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İran'la olan ilişkimiz bir yatırım dolayısiyle başladı. Ben, İngiltere'nin
yurt dışı Güneş ve Rüzgar Enerji yatırımları için ayırdığı 12 Milyar 
Doların yöneticilerinden biriyim. Bu potansiyeli ilk kendi ülkemde 
kulanmak üzere tam 5 senedir mücadele ediyorum, baş vurmadığım 
birim kalmadı, ancak sözü geçen bir merci bulamdım ve sonunda 
“PES” ettim ve bu yatırımın ne olduğunu diğer ülkelere tanıtmaya 
başladım.  Bu vesile ile ilk durağım İRAN oldu. Bundan sonraki 
durak büyük bir ihtimalle GHANA olacak. 

Düşünebiliyormusun bu gün enerji konusunda %69 dışa bağımlı bir ülke iken, yani doğal gazını, 
fuel oil'ini dışardan alırken Allah'ın güneşinden elektrik enerjisi üretmek için nazlanıyoruz. Bunları 
değerlendirecek hiç bir oturmuş sistemimiz yok. Ama iran, yatırımcının önünü açmak, benim 
aslında güneş enerjisine ihtiyacım yok, doğal gazım, fuel oil'im var, dolayısiyle elektrik enerjisini 
kendi öz varlıklarımla üretebiliyorum ama neden Allah'ın güneşinden yararlanarak enerji 
üretmeyeyim ki, çevre ülkelerden talep var, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kuzey Irak bizden 
elektrik satın almak istiyorlar, fazlalıkları onlara satarız deyip yatırımcının önünü açacak çok basit 
sistemler geliştirmişler. Belki bilmiyorsunuz ama biz bile İran'dan elektrik bile satın alıyoruz.

İşte benim İran ilişkilerim böyle başladı. Bu güne kadar 3-4 kez Tahran'da bulundum ve her 
seferinde bir çok yeni şeylerle karşılaştım. 

Öncelikle, en çok dikkatimi çeken şehir içindeki camilerde minare yok, neden biliyor musunuz, 
ezan sesi ile çevreyi rahatsız etmeyelim diye, ezan cami içerisinde okunuyor veya devlet 
dairelerinde. Ancak şehir dışındaki camilerde çok süslü minareler var ama ben hiç ezan sesi 
duymadım.

Ancak İran’daki tarihi camilerin ve tarihi mekânların içindeki işlemeler, çiniler, motifler renkler 
anlatılabilir gibi değil, gerçekten görmek lazım. Çok ince bir işçilik ve estetik zevk her yerde insanı
hayran bırakıyor.

İran’daki camileri, tarihi mekânları işlemeleri görünce insan mimar, sanat tarihi uzmanı veya İran 
ve İslam sanatı uzmanı olmadığına hayıflanıyor. Elbette bu uzmanlar daha teknik, daha ayrıntılı 
ve daha kapsamlı değerlendirme ve karşılaştırmalar yapabilirler. Tabiki bu değerlendirme ve 
karşılaştırmaların bir uzman tarafından yapılmadığını bilmenizde fayda var. 

Camilerdeki işlemeler açısından bizdeki tarihi camilerden daha üstün oldukları anlaşılıyor. 
İstanbul’daki, Edirne’deki, Bursa’daki, Trabzon’daki ve Manisa’daki tarihi camilerle 
kıyaslandığında bunu söyleyebilirim.

Ne Rüstem Paşa camiindeki çiniler, ne Sultanahmet Camiindeki çiniler, ne de Hamidiye 
camiindeki çini ve işlemeler (gerçekten muhteşem ve büyüleyici olmalarına rağmen yine de) 
İran’daki camilerin çini ve işlemeleri ile karşılaştırılamaz gibi geliyor insana. Bunu insan ancak 
görünce idrak edebilir. Zaten bizim Padişahlarımız da camileri süslemeleri içinTebrizli çini 
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ustalarını getirmedi mi.

Camilerde en çok dikkatimi çekende; mihrabın önünde imamın namaz kılacağı yer yüzeyden 
yarım metre kadar düşük yapılıyor olması. Hz. Ali camide namaz kılarken öldürüldüğü için, 
cemaat ya da başkaları tarafından imam görülmesin diye böyle yapılıyormuş. Bu konunun detayı 
için lütfen daha önceki KERBELA Gezisi yazımı okuyunuz.

Devlet demişken, beni etkileyen en önemli izlenimlerim şöyle. Mesela; İran Parlementosunun  
%60 TÜRK ve hemen hemen hepsi yüksek tahsilli üyelerden oluşuyor. Kabinede 13 adet MIT, 
Cambridge, Oxford gibi okullardan mezun olmuş üyeler var. Hepsi Lisans, Yüksek Lisans veya 
Doktora yapmış üyelerden oluşuyor.

Bu günlerde İRAN'dan günde kaç tane uçak geliyor biliyormusunuz? 50 adet, yanlış duymadınız 
günde 50 uçak iniyor ülkemize, çeşitli şehirlerimize. Bilmem haberiniz var mı, Ayrıca, Van'ın İran'a
açılan Kapıköy sınır kapısından bu yılın ilk 9,5 ayında tam 388 Bin 161 İran'lı Van'a giriş yaptı. 
Özellikle konserlerin yoğun olduğu Eylül ayı ile Nevruz tatili ve hafta sonlarında Van'a gelen 
İran'lılar kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

İran'ın kısaca tarihine şöyle bir bakarsak, M.Ö. 550 Ahameniş Hanedanlığı tarafından yıkılan 
Medlerden sonra kurulan Pers İmparatorluğuna dayanır. M.Ö. 492 Yunanistan seferine çıkan 
Persler mağlup olmuşlar ve M.Ö. 332 yılında Büyük İskender komutasındaki Makedon Ordusunun
İran'ı fethetmesine kadar Yunan hakimiyetinde kalmışlar. M.Ö. 140'ta Arsak Hanedanlığı kurulmuş
ve İran'ın yönetimini ele geçirmiştir. 

224 Sasani İmparatorluğu kurulmuş ve 632'de İslamiyet İran'da yayılmaya başlamıştır. 651'de 
İslam Orduları İran'ı fethetmiş, 220'de Cengiz Han ve daha sonra 1295'te Gazan Han İran'ın ilk 
Moğol lideri olmuştur. Safevi Hanedanlığı, Şah İsmail, Çarlık Rusya derken, 1907 yılında 
anayasa kabul edilerek hükümdarların sınırsız olan yekileri sınırlandırılmıştır.

1923'de Rıza Han'ın başbakanlığından sonra 1926'da bildiğimiz Rıza Şah Pehlevi yönetimine 
geçmiş, 1935 yılında ülkenin Pers ismi değiştirilerek İran ismini almıştır.

İran, 1951 yılında İngilizlerin işlettiği petrol şirketlerini kamulaştırmış ve akabinde İngilizler İran'a 
ambargo uygulamışlar ve ülkenin petrol ihracaatını durdurmuşlardır.  

1979'da Muhalefetteki mollalar yönetimde söz sahibi olmaya başlamıştır. İslamcı militanların ABD 
Büyükelçiliğini basarak 52 Amerikalıyı rehin almış ve 1981 yılına kadar tutmuşlardır. Bu arada 
İran ismi, İran İslam Cumhuriyeti olarak değiştirilmiş, 1980'de başlayan ve 9 yıl süren Iran-Irak 
savaşı 1988'de imzalanan ateşkes anlaşması ile bitmiştir.  2000'li yıllarda hergün daha 
sıkılaştırılmış hale gelen ambargo ile İran-ABD savaşın eşiğinden dönmüştür. 

İran'ın başlattığı nükleer reaktörü inşası dolayısiyle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, verdiği 
raporda İran'ın nükleer silah üretme peşinde olduğu vurgulanmış olmasına rağmen 2015 yılında 
ABD ile varılan anlaşma neticesinde yaptırımların kaldırılması ve barışçıl nükleer çalışmaların 
olması gibi birçok konuda ön anlaşmaya varılmıştır.

Bu gün yavaş olduğu hissedilse de ülkede olumlu gelişmeler gözlemlenmektedir. Ancak İran, ülke
olarak öyle dışardan görüldüğü kadar kapalı, ürkütücü bir özelliği yoktur. İlk bakışta bizden çok 
geri olduklarını düşünebilirsiniz ama içine girdiğinizde hiç de öyle olmadığını görebiliyorsunuz.      

1951 yılında İngilizlerle başlayan günümüze kadar uzanan ambargo ülkenin gelişmesinde en 
önemli engel olmuştur. Batıya yönelmek yerine maalesef doğuya yani Asya'ya yönelmişlerdir.
Ancak ambargo dışardan ithlatı önlerken, aldıkları eğitimle kendileri üretmeye başlamışlardır. İşte 



nükleer reaktörün inşaası bu vesile ile başlamış ve böylece her alanda kendi üretimlerine 
yönelmişlerdir. 

Uygulanan uluslararası ambargo İran ekonomisini tabiki olumsuz etkiliyor. İran’ın nükleer 
tesislerinin vurulabileceğinin İsrail ve Amerika tarafından ifade edilmesi, saldırıya uğrayacakları 
hususunda İran toplumunda bir tedirginlik yaratıyor, ama saldırıya uğrarlarsa ülkelerinin buna 
misliyle karşılık vereceğine inanıyorlar.

İran'da birlikteliğimiz değerli insan İstek Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi'nin kurucusu Sn. Bedrettin 
DALAN ile başlamış ve devam etmektedir. Ben 13 senedir Yeditepe Üniversitesi'nde Ticari 
Bilimler Fakültesi, Bilişim Teknolojileri Bölümünde, Misafir Öğretim görevlisi olarak  “Uydu 
Teknolojileri ve Kablosu Ağlar” Dersleri veriyorum. Sn DALAN'ın bu günki İran yönetiminde çok 
önemli dostlukları var. Beraber olduğumuz son seyahatimizde Tahran Üniversitesi ile de yapılacak
iş birliği toplantılarına katıldım. Tahran Üniversitesi 185 yıllık bir üniversite. Önemli projelere 
beraber gireceğiz.    

Tekrar, İran içine dönersek, resmi dili Farsça olmasına rağmen her yerde Türkçe konuşan 
bulabilirsiniz. Azeri Türklerinin yanında Horasan Türkleri daha güzel Türkçe konuşuyorlar. Her ne 
kadar bizim birçok dizilerimizi seyretseler de Horasan Türkleri gerçek Türkler, bozulmamışlar. 
Benim çok sevdiğim ve değer verdiğim Horasanlı bir Türk kardeşim mükemmel Türkçe konuşuyor
ve biz farslardan ne kız alırız ve ne de veririz abi diyor. Biz onları fazla sevmeyiz bile diyebiliyor. 
Kendisi uzun yıllar devrim muhafızlarında üst düzeyde görev yapmış bir kardeşimiz. 

Beni en çok etkileye bir diğer konu da, bir kaç kişi bir araya geldiğinizde hemen çok yakınınızda 
takip edildiğinizi anlayabiliyor veya ikaz edilebiliyorsunuz. Çünkü çok güçlü ve kadameli bir 
istihbarat örgütü var. Herkes bir yerlerde görevli. Yakın dostunuz olduğunu zannettiğiniz birisi bile 
daha sonra öğrendiğinizde bir resmi dairenin istihbarat görevlisi olabiliyor.
Sokakta herhangi bir yerde içki satılmıyor ancak bir adres verdiğinizde 1 saat içerisinde kapınıza 
kadar binbirçeşit içki gelebiliyor. Resimde Tahran'da bir ev partisinde görüldüğü üzere batıdan 
hiçbir farkı yok. Bayanlar dışarıda son derece makul biçimde baş örtüsü ile gezmek zorundalar, 
hepsi o kadar. 

İran, görülmeye değer tarihsel, kültürel, mimari ve estetik zenginlikleri bünyesinde fazlasıyla 
barındıran bir ülke. Özellikle İsfahan muhteşem bir şehir ve Şiraz’ın da ondan aşağı kalır yanı 
yok. Kısaca bu şehirleri gezmek ve sevecen, sıcakkanlı, sakin, samimi İran halkını tanımak ve 
onlarla ortak yanlarımızı görmek için mutlaka bu ülkeyi ziyaret edin derim.

Tebriz'e uğradığınızda sokaktaki polisin dahi Türkçe konuştuğuna şahit olacaksınız ve Türk'leri ne
kadar sevdiklerini göreceksiniz. İşte bunun için olsa gerek bizleri bir araya getirmeye korkuyorlar, 
aramızı açmaya çalışıyorlar. Biliyorlar ki Türkler bir araya gelirlerse dünyayı ellerine geçirirler.

Tabi yazılacak daha çok şey var ancak yerim kalmadı sanıyorum, bir sonraki sayımızda daha 
ilginç konulara değineceğimden şüpheniz olmasın.

Bu vesile ile;
“CUMHURİYETİMİZİN 94.YILI KUTLU OLSUN. 
Sağlıcakla kalın. 
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