır.
Devrim Rehberi’nin temsilcileri, valilikler,
belediyeler, kaymakamlıklar ve diğer idari
birimlerde bulunmaktadırlar. Temsilciler, yürütme ve karar alma süreçlerine müdahil olmamakla birlikte, kurumların işleyişi ve çalışanları hakkında gözlemlediklerini Rehberlik
Merkezi’ne raporlarlar. Bu kişiler özellikle üst
düzey yetkililerin söylemlerini, kararlarını ve
uygulamalarını titizlikle takip eder ve raporlandırırlar.
4.7 CUMA İMAMLARI
Doğrudan Devrim Rehberi tarafından atanan ve ülkenin yaklaşık sekiz yüz noktasında
32 Nemâyendigân-i Nehâd-i Rehberî, http://rc.majlis.ir/fa/law/
show/100307 (Erişim: 22 Temmuz 2017).
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bulunan Cuma İmamları din, devlet ve siyaset
ilişkisinin en bariz aktörlerindendirler.33 Cuma
İmamlığı müessesesi, Devrim Rehberi Hamenei’nin talimatıyla Mart 1993’te merkezi bir
teşkilat bünyesinde organize edilmeye başlamıştır. Daha önce Kum’da bulunan ve adı
Cuma İmamları Merkezi Sekreterliği olan kurum söz konusu tarihten itibaren Tahran’da
bulunan Rehberlik ofisinin bitişiğine intikal
etmiş ve ismi “Cuma İmamlarının Politikalarını Belirleme Konseyi” olarak değiştirilmiştir.
Konsey Başkanı ve Üyeleri, Devrim Rehberi tarafından atanır. Konsey ve üyelerin
en önemli görevlerinden biri, Devrim Rehberi’nin ülkenin dini, kültürel, toplumsal, ekonomik ve siyasi gelişmeleri hakkındaki görüş
ve düşüncelerini cuma namazı hutbeleri aracılığıyla halka duyurarak devletin ideolojik
politikalarına meşruiyet kazandırmak ve bu
yönde kamuoyu oluşturmaktır. Konsey; insan kaynaklarından sorumlu istihdam birimi,
eğitim-öğretim, araştırma ve yayınlardan sorumlu kültür birimi, bülten ve haber, bilgisayar iletişiminden sorumlu ve siyasi birimi gibi
yardımcılıklardan oluşmaktadır.
4.8 İRAN RADYO VE TELEVİZYON
KURUMU (İRTK)
Anayasanın basını konu alan 175. maddesi şu esasları vaz eder:
İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyonu’nda İslami esaslar ve ülkenin çıkarlarına riayet edilerek ifade ve düşünce özgürlüğünün sağlanması gerekir. İran İslam
Cumhuriyeti’nin Radyo ve Televizyon Kurumu’nun Başkanı’nı atamak ve azletme
yetkisi Rehberlik makamının uhdesindedir.
Bu kurum cumhurbaşkanı, yargı başkanı
ve Meclis’ten her birini temsilen ikişer kişiden oluşan bir konsey tarafından denetlenecektir. Kurumun politikaları, yönetimi ve
denetimi kanun tarafından belirlenir.
İran’da siyasetin en önemli araçlarından
birisi basın ve yayın kuruluşlarıdır. Neredeyse
her siyasi parti, grup ve ittifakın yayın organı
mevcuttur. Ancak İran Radyo ve Televizyonu doğrudan Devrim Rehberi’ne bağlıdır ve
anayasanın 175. maddesi gereği kurumun
başkanı da Rehber tarafından atanmaktadır.
33 http://ejna.ir/nahad (Erişim:22.0702017)
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İran’da yurt içinden yayın yapan herhangi bir
özel TV veya radyo kanalı bulunmamaktadır.
İran Basın Kanunu Muhammed Hatemi
döneminde, altıncı dönem meclisi tarafından
değiştirilmek istenmiş ancak girişim Devrim
Rehberi’nin sert müdahalesiyle rafa kaldırılmıştır. Basının, “atom bombasından bile
daha tehlikeli bir silah” olduğunu belirten
Hamenei, bu iletişim araçlarının müesses nizam aleyhine kullanılamaması konusunda ilgili yetkilileri uyarmıştır.34 Basın Kanunu’nun
2. maddesine göre basının misyonu:35
Kamuoyunu dini, askeri, siyasi, ekonomi,
tarım, spor vb. alanlarda bilgilendirmek ve
aydınlatmak; anayasada öngörülen amaçları
geliştirmek, kültür emperyalizmi ile mücadele
ederek İslam kültürü ve ahlaki erdemleri tebliğ ve teşvik etmek ve ‘Ne Doğu ve Ne Batı’36
politikasını güçlendirmektir.
4.9 ANAYASAYI GÖZEN GEÇİRME
KONSEYİ (AGGK)
İran Anayasası’nın değiştirilemez maddeleri hariç tutularak değişen koşullara göre
revize edilmesi, prensip olarak kabul edilse
de 1989 tarihli anayasa değişikliği bu alandaki tek değişiklik olma vasfını korumaktadır.
Veliy-i Fakih’in mutlak otoriteye sahip olduğu
ifadesi de 57. maddede yapılan değişiklikle
bu tarihte eklenmiştir. Söz konusu tarihte yapılan değişikliklerin üzerinden 28 yıl geçmiş
olmasına rağmen, Devrim Rehberi herhangi
bir değişikliği gerekli görmediği için yeni bir
değişiklik talimatı vermemiştir. 2017 Ocak
ayında hayatını kaybeden Haşimi Rafsancani, vefatından kısa bir süre önce anayasada
değişiklik yapmanın zamanının geldiğini hatırlatarak ülke yönetiminin tek adam yönetimi yerine bir konsey tarafından yönetilmesinin gücün tek elde toplanmaması adına daha
sağlıklı olacağını ileri sürmüştü.37
Anayasayı gözden geçirme görevi, ağırlıklı olarak Devrim Rehberi tarafından atanan
konsey üyeleri eliyle ve Rehber’in talimatıyla
gerçekleştirilmektedir. Anayasanın 177. maddesine göre, “Gerekli durumlarda Devrim
34 http://kayhan.ir/fa/news/52050 (Erişim: 23.07.2017)
35 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91180 (Erişim 23.07.2017)
36 İran’ın devrim sonrasında iki kutuplu sisteme karşı olduğunu ortaya
koyan dış politika ilkesidir.
37 http://www.bbc.com/persian/iran/2015/12/151213_l39_analysis_leadership_council (Erişim: 23.07.2017)

Rehberi, Düzenin Yararını Teşhis Konseyi’ne
danıştıktan sonra cumhurbaşkanına hitaben
düzenlediği hükümle aşağıdaki üyelerden
oluşan Anayasayı Gözden Geçirme Konseyi’ne anayasa değişikliklerini önerir:
1- Anayasayı Koruyucular Konseyi üyeleri.
2- Üç erkin başkanı.
3- Düzenin Yararını Teşhis Konseyi’nin
kalıcı üyeleri.
4- Uzmanlar (Hubregan) Meclisi’nden beş üye.
5- Rehber tarafından seçilen on kişi.
6- Bakanlar Kurulundan üç kişi.
7- Yargıdan üç kişi.
8- On milletvekili.
Anayasayı Gözden Geçirme Konseyi’nin
toplam altmış sekiz üyesinden elli üç üyesi,
doğrudan veya dolaylı olarak Devrim Rehberi
tarafından atanmış olmaktadır. Yani anayasada herhangi bir değişikliğe gidilecek olsa bile
Devrim Rehberi’nin kabul etmeyeceği nitelikte bir değişikliğin çıkmayacağı ortadadır.

5. DEVRİM REHBERİ VE
EKONOMİ
En az siyaset kurumu kadar önemli olan
ekonomi alanı da Devrim Rehberi’nin nüfuzunun üst düzeyde olduğu bir sahadır. Devrim sonrası izlenen politikalarda ülkenin siyasi bağımsızlığının korunması, ekonomik
bağımsızlığının korunmasına endekslenmiştir.
Bu süreçte kamulaştırılan temel kaynaklar ve
iktisadi kuruluşlar, sistemin istikbali ve bekası
için vazgeçilmez bir unsur olarak görülmektedir. Bu nedenle, yaklaşık kırk yıldır terörü
desteklemek, nükleer silah peşinde olmak ve
kara para aklamak gibi nedenlerden dolayı
çeşitli uluslararası yaptırımlara maruz kalan
İran, önemli oranda artan genç, eğitimli ve
işsiz nüfusun taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamakta birtakım güçlüklerle karşı karşıya
kalmıştır.
İran ekonomi sistemini düzenleyen anayasanın 44. maddesine göre kamu, kooperatifler ve özel sektör İran ekonomisinin temel
ayaklarını oluşturmaktadır. Bu maddeye göre,
bütün büyük sanayi kuruluşları, ağır sanayi,
dış ticaret, büyük madenler, bankacılık, sigorta, enerji üretimi, barajlar ve büyük su şebe-

keleri, radyo ve televizyon, PTT, hava yolları,
deniz yolları, karayolları ve demiryolları gibi
alanlar kamuya ait olup devletin kontrolündedir. Özel sektör ise, kamu ve kooperatif
sektörlerinin tamamlayıcısı niteliğindeki tarım, hayvancılık, sanayi, ticaret ve hizmetler
gibi faaliyet alanlarında etkindir.
1979-2005 yılları arasında bu anlayışla yönetilen ekonomide ortaya çıkan sorunlar beraberinde ekonomi alanında bir revizyonunu
getirmiş ve 44. maddede 2005 yılında önemli
değişiklikler yapılmıştır. Devrim Rehberi’nin
(anayasanın 110. maddesinin 1. fıkrası kapsamında) talimatı ile Düzenin Yararını Teşhis
Konseyi’nin hazırlamış olduğu yeni ekonomi
doktrini, özelleştirmeyi esas almış ve gerekli yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra uygulanmak üzere dönemin cumhurbaşkanı
tarafından Ekonomi ve Hazine Bakanlığı’na
iletilmiştir.38 Bu değişiklikleri İran’da serbest
piyasa ekonomisine geçişin bir aşaması olarak
görmek mümkündür.
Özelleştirme sürecinde yaşanan en önemli
gelişme ise, DMO’nun sahip olduğu mali güç
ile devletin özelleştirmeye çalıştığı kamu kuruluşlarının hisselerinin büyük bölümünü satın
almasıdır. Böylelikle, Dördüncü Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani döneminde, İran-Irak
savaşı sonrası başlatılan “Yapım ve Onarım
Cihadı” kapsamında ilk kez ekonomik faaliyetlerin içerisine çekilen DMO giderek daha
da güçlenmiş ve ülke ekonomisinin önemli
bir kısmına hükmetmeye başlayarak özelleştirme sürecinde bünyesine kattığı işletmelerle
İran ekonomi-politiğinde kritik bir konuma
yerleşmiştir. Devlet, özelleştirme sürecinde
ülke ekonomisinin gerek yerli gerek yabancı
yeterince güvenilir bulunmayan güçlerin eline
geçmesi yerine düzenin ideolojik bekçiliğini
yapan DMO’nun yan kuruluşlarının kontrolüne girmesini tercih etmiştir.
İzlediği dış politika yüzünden sürekli ambargolara maruz kalan İran çözüm olarak
daha yakın zamanlarda ve yine Devrim Rehberi’nin inisiyatifiyle “Direniş Ekonomisi”
doktrinini ortaya atmıştır.39 İran, bu doktrinle
ekonomisini dış müdahalelere karşı güçlü kıl38 http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=165 (Erişim: 24.07.2027)
39 https://iramcenter.org/iran-direnis-ekonomisi-doktrini/ (Erişim:
24.07.2017)
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mak amacıyla yerli kaynaklara dayalı kalkınma hamlelerine hazırlanmakla birlikte, altyapı
yatırımlarını gerçekleştirebilecek imkânlardan
yoksundur. Ekonominin bu ölçüde DMO’nun
kontrolü altına girmesi, DMO’nun da doğrudan Devrim Rehberi’ne bağlı olması, siyasetin
yanı sıra ekonominin de Devrim Rehberi’nin
kontrolünde kalması anlamına gelmektedir.
Bu durum, yürütmenin başı olan cumhurbaşkanının ekonomi politikalarını hayata geçirmesinin önündeki en önemli engellerden
birisidir. Örneğin “Direniş Ekonomisi” doktrininde amaçlanan yıllık %8’lik büyüme yabancı sermaye olmadan mümkün gözükmemektedir. Mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
bu doğrultuda hem uluslararası sistem ile ilişkileri normalleştirmek hem yeni petrol anlaşmalarını hayata geçirmek amacıyla başlattığı
dış politika hamleleri ise Devrim Rehberi ve
DMO’nun iş birliği sayesinde sonuçsuz kalmıştır. Zira bu ittifak içerisinde yer alan kurum
ve kesimlere göre, Ruhani’nin bu politikaları
ülke ekonomisinin kontrollerinden çıkmasına
neden olacaktır. Bu yüzden, hükümetin öngördüğü dış politika açılımlarını ve ekonomi
politikalarını sakıncalı görmektedirler.40 Ayrıca hükümetin yabancı sermayeyi çekebilmek
için hazırladığı ve birçok defa revize edilen
Yeni Petrol Anlaşmaları metni de onaylanmamış ve yürürlüğe sokulmamıştır. Dolayısıyla,
hâlihazırda siyaset sahnesinde olduğu kadar
taraflar arasında ekonomi alanında da önemli
bir mücadele sürmektedir.
DMO elde ettiği bu güçle, artık İran siyasetinin vazgeçilmez bir aktörü olduğu gibi
Hamenei sonrası gelecek olan Devrim Rehberi’nin de belirlenmesinde belirleyici konuma
gelmiştir. Dolayısıyla Devrim Rehberi, DMO
eliyle ülkenin hem iç hem dış politikasını
cumhurbaşkanına paralel olarak yürütmektedir. Cumhurbaşkanı ve Devrim Rehberi-DMO
ikilisi arasında ihtilaf çıkması durumunda kuşkusuz Devrim Rehberi’nin kararları hükm-i
hükümeti kapsamında belirleyici olmaktadır.
İran ekonomisinde kayda değer bir role
sahip başka kuruluşlar da vardır. Vakıflar şeklinde faaliyet gösteren bu kuruluşların başkanları da yine Devrim Rehberi tarafından
atanmaktadırlar. Bu vakıflar, sahip oldukları
ekonomik imtiyazlarla ülkenin temel kaynaklarından pay almakta ve bünyelerindeki eko40 https://goo.gl/JJKT6x (http://www.rajanews.com/news/254310
Erişim: 24.07.2017)
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nomik kuruluşlar aracılığıyla iktisadi alanda
birçok yatırımlara imza atmaktadırlar. Meşhed’deki İmam Rıza Külliyesi’ne ait Âsitân-i
Kuds-i Rezevi, Komite-i İmdâd-i İmam Humeyni, Bonyâd-i Mostazaʿfîn, Sitâd-i İcrâî-yi
Ferâmîn-i İmam gibi vakıflar bu kuruluşların
en önemli örneklerindendir.

6.DEVRİM REHBERİ VE YÜRÜTME
6.1 Devrim Rehberi’nin Cumhurbaşkanı
Adaylarının Belirlenmesindeki Rolü
Anayasanın 110. maddesi 9. fıkrasına
göre, halk tarafından seçilen cumhurbaşkanının mazbatasını Devrim Rehberi imzalar. Cumhurbaşkanı adaylarının seçimlerden
önce Rehber’in nüfuzu altındaki AKK’nın
onayından geçtiği de dikkate alınırsa, Devrim
Rehberi’nin yürütmenin başı ve kendisinden
sonra ülkenin en yüksek siyasi temsilcisi olan
Cumhurbaşkanı üzerindeki etkinliğinin mazbatasını onaylamaktan ibaret olmadığı, bilakis bu göreve talip kimselerin henüz aday
adayı aşamasındayken onayından geçmesi
gerektiği görülecektir.
Birinci dönemin sonunda, görev süresi
dolan cumhurbaşkanı ikinci kez aday olmak
isterse, tekrar AKK’nın onayından geçmek
zorundadır. Böylelikle, cumhurbaşkanının
birinci dönemde siyasi görüş ve düşünceleri
bakımından anayasada öngörülen şartlardan herhangi birini yitirip yitirmediği özellikle Devrim Rehberi ile olan ilişkilerinde aykırı
tutumlar sergileyip sergilemediği gözetilerek
adaylığına onay veya ret verilir. Bu durum,
pratikte cumhurbaşkanlarının hükümetlerinin birinci dönemlerinde Rehber ile yaşadıkları görüş ayrılıklarını asgari düzeyde tutmaya
veya seçimlerin yaklaşmasıyla cumhurbaşkanlarının tansiyonu düşürmeye yönelik söylemlere zorlamaktadır.
6.2 Devrim Rehberi ve Cumhurbaşkanı
Arasındaki İlişki
Devrim Rehberliği makamından sonra ülkenin en yüksek siyasi temsilcisi olan cumhurbaşkanı, doğrudan Rehberlik yetkisinde
olan işler hariç, anayasayı uygulamaktan sorumludur ve yürütmenin başıdır. Anayasanın
60. maddesine göre “doğrudan Rehberlik
sorumluluğuna bırakılan Yürütme’ye ait işler
hariç, diğer işler cumhurbaşkanı ve bakanlar

tarafından icra edilir.” Bu maddeden de anlaşıldığı gibi yürütme işleri ikiye bölünmüş ve
sistem içerisinde ikili bir yapı ortaya çıkmıştır.
Dolayısıyla, aşağıda belirtilen hususlarda da
görüleceği üzere bazen yetki kargaşasına da
yol açmaktadır.
Devrim Rehberi, cumhurbaşkanının ölümü, azli, ulaşılamaması ve benzeri durumlarda cumhurbaşkanı birinci yardımcısını onun
görev ve yetkilerini yerine getirmek üzere görevlendirir. Anayasanın 131. maddesine göre:
Cumhurbaşkanı’nın ölümü, azledilmesi,
istifa etmesi, iki aydan fazla ulaşılamaması
veya hastalanması veya cumhurbaşkanlığı süresinin dolmasına rağmen, çeşitli
nedenlerden dolayı yeni cumhurbaşkanının seçilmemiş olması veya buna bezer
sorunlar karşısında cumhurbaşkanı birinci
yardımcısı Rehberlik makamının onayıyla cumhurbaşkanlığı makamının görev ve
sorumluluklarını üstlenir ve meclis başkanı, yargı başkanı ve cumhurbaşkanı 1.
yardımcısından oluşan üç kişilik bir konsey
oluşturularak en geç elli gün içerisinde
yeni cumhurbaşkanının seçilmesi sağlanır. Cumhurbaşkanı birinci yardımcısının
ölümü veya sorumluluklarını yerine getirmesini engelleyen sorunların çıkması veya
cumhurbaşkanı birinci yardımcısının olmayışı durumunda Rehberlik başka birini atar.
Cumhurbaşkanı, görev ve yetkilerini kullanırken, anayasanın 122. maddesi gereği
sadece millete ve Meclis’e karşı değil, aynı
zamanda Devrim Rehberi’ne karşı da sorumludur. Bu madde gereği, “Cumhurbaşkanı
anayasa ve normal kanunların kendisine tevdi
ettiği görev ve yetkilerini kullanırken millete,
Devrim Rehberi’ne ve Meclis’e karşı sorumludur.”
6.3 Sistem İçi Uyuşmazlıklar
Anayasanın cumhurbaşkanı ve yürütme
ile ilgili maddelerinden de anlaşıldığı gibi
cumhurbaşkanının oluşturduğu hükümetin
görevi, siyasetin yapımından ziyade, Devrim
Rehberi’nin ülkenin yönetimine ilişkin belirlediği genel politikaları hayata geçirmektir.
Cumhurbaşkanı’nın üstlendiği rol bununla
sınırlı kalmakla birlikte, meşruiyetinin ilahi
olduğuna inanılan Devrim Rehberi, cumhurbaşkanından mutlak itaat beklemektedir. Bu

beklenti, halk tarafından doğrudan seçilen
cumhurbaşkanının ülke yönetimine dair kullandığı yöntemler ve geliştirdiği söylemlerle
zaman zaman çelişmekte ve sistem içi krizlere
dönüşebilmektedir. Bunun en bariz örnekleri
Muhammed Hatemi, Mahmud Ahmedinejad ve Hasan Ruhani’nin cumhurbaşkanlıkları
döneminde görülmüştür. Hatemi’nin basın
özgürlükleri ve cumhurbaşkanının görev ve
yetkilerinin genişletilmesi yönündeki talebi
sistem içi krize dönüşmüş ve 1999 Öğrenci
Olayları başta olmak üzere birçok hadisenin
yaşanmasına neden olmuştur. Muhafazakâr
Mahmud Ahmedinejad’ın Devrim Rehberi
Hamenei ile görüş ayrılıklarına düşerek on
bir günlük ev inzivasına çekilmesi ve Rehber
ile doğrudan bağlantılı kurumları hedef alan
açıklamaları sistem içi sorunlara sebebiyet
vermiştir. Ilımlı, reformist ve muhafazakâr
cumhurbaşkanları ile yaşanan bu deneyimler
sonucu 2009 yılında Devrim Rehberi sorunun
sistemden kaynaklandığının farkına vararak
ülkedeki yönetim sisteminin cumhurbaşkanlığı yerine parlamenter sisteme geçişi gündeme
getirme gereği duymuştur.41 Hamenei, cumhurbaşkanlarının hâlihazırdaki yetkilerinin
fazla olduğunu düşünürken, İran’ın Reformist
Lideri Hatemi ve zıt görüşteki Ahmedinejad
ise cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin
arttırılmasını istiyorlardı. Devrim Rehberliği ve
cumhurbaşkanlığı arasındaki benzer sorunlar/
görüş ayrılıkları Ruhani döneminde de göreve
geldiği 2013’ten bu yana devam etmektedir.
Anayasanın 110. maddesinin 4. fıkrası
gereği Devrim Rehberi başkomutan sıfatıyla
tüm silahlı kuvvetlerin başıdır. İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevlerini yerine getirmekte
olan Emniyet Teşkilatı, İran Silahlı Kuvvetlerinin bir parçasıdır.42 Aynı şekilde hükümetin de bir kolu olan Savunma Bakanlığı, İran
Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olduğundan
bu görevi yürüten bakanlar da Devrim Rehberi’nin silahlı kuvvetlerin bu bölümlerindeki
temsilcisi sayılmaktadır. Anayasada herhangi
bir düzenleme olmamasına rağmen bu bakanlıklara atanacak kişilerin Meclis’te güvenoyuna sunulmasından önce, Devrim Rehberi
tarafından da onaylanmaları gerekmektedir.
41 http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17589 (Erişim:25.07.2017)
42 Kanun-i Niruy-i İntizami-yi Cumhuri-yi İslami-yi İran/ İran İslâm
Cumhuriyeti Emniyet Teşkilatı Kanunu 2. Maddesi.
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6.4 Devrim Rehberinin
Cumhurbaşkanını Azli
Anayasanın 89. maddesine göre, milletvekillerinin üçte birinin, cumhurbaşkanın görev
ve sorumluluklarını yerine getirmekte yetersiz
görerek aleyhine gensoru önergesi vermesi
durumunda, cumhurbaşkanı bir ay içerisinde Meclis’e gelerek ilgili konularda savunma
yapmalıdır. Milletvekilleri, cumhurbaşkanının
açıklamalarından tatmin olmaz ve oylamada
üçte iki oy çokluğuna ulaşılırsa, anayasanın
110. maddesinin 10. fıkrasınca cumhurbaşkanının Devrim Rehberi tarafından görevden
alınma süreci başlamış olur. Cumhurbaşkanının Yüce Divan tarafından görevlerini yerine
getirmemekten suçlu bulunması durumunda
da Devrim Rehberi cumhurbaşkanını görevinden azleder.

7. DEVRİM REHBERİ VE YASAMA
290 milletvekilinden oluşan İslami Şura
Meclisi, İran Anayasası’nın 58. maddesine
göre, kanun koyucu merciidir ve 93. madde
uyarında Meclis’in yasama faaliyetleri AKK
onayına tabidir. Milletvekilleri halk tarafından
seçilirken iki aşamada dolaylı olarak Devrim
Rehberi’nin denetiminden geçmektedirler.
Birinci aşamada milletvekilliği için seçimlere girecek olan aday adayları, gerekli şartları haiz olup olmadıkları yönünden Anayasa
Koruyucular Konseyi tarafından incelenirler.
Milletvekilliği için öngörülen şartlardan biri
de “aday adaylarının Velayet-i Fakih ilkesine
inanıp inanmadıkları ve bağlılıklarının tespitidir”. Bu inanca sahip olmadıkları tespit edilen
aday adaylarının seçimlere katılma başvuruları daha en başından veto edilir. Birinci aşamayı geçerek seçimlere girmeye hak kazanan ve
seçimlerde başarılı olup Meclis’e giren milletvekilleri, bu defa çıkardıkları yasaların İslam’a
ve anayasaya uygunluğunun denetlenmesi ile
Devrim Rehberi’nin dolaylı kontrolü devreye
girmektedir (91. madde).
Böylelikle Devrim Rehberi, anayasanın girişinde yer alan “çeşitli kurumların asli görevlerini ifa ederken, İslam’dan sapmamalarını güvence altına alır” prensibini ve 57. maddede
yer alan “üç erkin denetimine ilişkin yasama
üzerindeki denetimini” bu şekilde sağlamış
olmaktadır.
20 iramcenter.org

8,DEVRİM REHBERİ VE YARGI
Devrim Rehberi ile Yargı arasındaki ilişki,
yasama ve yürütmeye göre daha organiktir.
Anayasanın 157. maddesine göre:
Devrim Rehberi, yargının sorumluluklarını
yerine getirmesi amacıyla yargılama, idari ve
icraî bütün işlerin yürütülmesi için adil, yargı
alanında uzman, yönetici vasfa sahip sağduyulu bir müçtehidi beş yıllık bir süre için Yargı
Başkanı olarak atar. Yargı Başkanı, bu erkin
en yüksek temsilcisidir.
Devrim Rehberi, Yargı Başkanı’nı Ayetullah
düzeyindeki din adamları arasından doğrudan kendisi atar. Beş yıllık bir süre için atanan
başkanlar, ikinci bir beş yıl için tekrar atanabilmektedirler. Devrim Rehberi bugüne kadar
yargı başkanlarını genellikle ikişer dönem
şeklinde atamış olsa da yasal olarak herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Üçüncü
dönem için atanmasında da herhangi bir yasal engel yoktur. Yargı Başkanı’nın görevden
alınması ve istifasının kabulü de yine Devrim
Rehberi’nin yetkileri arasındadır.
Devrim Rehberi, anayasada yer almayan
ve Ayetullah Humeyni’nin özel talimatıyla,
devrimden birkaç ay sonra tesis edilen Din
Adamları Özel Mahkemesi’nin yargıç ve savcılarının atamasını da doğrudan gerçekleştirir. Bu mahkemenin ülke genelinde yirmi iki
şubesi bulunmaktadır. Mahkeme kurulduğu
günden beri tartışma konusu olmakla birlikte varlığını devam ettirmektedir. Mahkemeyi
eleştirenler, İslam’da herhangi bir sınıf veya
zümrenin ayrıcalıklı olmadığı ilkesinden hareket etmektedirler. Bu mahkemenin kuruluşunun arkasında ise, din adamlarının işleyecekleri suçların hem İslam dininin ve hem dine
dayalı siyasal düzenin imajını zedelememesi
adına özel bir mahkemede yargılanmalarının daha doğru olacağı fikri yatmaktadır. Bu
gerekçeyi makul görmeyen uzmanlar, suç işleyen din adamlarının işledikleri suça uygun
olarak ilgili mahkemelerce de yargılanabile.ceklerini belirtmektedirler
Devrim Rehberi, ayrıca anayasanın 110.
maddesinin 11. fıkrasına göre Yargı Başkanı’nın önerisiyle, İslami kurallar çerçevesinde
tutukluların cezalarını af edebilir veya cezalarında indirim yapabilir.

SONUÇ
İran’da devrim sonrası Velayet-i Fakih teorisi üzerine inşa edilen teokratik düzen, kendine özgü bazı kurum ve kavramlar da üretmiştir. Yeni anayasa, siyasal sistemin merkezine
Rehberlik Kurumu’nu koyarak diğer kurum
ve kuruluşları şekillendirmiş ve konumlandırmıştır. Dolayısıyla devrim sonrası İran’da devlet ve siyasetin merkezinde Rehberlik Kurumu
bulunmaktadır. İslam Cumhuriyeti olarak adlandırılan yeni siyasal düzen, yapısı itibariyle
zaman zaman sistem içi krizlere neden olabilecek nitelikler barındırmaktadır. Bir yanda
mutlak yetkileri haiz ve kimseye hesap verme
zorunluluğu bulunmayan bir Devrim Rehberi
bulunurken, diğer yanda dört yılda bir seçimle işbaşına gelen ve halka, Meclis’e ve Devrim
Rehberi’ne karşı sorumlu olan Cumhurbaşkanı yer almaktadır. Bununla birlikte, pratikte

kaydıhayat şartıyla seçilen Devrim Rehberi’nin
ülkenin genel politikalarını belirleme yetkisine
sahip olması, belirli bir politik anlayışın egemen olmasını sağlayarak göreceli de olsa siyasi istikrarı da getirmektedir.
Devrim Rehberine mutlak yetkiler tanınması ve erkler üstü bir statüyle konumlandırılması, yukarıda bahsi geçen pratik alandaki sorunların yanında teorik alanda da bazı
tartışmalara neden olmuştur. Şah’ın sahip
olduğu mutlak yetkilerin benzerinin Devrim
Rehberine de tanınmış olması, ülkede otoriter
rejimin sürdüğüne dair tartışmaları beraberinde getirmiştir. Devrim Rehberine tanınan geniş yetkilerin diktatör bir yönetime dönüşmemesi için etkin bir denetim mekanizmasının
anayasada gözetilmemiş olması aydınlar ve
akademisyenler arasında tartışılan konulardan biridir.

İran İslam Cumhuriyetinin Siyasi Yapısı
ORDU
(Ertis)

Siyah
: Doğrudan halk seçimi
Kırmızı
: Atama
Yeşil
: Onaylama
Mavi
: Aday gösterme
Mor
: Seçim
Kahve rengi : Denetleme

SAVUNMA
BAKANLIĞI

DMO

AKK

İSK

YÜRÜTME

BESIC
TEŞKİLATI

VAKIFLAR

DEVRİM
REHBERİ

DYTK

KABİNE

İRTK

YASAMA

UZMANLAR
MECLİSİ

YARGI
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KAYNAKLAR
Temel Kaynaklar
Kânûn-i Esâsi-yi Cumhûri-yi İslami-yi İran/ İran İslam Cumhuriyeti Anayasası
http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
Kânûn-i Esâsi-yi Meşrûtiyet/ Meşrutiyet Anayasası
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414
Âyinnâme-i Dâhilî-yi Şûrâ-yi Hubregân-i Rehberî/Uzmanlar Meclisi İç Tüzüğü
https://goo.gl/uxHpDo (http://www.shora-gc.ir/ )
Esâsnâme-i Nehâd-i Nemâyendigî-yi Rehberî der Dânişgahhâ/Rehberlik Kurumunun Üniversitelerdeki Temsilcilikleri İç Tüzüğü
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/100307
Doktirîn-i İktisâd-i Mukâvemeti/Direniş Ekonomisi Doktrini
https://iramcenter.org//d_hbanaliz/Yranda-DireniY-Ekonomisi-Doktirini.pdf
Kânûn-i Nirûy-i İntizâmi-yi Cumhûri-yi İslami-yi İran/ İran İslam Cumhuriyeti Emniyet Teşkilatı Kanunu
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91805
Kanun-i Matbuat-i İran/İran Basın Kanunu
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91180

Kitaplar:
Velayet-i Fakih (İslam Devleti), Ayetullah Humeyni, İmam Humeyni’nin Eserlerini Tanzim ve Yayınlama Müessesi, Tahran
Mebani-yi Fıkhi-yi Hukumet-i İslami, Ayetullah Muntazıri, Tercüme: Mahmud Salavati, Neşr-i Keyhan,Tahran, 1367/1988,
Nazariyeha-yi Dovlet der Fıkh-i Şiʿe, Muhsin Kediver, İntişarat-i Ney, Tahran,2001.
Fıkh-i Siyasi (1-3 cilt), Ayetullah Abbas Ali Amid Zencani, İntişarat-i Emir Kebir, Tahran, 2004.
Kanun-i Medeni-yi İran der Nezm-i Hukuki-yi Kononi, Dr. Nasır Katuziyan, Bonyad-i Hukuki-yi Mizan, 4. Baskı, Tahran 1395/2016
Sonbahar.
Berresi-yi Mukayeseyi-i Kanun-i Esasi-yi Cumhuri-yi İslami-yi İran (Kadim ve Cedid), Hukumet-i İslami Dergisi, Yıl 3, Sayı1.
Cumhuri-yi İslami-yi İran ez Bazirgan ta Ruhani, Feridun Kasımi, H&S Media Ltd., London, 2016.
Velayet-i Fakih der Kanun-i Esasi-yi Cumhuri-yi İslami-yi İran; Kabl ve Baʻd ez Baznigeri, Ahmed Rıza Behniyar, Feslname-i Mutaalaat-i İslami Dergisi, Sayı 24, 2010 İlkbahar.
Hukuk-i Esasi-yi Cumhuri-yi İslami-yi İran, Dr. Seyyid Muhammed Haşimi, Bonyad-i Hukuki-yi Mizan, 12. Baskı, Tahran, 2013 Sonbahar.

22 iramcenter.org

Devrim Rehberliği

İRAM HAKKINDA
Yeni, bağımsız bir düşünce kuruluşu olan İran Araştırma Merkezi (İRAM), temel bir özelliğiyle
ülkemizdeki diğer araştırma merkezlerinden farklılık göstermektedir. İRAM, yalnızca İran ve
bağlantılı konular üzerine araştırmalar gerçekleştirmektedir. Ciddi bir kültürel ve tarihsel derinliğe
sahip, Ortadoğu’daki siyasal etkinliği artan ve çok yönlü ilişkilere sahip olduğumuz komşu ülke
İran ile ilgili konuları layıkıyla inceleyebilmek zaruret haline gelmiştir. İRAM’ın ana hedefi kamuoyunun birincil kaynaklardan doğru ve kapsamlı bilgi ve analize ulaşmasını sağlamaktır. İran ile ilgili
konularda çalışma yapan akademisyenler ve araştırmacılar için çeşitli eğitim ve araştırma imkânları
sunmayı ve alanda çalışan kişiler için ortak bir platform olmayı amaçlamaktadır. İran iç ve dış
politikaları, ekonomisi ve toplumsal-kültürel yapısı alanlarında üretilen bilgiler, iki ülke arasındaki
ilişkileri ve anlayışı geliştirmeye de katkı sağlayacaktır. Merkezimiz İran'da, Ortadoğu'da ve Batı'daki bilgi birikimini ülkemize ve ülkemizdeki birikimi de dünya kamuoyuna taşıyacak kadroya
sahiptir.
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