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(MĠRZA MALKUM HAN’IN RĠSALELERĠNDE ĠRAN MODERNLEġMESĠ) 

ÖZET 

Kaçar Hanedanlığı dönemi Ġran tarihi ve siyasi açıdan çok çalkantılı ve 

hareketli bir dönem olarak karĢımıza çıkmaktadır. Osmanlı Devleti ile aynı döneme 

denk gelen birçok ortak siyasi geliĢme Ġran‟da da meydana gelmiĢtir. Bunlardan en 

önemlisi Osmanlıdan hemen sonra meydana gelen 1906 yılında MeĢrutiyetin ilanıdır. 

Malkum Han, 1906 yılında gerçekleĢen Ġran MeĢrutiyetinin fikir babalarından belki 

de en önemlisi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Ġran‟da meydana gelen meĢrutiyet 

hareketlerini anlamak için Malkum Han‟ın risaleleri çok önemli bir husus teĢkil 

etmektedir. Bu amaçla öncelikle tez çalıĢmasının yapılabilmesi için Mirza Malkum 

Han‟a ait risalelerinin toplanarak tercümesi sağlanmıĢtır. Dönemin Ġran Tarihi 

incelenerek Malkum Han‟ın yaĢadığı dönemin siyasi, ekonomik ve sosyal yapısı 

ortaya konulmuĢtur. Bu araĢtırmalar yapılırken Farsça ve kısıtlı olarak hazırlanmıĢ 

Türkçe kaynaklardan istifade edilmiĢtir. Bu çalıĢmada Ġran‟da mevcut siyasi, iktisadi, 

eğitim, askeri ve sosyal yapı ile ilgili bilgiler verilerek, Malkum Han‟ın modernleĢme 

ile ilgili nelerin Ġran‟da bulunması gerektiği ve döneme ait eleĢtirileri risalelerindeki 

fikirleri doğrultusunda incelenmiĢtir. Ayrı bölümler yerine Ġran‟daki mevcut durum 

ve sorunlar ile Malkum Han‟ın risalesinde savunduğu fikirler aynı konu baĢlığı 

altında birlikte incelenmeye çalıĢılmıĢtır. Bundaki amaç Malkum Han‟ın Ġran‟daki 

modernleĢmenin hangi evrelerinde ve hangi zamanlarında devreye girmeye 

çalıĢtığını göstermektir. Bu sebeple tez, risalelerindeki fikirleri doğrultusunda dört 

bölüm olarak hazırlanmıĢtır. 

Birinci bölümde, Malkum Han‟ın hayatı ve siyasi faaliyetlerine yer 

verilmiĢtir. Ġkinci bölümde, Ġran‟ın idari, siyasi ve askeri yapısı değerlendirilerek 

Malkum Han‟ın bu konulardaki fikirleri sunulmuĢtur. Üçüncü bölümde, devletin 
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mali yapısı incelenerek Malkum Han‟ın iktisadi modelleri verilmiĢtir. Dördüncü 

bölümde ise sosyal yapı ile kiĢisel hak ve özgürlükleri kapsayan Malkum Han‟ın 

risalelerinde değindiği hukuk kuralları incelenmiĢtir 

Ülkemizde, Malkum Han‟ın risaleleriyle ilgili yeterli çalıĢma 

bulunmamaktadır. Bu sebeple risaleleri ve bunların yorumlanması konusunda Ġran‟da 

yazılan kaynak eserlerden ve makalelerden istifade edilmiĢtir. Bu sayede Malkum 

Han‟ın fikirleri ve modernleĢme ile ilgili düĢünceleri irdelenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler : Ġran, Kaçar, Mirza Malkum Han, Risaleler, FeramuĢhane. 

Sayfa Sayısı : 103 

Tez DanıĢmanı : Dr Öğr. Üyesi Ercüment Topuz. 
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(IRAN MODERNIZATION IN MIRZA MALKUM HAN'S RISALES) 

ABSTRACT 

The Qajar dynasty is a very turbulent and vibrant period in terms of Iranian 

history and politics. Many common political developments that coincided with the 

Ottoman Empire also took place in Iran. The most important of these was the 

declaration of the Constitutional Monarchy in 1906, which occurred immediately 

after the Ottoman Empire. In our subject, the imitations of the political developments 

in pre-constitutional modern or Europe have occurred in Iran as well as in the 

Ottoman Empire. There is no doubt that Mirza Malkum Khan, who is perhaps one of 

the most important people in settling these intellectual currents in Iran, and his works 

had a great influence. In this study, information on the political, economic, 

educational, military and social structure of Iran, and what Malkum Khan should 

have in Iran and the criticisms of the period in his treatises are examined. Instead of 

separate sections, the current situation and problems in Iran and the ideas that 

Malkum Khan argued in his treatise were tried to be examined together under the 

same heading. The aim is to show in which stages and times of modernization in Iran 

Malkum Khan is trying to get involved. For this reason, the ideas in his treatises and 

the structure of the state were examined and divided into four sections. 

In the first chapter, information about the life and political personality of 

Malkum Khan is given. In the second part, the current administrative, political and 

military structure of the Qajar dynasty and the current problems are given and the 

innovations that Malkum Khan wants to be brought for these problems are tried to be 

given. In the third section, the financial structure of the state is examined and the 

economic structure proposed by Malkum Khan in his treatises is examined. In the 
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fourth and last chapter, the personal rights and freedoms of the Qajar dynasty and 

their ideas about social life and education system were evaluated. 

Malkum Khan's ideas and ideas about modernization were examined by 

making use of the source works and articles written in Iran about their treatises and 

their interpretation as there is not enough work on the treatises of Malkum Khan. 

 

Key Words : Iran, Qajar, Mirza Malkum Khan, Resales, Feramushhane. 
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ÖNSÖZ 

 Ġran tarihi bir bütün olarak ele alınırsa toplumun, kültürün ve sosyal 

değerlerin siyasi değiĢmelere ayak uydurarak nasıl zamanla değiĢtikleri ve nasıl bir 

geliĢim gösterdikleri daha net olarak anlaĢılmaktadır. Diğer Ġslam devletlerine 

nazaran daha içe kapalı bir yaĢam süren Ġran, günümüzde de aynı dini, siyasi ve 

toplumsal farklılığını diğer Ġslam devletlerine nazaran göstermektedir. Her ne kadar 

gelenekçi bir yapıya sahip olsa da Ġran toplumu da tıpkı Osmanlı Devletinde olduğu 

gibi 19. yüzyılda Avrupa‟da meydana gelen geliĢmelerden etkilenmiĢtir.  

GeçmiĢ yüzyıllarda mevcut olmayan veya doğuĢ sürecinde olan çeĢitli sosyal, 

ekonomik, siyasi ve kültürel birçok faktörle bütün dünyada köklü değiĢtirici etkisini 

gösteren sanayileĢme ve devamında meydana gelen siyasi ve iktisadi emperyalizm, 

19. Yüzyılda geleneğe bağlı doğu toplumları yeni bir değiĢimin içerisine 

sürüklemiĢtir. ġüphesiz Ġran‟da bu çok yönlü değiĢimden etkilenmiĢtir. Bu dönemde 

devletin karĢılaĢtığı baĢlıca mesele idari kuruluĢların beklenen vazifeleri yerine 

getirememesi olmuĢtur. Devlet bürokrasisinin yeteri kadar rasyonel ve sistematik 

olmayıĢı, idari kuruluĢların iĢleyiĢinin fertler bazında devam ediĢi sürekli olarak 

devleti, düĢünce adamlarını ve halkı meĢgul etmiĢtir. Devletin sadece idari alandaki 

eksiklikleri değil sosyal, ekonomik ve askeri alanlardaki eksiklikleri de eleĢtirilmiĢ 

ve Avrupa‟daki geliĢmeler örneklenmeye baĢlanmıĢtır. ModernleĢme, temelde 

Avrupa‟nın iktisadi, askeri, siyasi gücüne karĢı koymak ve bu sayede ülkenin siyasi 

hürriyetini, sosyal ve kültürel benliğini koruyarak devamlılığını sağlamak için 

baĢvurulmuĢ bir yol olmuĢtur. BaĢlangıçta modernleĢme adı altında iki ana yol 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Birinci yol Avrupa‟ya iktisadi ve askeri üstünlüğü 

sağlayan teknolojiyi ve onun getirdiği teĢkilatı kabullenerek, siyasi, kültürel ve 

sosyal değiĢimlere ikinci önceliği vermek hatta gereksizliği ile ilgili olmuĢtur. 

Bundaki amaç sadece teknolojik geri kalmıĢlığın kabulü olmasıdır ve Kaçar 

Hanedanlığı döneminde özellikle yönetim kadrosunun savunduğu en temel yol 

olmuĢtur. Ġkinci yol ise Avrupa‟nın siyasi teĢkilatına, fikri düĢüncelerine ve 

yaĢayıĢlarında etkili olan hukuk kurallarına öncelik vererek bu zemin üzerinde 

teknolojik geliĢmelerin inĢa edilmesi fikridir. Malkum Han gibi birçok Ġranlı düĢünür 

bu tezi savunmuĢtur. Bundaki amaç mevcut siyasi yapı ve hukuki yapıdaki 
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eksiklikler teknolojinin doğması ve geliĢmesine engeldir. Önce hukuk sistemi ve 

buna bağlı idari sistemlerin Avrupa‟dan alınması fikrinde olmuĢlardır.  

Malkum Han Avrupa‟da uzun yıllar eğitim almıĢ ve Avrupa‟daki bu siyasi ve 

sosyal geliĢmeleri yakından takip edebilmiĢtir. Ülkesine döndükten sonra mevcut 

siyasi otoriteye yön vermesi ve rehberlik etmesi için birçok risale kaleme almıĢtır. Bu 

risalelerinde Ġran‟da zaten var olan ıslahat fikirlerinin nereden ve ne Ģekilde cereyan 

etmesi gerektiği konusunda fikir sunmuĢtur. Bu tezde de bu konular üzerinde 

durularak Malkum Han‟ın risalelerindeki modernleĢme fikirleri dönemin siyasi ve 

sosyal yapısı ele alınarak incelenmeye çalıĢılacaktır. Ülkemizde Mirza Malkum Han 

ile ilgili çalıĢmalar sınırlı durumda kalmıĢtır. Bu sebeple konunun araĢtırılmasında 

Farsça kaynaklardan istifade edilerek modernleĢme fikirlerine cevaplar aranmıĢtır. 

Literatür taraması ile Malkum Han‟a ait risalelerin toplanması sağlanmıĢ ve  

risaleleri ile ilgili analizlerin yer aldığı kaynak eserler ile makaleler derlenmiĢtir. 

Ayrıca Malkum Han‟ın modernleĢme fikirlerinin temelini oluĢturan fikir babalarının 

kimler olduğu konusunda da değerlendirmeler yapılmıĢtır.  Kaynakların toplanması 

konusunda Türkiye‟de Farsça hiçbir kaynağa ulaĢılamamıĢtır. Aynı zamanda Ankara 

Ġran Büyükelçiliğine bağlı Ġran Kültürevi kütüphanesinden istifade edilmek istenmiĢ 

ancak bu konuda herhangi bir yardımları bulunmamıĢtır.  

 Yüksek lisansa baĢladığım günden beri bana her konuda yardımlarını ve 

desteklerini esirgemeyen danıĢmanım sayın Dr. Öğr. Üyesi Ercüment TOPUZ‟a; 

değerli fikirleriyle bana yeni ufuklar açan, çalıĢmamla ilgili kaynak tavsiyesinde 

bulunan ve aynı zamanda Ġran‟dan konumuzla alakalı kaynak eserlerin temininde çok 

büyük yardımları dokunan sayın Doç. Dr. Cavit QASIMOV‟a ve Tarih bölümündeki 

tüm değerli hocalarıma,  desteğini hiçbir zaman esirgemeyen eĢime ve aileme 

teĢekkürlerimi sunarım.  

         

Oğuzhan ĠMAMOĞLU 
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GĠRĠġ  

 16. yüzyılın sonlarından itibaren Ġran coğrafyasında hâkimiyet kuran Kaçar 

Hanedanlığı, kendisinden önce hüküm sürmüĢ olan Türk devletlerine benzer bir idari 

teĢkilatlanma içerisinde olmuĢlardır. Safeviler ile baĢlayan bu idari yapı, AfĢar ve 

Zend Hanedanları döneminde de ufak değiĢiklikler ile devam etmiĢtir.  XIX. 

yüzyılda Kaçar hanedanlığı hâkimiyeti altındaki Ġran, Ġngiltere ve Rusya‟nın nüfus 

mücadelelerine sahne olmuĢtur. Kaçar Hanedanlığı tarafından verilen bu uzun 

soluklu mücadeleler sonucunda idari ve siyasi yapıda bir takım yenileĢme ve 

ıslahatlar gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu ıslahat hareketlerinde devlete fikri konularda yön 

vermeye çalıĢan birçok aydın ortaya çıkmıĢtır. Bu sayede ülkede görülen her 

aksaklıkta bir değiĢim rüzgârları baĢlamıĢtır. 

Günümüz Ġran‟ın siyasi yapısını anlamak için bu değiĢimleri incelememiz 

gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi olan 1906 Ġran MeĢrutiyeti olmuĢtur. 19. yy. 

baĢlarında diğer dünya ülkeleri ve özellikle Osmanlı Devletinde baĢlayan ıslahat 

hareketleri ve meĢruti hareketlerden etkilenilerek baĢ gösteren bu hareket, temelinde 

ekonomik ve sosyal olayların fitillenmesiyle baĢlamıĢ bir ihtilaldir. Avrupa‟daki 

ihtilallere baktığımızda halk temelli bir hareket olan meĢrutiyet hareketleri doğu 

Ġslam toplumlarında ise genel anlamda devlet eliyle yapılmaya çalıĢılan ıslahatlar 

sonucunda doğmuĢtur.  

Diğer Ġslam devletlerinden farklı bir dini görüĢe sahip olan Ġran, daha kapalı 

bir devlet ilkesi benimsemiĢtir. ġiilik diğer Ġslam devletleri ve özellikle Osmanlı 

Devleti ile arasında büyük rekabet ve mücadele sebebi olmuĢtur. Safevi Hanedanlığı 

ile baĢlayan dinde siyasallaĢma günümüze kadar devam etmiĢtir. Seçilen Ġran Ģahları 

kendilerine dini unvanlar ekleyerek teokratik bir görünüme bürünmüĢlerdir. Safevi 

Hanedanlığında ġiilik devletin bir parçası ve Ġran ġahları ise ġii tarikatla kurulmuĢ 

bir ailenin temsilcileri olmuĢlardır. Ancak Kaçar Hanedanlığında ġiilik bir 

hanedanlığın temsilinden çıkmıĢ ve din adamlarının kontrolüne geçmiĢtir. Kaçarlar, 

temelde Sünni bir aileye mensuptu. Ġdareyi eline aldıklarında Kaçar ġahları kendi 

çocuklarına ġia eğitimi verdirmek zorunda kalmıĢlarıdır. Bu sebeple Ġran‟da 

mollaların önemleri artmıĢ ve toplum, bu din adamlarının etrafında toplanmaya 
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baĢlamıĢlardır. Halk zamanla bütün dünyevi iĢleri dâhil mollaların fetvasıyla hareket 

etmeye baĢlamıĢlardır. Bunun önemini anlayan Kaçar ġahları din adamlarını hoĢ 

tutmaya onlarla iyi geçinip önemli din adamlarını payitaht olan Tahran‟da yanlarında 

kontrollerinde tutmaya çalıĢıyorlardır. Daha sonra bu din adamları halka öncülük 

ederek “Tanbekü Ġsyanı” dediğimiz tütün isyanının çıkmasında çok etkili 

olmuĢlardır. Bunun sonucunda da Ġran MeĢrutiyeti gerçekleĢmiĢtir. 

Ġran‟da meydana gelen ve meĢrutiyet hareketlerine yön veren en önemli siyasi 

aktörlerden birisi de Mirza Malkum Han olmuĢtur. Malkum Han Kaçarlar döneminde 

Avrupa‟da uzun süre eğitim görmüĢ Ġran asıllı ermeni bir aileden gelmektedir. Bu 

Avrupa eğitimleri sayesinde batıda gördüğü bütün siyasi, ekonomik ve toplumsal 

yapıyı iyi bir Ģekilde analiz ederek Osmanlı Devletinden verdiği benzer örneklerle 

Ġran‟daki modernleĢme hareketlerine öncülük etmiĢtir. 1906 meĢrutiyetine fiilen 

katılmamıĢ olsa da yazdığı eserler bu dönem aydınlarına öncülük etmiĢtir. Malkum, 

Ġran‟da din adamlarının ve halkın din adamlarına bakıĢ açısını bildiği için batı 

medeniyetinin Ġran‟da uyarlanabilmesi için Ġslam dinine ters düĢmediğini sürekli 

olarak örneklerle vurgulayarak fikirlerini din adamları ve kontrollerindeki halka 

aĢılamaya çalıĢmıĢtır. 

Malkum Han‟ın dönemin siyasi, ekonomik ve toplumsal yapısını anlattığı ve 

batıdaki modern sistemlerin Ġran‟da nasıl tatbik edilmesi gerektiği konusunda yazdığı 

risaleleri bu tezde incelenmiĢtir. Malkum Han, bu fikirlerini anlatırken sadece 

risalelerle yetinmemiĢ, gazete faaliyetlerinde de bulunmuĢ ve devlet kademelerinde 

görevli önemli kiĢilerle de mektuplaĢmıĢtır. Ancak konu itibariyle bu tez sadece 

Malkum Han‟a ait risalelerle sınırlı tutulmuĢtur. 

 

 

 

 

 



   
 

 

3 

 

TANIMLAR 

Risalenin Tanımı 

Edebi mektuplar ve belli konularda küçük hacimli eserler için kullanılan 

terim olarak tanımlanan “Risâle” kelimesi; sözlükte “göndermek” anlamındaki 

“irsal” kelimesinin isim hali olan risâle (risâlet, çoğulu resâil), “sözlü veya yazılı 

mesaj iletme” manasında “elçilik” demektir. Risâlenin manası zaman içinde “hitap, 

kitap, mektup, makale; inceleme, araĢtırma, monografi” kelimelerini karĢılayacak 

Ģekilde geniĢlemiĢtir. II. (VIII. miladi) yüzyıldan itibaren edebî mektup, ilim, sanat, 

edebiyat vb. alanlarda tek bir konu üzerinde yapılan araĢtırma (monografi) ve makale 

anlamları öne çıkmıĢtır. Modern Arapçada risâle kelimesi, “ilmî tez” anlamını da 

kazanmıĢ olup “Risâletü‟t-Duktora, Risâletü‟l-Mâcester” Ģeklinde kullanılmıĢtır. 

Dini bir terim olarak risâlet bir mesajın sözlü olarak iletilmesi anlamında 

kullanılmıĢtır. Kelime Kur‟an‟da tekil ve çoğul Ģekliyle on yerde geçmekte olup 

bunların “bilgi, mesaj veya haberi etkili biçimde iletilmesi” anlamındaki “tebliğ” 

kavramıyla kullanılması, dört yerde “nasihat”, bir yerde kelâmla birlikte zikredilmesi 

risâletin “iyi, yararlı ve güzel olan mesaj” manasına geldiğini göstermektedir.
1
   

Risâlenin tarihi Ġran‟da Ġslâm öncesi dönemlere kadar uzanır. Ġbnü‟n-Nedîm 

el-Fihrist‟inde Maniheizm‟e dair yetmiĢ beĢ risâleden bahseder. ġehir coğrafyasıyla 

ilgili Risâle-i ġetristânhâ-yi Îrân, Risâle-i Mâdigân Çetreng, Çetrengnâmek, 

ġaṭrancnâme, Risâle-i Genc-i ġâyegân, Risâle-i Pendnâme-i Büzürgmihr Buhtekân, 

Risâle-i Enderj-i Ḫüsrev Guvâtân bunlardan birkaçıdır. Ġslâmî devirde risâle 

yazımına önem verilmiĢ ve çeĢitli alanlarda binlerce risâle kaleme alınmıĢtır.
2
  

Risâle yazımı Osmanlı Devleti'nde de devlet teĢkilatındaki bozuklukları, 

devlet adamlarını ve hatta bizzat sultanı bile eleĢtirecek Ģekilde izah edilmiĢ ve bu 

bozuklukların giderilmesi için tavsiyelerde bulunulan risaleler sunulmuĢtur. Buna en 

güzel örnek Koçi Bey‟in Sultan IV.Murad‟a sunduğu ve Sulatanında uygulamaya 

koyduğu risalesidir. Mirza Malkum Han da yazdığı risalelerinde aynı amacı gütmüĢ 

                                                           
1
 Rahmi Er, “Risale”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXV, Ġstanbul, 2008, 

112-113. 
2
 Mehmet Kanar, “Risale”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXV, Ġstanbul, 

2008, 114. 
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ve devlet teĢkilatındaki bozukluklar ile ilgili tavsiyelerini içerdiği fikirlerini arz 

etmeye çalıĢmıĢtır. 

ModernleĢmenin Tanımı 

“Modern”, Latince “modernus” kelimesinden türemiĢ ve “yeni çağdaĢ 

yaĢanılan güne ait olan” anlamına gelmektedir. Modernite kelimesi modern 

kelimesinden gelse de modernleĢme kelimesi ile aynı anlama gelmez modernite bir 

toplumun geleneksel yapısından moderne geçiĢe ve eskinin terk edilmesi yeninin ise 

aklın önderliği ile tekrardan kurulmasını ifade eder. ModernleĢme ise bunun 

kurumsal olarak bir ileriki boyutunu oluĢturan bir terimdir.
3
 

Toplumun geleneksel olandan modern olana dönüĢmesini açıklayan değiĢme 

ve değiĢim süreçleri, sosyologların ilgilendiği temel problemlerden biridir; hatta 

sosyolojinin kendisidir denilebilir. DeğiĢimin doğa ve toplum dıĢı etkenlerle 

açıklandığı geleneksel anlayıĢının değiĢmesine bağlı olarak, değiĢimin doğal ve 

toplumsal olana endekslendiği ve adına “modern” denilen süreçte toplumda 

gözlemlenen baĢkalaĢma ve farklılaĢmalar, hep “değiĢme” kavramıyla tanımlanmaya 

çalıĢılmıĢtır.  

Özellikle on sekizinci yüzyılın sonu ve on dokuzuncu yüzyılın baĢında 

"ilerleme" (progress) düĢüncesi, değiĢmenin eksenine yerleĢtirilmiĢ ve Turgot, De 

Condercet, St. Simon ve Comte gibi entelektüeller, evrimci kuramlardan beslenerek, 

insanlığın evrim Ģemasının ilerlemeyi zorunlu kıldığını iddia etmiĢlerdir.
4
 

Toplumsal değiĢme olgusu üzerinde kafa yoran ve belli bir kavramsal çerçeve 

üreten sosyal bilimcilerin temel karakteristiği, "Batılı toplumların tasvirini" yaparak 

“geri kalmıĢ” betimledikleri kendi toplumlarına uyarlama arayıĢına girmeleridir. 

Bunu yaparken de üzerinde durdukları belki de en çok tepki çektikleri ve çözüm 

aradıkları konu ise geleneksel geri kalmıĢ düĢünceyi “ilerleme” çizgisiyle 

                                                           
3
 Aslan YaĢar Gamze, “Ortaçağdan günümüze “Modernite” DoğuĢu ve Doğası”, Adıyaman 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, VII, 2011, 11-26. 
4
 Bünyamin Solmaz, “Modernlik ve ModernleĢme Kuramlarına Yöneltilen EleĢtiriler”, 

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXXII, Konya, 2011, 35-38. 
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pekiĢtirmeye çalıĢmalarıdır.
5
 Özellikle Batıdaki ilerlemenin ve beraberinde getirdiği 

“modernizm” algısının doğulu ülkelerdeki entelektüeller tarafından gıpta etmeleri ve 

kendi ülkelerinde bununla ilgili giriĢimlerde bulunmaları genel itibari ile din 

adamlarıyla fikri çatıĢmalar doğurmuĢtur. Ġran‟a baktığımız zaman tıpkı Osmanlı 

Devleti‟nde olduğu gibi, birazda geriden takip etse de devlet teĢkilatı, ordu ve eğitim 

deki ıslahat fikirleri ile meĢrutiyet fikirleri aynı dönem içerisinde ardı sıra etkili 

olmuĢ ve biri bir diğerine örnek teĢkil etmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Solmaz, a.g.m., 40. 
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I. BÖLÜM 

1. MĠRZA MALKUM HAN’IN HAYATI VE SĠYASĠ KĠġĠLĠĞĠ 

1.1. Hayatı 

Prens Mirza Malkum Han Nâzım‟ud-Devle,
6
 1249 (1833) Hicri yılında Culfa 

Kasabasında
7
 dünyaya gelmiĢtir. Bu konuyla ilgili olarak birçok kaynakta Ġsfahan‟a 

bağlı olarak gösterilen Culfa aslında bugünkü Nahcivan Ġran sınır hattında bulunan 

ve Aras Nehri kıyısında yer alan Culfa Kasabası olduğu değerlendirilmektedir. Hamit 

Algar, ġah Abbas döneminde Osmanlılara karĢı Ermenilerin yoğunlukta yaĢadığı ve 

Güney Kafkasya olarak bilinen bölgelerde kalıcı olarak yerleĢtirilmek istendiğini, bu 

sebeple de 1603-1605 yılları arasında Aras nehri kıyısında Culfa denilen stratejik 

bölgede dâhil olmak üzere Ermenilerin istihdamı sonucunda bir tampon bölge 

oluĢturulmaya çalıĢıldığını beyan etmiĢtir.
8
 

 Babası Mirza Yakup bu ailenin ilk tanınmıĢ kiĢisiydi, gençliğinde ülke içinde 

ve ülke dıĢında birçok seyahat gerçekleĢtirmiĢ ve bu seyahatleri sonucunda Fransızca 

ve Rusça öğrenmiĢti. Ġran‟a döndüğünde Rusya büyükelçiliğinde tercüman olarak 

çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Gittiği seyahatler sayesinde yenidünyadaki geliĢmelerle ilgili 

önemli bilgiler edinmiĢtir. Rusya‟da ki ikametinde Asya‟nın merkezine ve 

                                                           
6
 “Prens” unvanını Avrupa‟ya yaptığı seyahatler sonucunda almıĢtır. “Mirza” ise prense 

karĢılık olarak gelen bir ünvan olup asil bir soyu temsilen kullanılan bir lakap olmuĢtur. 

Öncesinde “Nâzım‟ul-mülk” olan ve sonrasında revizyon ile “Nazım‟ud-devle” lakabı ise 

devlet nizamını sağlayan anlamında bir lakap olmuĢtur. Malkum bu lakabı kullanan ilk kiĢi 

değildir. Bkz. Hamid Algar, Mirza Malkum Khan, Study in the History of Iranian 

Modernism, London, 1973, 103-104. 

 Malkum‟a bu lakapları diplomatik baĢarılarından dolayı verilmiĢtir. Örneğin Nâzım‟ud-

Devle unvanını Osmanlı Devleti ile sınır hattı ile ilgili diplomatik görüĢmeler sonucu Kutur 

bölgesini Ġran‟ın elde etmesini sağlaması sonucunda 1299 yılında bu lakabı almıĢtır. Bkz. Ali 

Asgar Hakdar, “Namehay-ı Mirza Malkum Han Nazım‟ud-Devle”, BaĢgâh-ı Edebiyat, 

Esnadı ez MeĢruta-ı PejuheĢi der Ġran, XIII, 1396, 5-6.  
7
 Mirza Malkum Han ile ilgili yazıları incelediğimizde Ġsfahan‟a bağlı Culfa Kasabasında 

dünyaya geldiği, bugün ise Culfa‟nın bir Mahalle olduğu yönündedir. Ancak Ermenilerin 

çoğunlukta yaĢadığı yerlere baktığımızda bugün ki Nahcivan-Ermenistan sınırını oluĢturan 

ve Aras nehri kıyısında bulunan Culfa Kasabasında doğduğudur. Çünkü Osmanlı Devleti ile 

aralarında bir hat olmasını isteyen Kaçarlar döneminde bu bölgedeki Ermeniler Culfa ve 

çevresine yerleĢtirilmiĢtir.  
8
 Algar, a.g.e., 1; Fercullah Ali Kanberi, “Teceddütgeray-ı der Ġran-ı Muasır; EndiĢe-i Mirza 

Malkum Han Nazım‟ud-devle,” Costarhay-ı Siyasi-i Muasır, Pejuheşgâh-ı Ulûm-u İnsanî ve 

Mutalaat-ı Ferhengî, 3, Tahran, 1393, 131-150, 133. 
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Türkistan‟a da seyahatlerde bulunmuĢtu. O, bu seyahatlerinde Asya ülkeleriyle ilgili 

çok önemli bilgiler topladı. Birkaç önemli kaynakta Mirza Yakup‟un Ġngilizlerin 

casusu olduğu ve Ġngilizler tarafından sarık ve aba ile kuĢandırılarak Harezm‟e, 

Nezdihan Hive‟ye gönderildiği, onu Merv Ģehrini iĢgal etmesi için teĢvik ettiği ve 

ona yardım vaatlerinde bulunduğu yönünde bilgiler verilmektedir.
9
  

Mirza Yakup‟un Ġngiliz casusu olduğuna dair birkaç kısa hikâye daha 

mevcuttur. Bir diğer hikâye ise Mirza Taki Han‟ın (Emir Kebir)
10

 katledilmesinde 

sorumlu olduğu iddiasıdır. Nasıreddin ġah dönemi sadrazamı Mirza Taki Han, 

azledildikten sonra KaĢan‟a gönderilmiĢ ve Mirza Ağahan Ġran sadrazamı olmuĢtur. 

Rus Ġmparatoru, Tahran Rus Büyükelçisi aracılığıyla Ġran‟daki son siyasi 

geliĢmelerle ilgili kaygılarının bulunduğu bir mektubu Nasıreddin ġah‟a göndermiĢ 

ve Ġran Sadaretini eskiden olduğu gibi Mirza Taki Han‟ın sorumluluğuna bırakılması 

için ricada bulunmuĢtu. Mirza Yakup Han‟ın ise Rus Büyükelçisinin bu niyetinden 

haberdar olduğu ve bu bilgiyi Ġngiltere Sefaretine ilettiği ile ilgili iddia vardır. Çünkü 

Rus Ġmparatoru‟nun mektubu Tahran‟a varmadan Mirza Taki Han öldürülmüĢtür.
11

 

Mirza Yakup ile ilgili iddialar bunlarla sınırlı kalmayıp O‟nun  Fransız bir 

büyükanneden Rousseau ile akrabalık iliĢkisi olduğu iddiası vardır. Ancak bu 

kanıtlanmasa da 1707 yılında Jean-Jacques Rousseau‟nun kuzeni Jacop, hayatının 

geri kalanını Ġsfahan‟da kuyumcu ve saatçi olarak geçirmesi ilginç bir tesadüfü 

oluĢturmuĢ ve bu kiĢinin de Mirza Yakup ile akraba olduğu değerlendirilmiĢtir.
12

  

 Yakup, yenilikçi ve aydın bir fikri yapıya sahipti. Bu sebeple oğlu 

Malkum‟un eğitiminde önemli bir yere sahip olmuĢtur. Malkum‟u on yaĢında eğitim 

amacıyla Fransa‟ya göndermiĢtir.
13

 Bazı kaynaklarda ise Malkum„un eğitim bursu ile 

Fransa'ya gittiğinden bahsedilmiĢtir.
14

Fransa‟da ki Ermeni okulunda ilk ve orta 

                                                           
9
 Ġsmail Rain, Mirza Melkum Han  Zendegi ve Kuşeşhayı Siyasi O, Tahran, 1353, 7; Sasani, 

a.g.e., 39. 
10

 1848-1851 yılları arasında Nasıreddin ġah döneminin en önemli reformcu sadrazamıdır. 

Bkz. Gökhan Bolat, “Mirza Taki Han (Emir Kebir) ve Reformları”, Belleten, LXXVII, 278, 

Ankara, 2013, 151-183; Sasani, a.g.e., 127. 
11

 Han Melik Sasani, Seyasetgeran-ı Devre-i Kaçar, Tahran, 1338, 38-39. 
12

 Algar, a.g.e., 5-15. 
13

 Rain, a.g.e., 8. 
14

 Algar, a.g.e., 2. 
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öğretimini tamamlamıĢtır. Daha sonra yüksek tahsilini Paris Politeknik Okulunda 

(École Polytechnique) tamamlamıĢtır.
15

 Malkum, kendi hayatının bu evresinde 

beĢerî, siyasi ve mühendislik ile ilgili eğitimleri almıĢtır.
16

 Mirza Muhammed Ali 

Han ġirazi‟nin Fransız Sefiri olarak baĢladığı 1263(1846) senesinde, Fransa DıĢiĢleri 

Bakanlığı tarafından Malkum‟a tahsil baĢarısından dolayı yıllık 120 tümen burs 

verilmiĢtir. Ġyi derecede Fransızca eğitimi almıĢ ve mühendislik öğrenimini burada 

tamamlamıĢtır.  

Malkum bu eğitimi esnasında Avrupa‟nın ilim ve tekniğiyle ilgili birçok 

bilgiye vakıf olmuĢtur. Avrupa‟nın kültürel yapısı, sosyal ve idari yönleriyle ilgili 

birçok konuda bilgi sahibi olmuĢtur.  

Malkum Han ve babası ile ilgili yapılan çalıĢmalarda her ikisinin de 

inançlarına Ģüphe ile bakıldığı görülmüĢtür. Baba-oğul Ermeni bir kökene sahip 

olmaları, daha sonra Müslüman oldukları iddiaları Ģu ana kadar ispatlanmıĢ değildir. 

Ancak temel görüĢ Mirza Yakup ve oğlu Malkum‟un da Ġslamiyet'i çıkarları 

doğrultusunda kullanmayı amaçlamıĢ oldukları yönünde birleĢmektedir.
17

 

Malkum, Avrupa medeniyetlerinin mutlak üstünlüğünü kabullenmiĢ ve 

Avrupa‟daki mevcut siyasi ve ekonomik sistemlerin Ġran‟da uygulanması gerektiği 

düĢüncesinde olmuĢtur. Fransa‟daki eğitimi esnasında Fransa‟daki siyasi ve iktisadi 

yapıdan çok etkilendiği ve Ġran‟a döndüğünde gördüğü eksiklikleri burada giderme 

telaĢına düĢmesi bundandır. Batıdaki olumlu geliĢmeler sonucunda Ġran‟da da Batı 

fikirlerinin uygulanabilirliği üzerinde durmuĢ ve bu bağlamda eserlerini yazmıĢtır. 

Malkum‟a göre Avrupa‟daki medeniyet evrenseldir ve buradaki  siyasi ve sosyal 

sistemler her toplum tarafından kendi sistemlerine uyarlanması gerekmektedir.
18

 

 

 

 

                                                           
15

 Muhammed Muhit Tabatabai, Mecmua-ı Âsar-ı Mirza Malkum Han, Tahran, 1327, ا (elif) . 
16

 Muhammed Nazım‟ul-Ġslam Kirmanî, Bidâr-ı İran, Tahran, 1371, 117. 
17

 Hamid Algar, a.g.e., 6-9. 
18

 Algar, a.g.e. 18. 
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1.2.  Ġran’a DönüĢü ve Siyasi faaliyetleri 

 Makum, 1267(1850) yılının sonlarına doğru tahsilini tamamlayarak Ġran‟a 

döndüğünde Devlet dairelerinde mütercim olarak iĢe baĢlamıĢtır.
19

 Sadece on sekiz 

yaĢında olmasına rağmen Ġran‟ı batının görüntüsünde yeniden canlandırma hayali 

kurmaya baĢlamıĢtır. Kariyerinin ilk aĢaması Emir Kebir tarafından kurulan Dar‟ul-

fünûn‟da ki tercümanlık görevidir. Kısa görev süresi boyunca askeri ve idari alanda 

birçok reformlar yapmıĢ olan Emir Kebir tarafından yaptırılan ve Tahran‟da yeni 

kurulan bu üniversite, O‟nun en önemli reformlardan birisi olmuĢtur. 

Bu yeni üniversite için Avusturya‟dan öğretim görevlileri getirilmesini 

sağlayan Sadrazam Emir Kebir (Mirza Taki Han), beĢerî ilimler, coğrafya, tarih gibi 

konularda ders veren bu Avusturyalı öğretmenlere tercümanlık yapması için Ermeni 

asıllı 4 tercümanı görevlendirmiĢtir ki bunlardan biri de Malkum Han olmuĢtur.
20

 

Zaman ilerledikçe derslere de katılma imkânı bulan Malkum, küçük çaplı fizik ve 

kimya deneyleri ile de uğraĢmıĢtır.
21

 Malkum, üniversitedeki tercümanlığı ile 

baĢlayan süreçte kısa bir sürede baĢarılarıyla kendinden söz ettirmeye baĢlamıĢtır.
22

  

Sadece tercümanlıkla yetinmemiĢ Fransa‟da gördüğü Telgraf makinesine de merak 

salmıĢ, üzerinde çalıĢmalar yaparak ilk telgraf denemesini üniversite ve Saray 

arasında gerçekleĢtirmiĢtir. Bu sayede telgrafı Ġran‟a getiren ilk kiĢi olarak 

tanınmıĢtır.
23

  

Genç yaĢtaki Malkum‟un bu baĢarısı, Ġran ġahı Nasıreddin ġah‟ın da 

dikkatini çekmiĢ, bu sayede Avrupalı öğretmenlere tercümanlıkla sınırlı kalmayarak 

sarayda da belli baĢlı görevler almaya baĢlamıĢtır. Zamanla DıĢiĢleri Bakanlığında ve 

ġah huzurunda da tercüman olarak görev almıĢtır. Kısa sürede sarayda etkinliği fark 

edilen Malkum, siyasi iĢlerin sevk ve idaresinde de görev almıĢ ve kendisine 

“Ġtimad‟üd-devle”
24

 unvanını verilmiĢtir.   

                                                           
19

 Rain, a.g.e. 8. 
20

 Tabatabai, a.g.e., ب (Be). 
21

 Algar, a.g.e.,21. 
22

 Rain, a.g.e 9. 
23

 Tabatabai, a.g.e., ب (Be); Algar, a.g.e. 25. 
24

 Devletin itimadını, güvenini kazanan anlamındadır. 
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1847 yılında Osmanlı Devleti ile yapılan Osmanlı-Ġran Hudut 

AntlaĢması‟nda
25

 ve ġehzade Ferhan Han‟ın Avrupa seyahatinde tercüman ve 

danıĢman olarak görev almıĢtır.
26

 Bu son görevinde Avrupa‟da önemli baĢarılar elde 

etmiĢ ve Ġngiltere ile sorun olan Herat
27

 meselesinin çözülmesinde üstün bir baĢarı 

göstermiĢtir. Ġran‟a dönüldüğünde Mirza Malkum Han, hizmetlerinden dolayı terfi 

ettirilmiĢtir.  

Malkum bu sefer sonunda Ġran‟da 1274(1858) yılında “FeramuĢhane”yi tesis 

ederek ilk reformist faaliyetleri baĢlamıĢ oldu. Diğer adı “Feramason” olarak da 

bilinen FeramuĢhane, insanlarda özgürlük ve kardeĢlik duygularını canlandırmayı 

amaçlayan mason locasıdır.
28

 FeramuĢhane anlam olarak “Unutma Evi” anlamına 

gelmektedir. Üyelerin faaliyetleri hakkında herhangi bir soruyu “FeramuĢ” 

(“unuttum”) ile cevaplamaları öğretilmiĢtir. Mason localarından “Farmason” 

kelimesine benzerliği sebebiyle bu ismin seçilmiĢ olabileceği 

değerlendirilmektedir.
29

 

                                                           
25

 Algar, a.g.e.,4; Safevi Devletinden itibaren Ġran tarafından güdülen ġii yayılmacı politikası 

Kaçarlar döneminde de sınırlarla ilgili sorunları beraberinde getirmiĢtir. Bunun sonucu 

olarak iki ülke savaĢın eĢiğine gelmiĢtir. Osmanlı - Ġran arasındaki anlaĢmazlık konusu olan 

hususların Erzurum‟da tertiplenecek bir konferansta ele alınmasına karar verilmiĢti. Rusya 

ve Ġngiltere tarafından görevlendirilen memurların gözetiminde yapılan görüĢmelerde 

meselelerin tümü ayrıntılı bir Ģekilde görüĢülüp karara bağlanmıĢ ve sınırların oluĢturulacak 

bir komisyon tarafından tespit edilmesini ihtiva eden bir anlaĢma imzalanmıĢtır. Bkz: 

Ġbrahim Aykun, Erzurum Konferansı (1843-1847) ve Osmanlı–Ġran Hudut AntlaĢması, 

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1995. 
26

 Sasani, a.g.e., 127. 
27

 Muhammed ġah tahta çıktıktan sonra Ģehzadeliği döneminden beri fethetmek istediği 

Herat‟ı kuĢatmıĢtır. Ġngiltere Hindistan yolunun tehlikeye girdiği düĢüncesiyle Afganistan‟ın 

Ġran kontrolüne geçmesini istememiĢ ve Herat‟ta direniĢte bulunan Kamran Mirza‟ya yardım 

etmiĢtir. Rusya ise Ġngiltere‟ye karĢılık Ġran‟a askeri yardımda bulunmuĢtur. Ġngiltere Herat‟ı 

kaybetmemek için Fars Körfezi‟ndeki Hark Adası‟nı kuĢatınca Muhammed ġah Herat‟taki 

kuĢatmayı kaldırmıĢtır.
27

 Herat‟ın fethi Nasıreddin ġah döneminde tekrar gündeme gelmiĢ ve 

1856 yılında Hüsam‟us-Saltana tarafından fethedilmiĢtir. Bunun üzerine Ġngiltere tekrar 

Basra Körfezine gelerek Hark Adası ile BuĢehr‟i iĢgal etmiĢtir. Bunun sonucu olarak iki ülke 

Herat konusunda masaya oturmuĢtur. Ġngiltere Büyükelçisiyle Ġran Sadrazamının görüĢmesi 

esnasında Malkum Han mütercim olarak görev almıĢtır. Ancak bu durum Ġngiltere tarafından 

kabul edilmemiĢtir. Sebep olarak Malkum‟un babası Mirza Yakup‟un Rus Sefaretiyle 

irtibatının olması gösterilmiĢtir.
27

 Herat Fatihi olarak bilinen Sultan Murad Mirza Husam‟us-

Saltana; Kaçar Hanedanlığı ġehzadelerinden Abbas Mirza‟nın oğludur. Horasan hâkimidir 

ve aldığı görev sonrası Herat‟ı ele geçirerek Ġran topraklarına katmıĢtır. Bkz. Nasır Necmi, 

Fatiḥ-i Harat: Sulṭan Murad Mirza Ḥusâm’us-Salṭana, Tahran, 1989 (1368 Hicri). 
28

 Tabatabai, a.g.e., ج (cim). 
29

 Algar, a.g.e., 1-6. 
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Bu teĢkilatın üyelerinden üye aidatı toplanmıĢtır. Bu üyeler arasında Ġran 

sarayından da birçok kiĢi bulunmaktaydı. Ayrıca meĢrutiyet düĢüncesinin hâkim 

olduğu gizli bir teĢkilattan bahsedilmektedir ki bunların üyelerinin en ünlülerinden 

birisi Feth Ali ġah‟ın oğlu Celalettin Mirza idi. 

Feramasonların toplantı dönemleri yedi yıl sürdü. Bu günlerde babası Mirza 

Yakup Han, FeramuĢhane teĢkilatında oğluna destekte bulunuyordu. BaĢlangıçta 

gizli olan bu toplantılar yavaĢ yavaĢ gün yüzüne çıkmaya baĢladı, hatta aleni oldu. 

1278 (1862) yılında toplantılara Ģehzadelerden ve reformistlerden birçok üyesi 

bulunmaktaydı. ġah bu durumdan çok endiĢe duymaya baĢladı ve saltanatına karĢı 

bir tehdit olarak gördü. ġahın ani bir kararıyla feramuĢhaneler dağıtıldı ve üyeleri 

için tutuklamalar baĢladı. FeramuĢhanelerin kapatılmasında ulemanın feramuĢhane 

üyelerinin toplantılarda Ġslam dinine aykırı iĢler yaptıkları iddiaları ile Rusların 

Nasıreddin ġah‟a olan baskılarının etkili olduğu iddia edilmiĢtir.
30

 

Mirza Yakup Han, Orta Asya‟ya kaçarken oğlu Mirza Malkum ise önce Irak 

(Bağdat)‟a, daha sonra Diyarbakır üzerinden Ġstanbul‟a gitmiĢtir. Ġstanbul‟da Ġran 

Sefiri Mirza Hüseyin Han Kazvinî‟nin (MüĢir‟ül-Devle) yanına gitmiĢ ve baĢına 

gelenleri Ģöyle açıklamıĢtır: “Ben FeramuĢhane Meclisini Nasıreddin ġah‟ın izniyle 

açtım ve her gün onun huzuruna çıkarak rapor verdim, bir müddet sonra feramuĢhane 

meclisinin lağvedilmesine karar verdi ve benimde Ġran‟dan hareketim (sürgün) için 

emir verdi”. Mirza Hüseyin Han Malkum‟un anlattıklarını Tahran‟dan tahkik ettirdi 

ve DıĢiĢleri Bakanlığı‟ndan Nasıreddin ġah‟ın Malkum ile ilgili hiçbir üzüntüsünün 

bulunmadığını öğrendi. Mirza Hüseyin Han da onun Ġstanbul‟da iĢsiz kalmasını 

istemediği için Mısır Konsolosluğuna memur edilmesini sağlamıĢtır. 1280 (1864) 

yılında Mısır‟a giden Malkum, birkaç ay sonra Ġstanbul‟a dönmüĢtür. 

Mirza Hüseyin Han‟ın Malkum ile ilgili olarak Ġran Sadaretine verdiği 

malumatta Malkum‟un Ġstanbul‟un önde gelen Ermenilerinden Arakel‟in kızı 

“Henriette” ile evlendiği haberini vermiĢtir. Mirza Malkum, 1281 yılının 29 

Cemad‟ül-evvel Pazar günü (30 Ekim 1864), Aya Stefanos Kilisesinde tamamıyla 

                                                           
30

 Abdulhâdi Hâirî, Tarih-i Conbeşha ve Tekapu-yi Feramasonari der Kişverha-yı İslamî, 

MeĢhed, 1368, 49. 
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Hristiyan gelenek ve adetlerine göre evlenmiĢtir.
31

 Malkum‟un bu evliliğinden 

“Victoria, Lila ve Sultane” isimlerinde üç kızı olmuĢtur.  EĢi Hanriette ömrünün 

sonuna kadar Hristiyan olarak yaĢamını sürdürmüĢtür.
32

 Mirza Hüseyin Han, uzun 

yıllar boyunca Müslüman gibi yaĢayan ve Müslümanlar gibi ibadet ederek dua 

okuyan, Irak‟ta cami ziyaretinde bulunan Malkum‟un Ġslamiyet‟i terk ettiğini, bu 

durumun kendisi için büyük bir sorun haline geleceğinden bahsetmiĢtir.
33

  

Mirza Hüseyin Han MüĢirü‟d-Devle‟nin Ġstanbul Büyükelçiliği esnasında 

Nasıreddin ġah, Osmanlı Devleti kontrolündeki Kerbela ve Necef
34

‟teki kutsal 

toprakları ziyaret etmek istemiĢtir. Hüseyin Han MüĢirü‟d-Devle‟nin giriĢimleriyle 

Nasıreddin ġah 1870 yılında kutsal toprakları ziyaret etmiĢ, ġah sefer dönüĢünde 

Mirza Hüseyin Han MüĢirü‟d-devle‟ye bu baĢarısından dolayı “Sipahsalar” ünvanı 

vererek Harbiye Bakanı görevine atamıĢ, bir yıl sonra da sadrazam olarak tayin 

etmiĢtir.
35

 Sipahsalar Ġran‟a dönünce Mirza Malkum Han‟ın da Ġran‟a dönmesini 

sağlayarak müĢavirlik görevini yapmasını ve daha sonra da Londra Sefaretine 

Büyükelçi olarak atanmasını sağlamıĢtır.
36

 Böylece Malkum Han Londra 

büyükelçiliği görevine baĢlamıĢtır. Sipahsalar döneminde Ġngiliz Paul Julius 

Reuter‟e
37

 Hazar Denizinden Fars Körfezine uzanan bir demiryolu ihalesi ile 

ülkedeki madenlerin iĢletmelerinin imtiyaz olarak verilmesi ülke içerisinde ve Rusya 

tarafından tepkiye sebep olmuĢ daha sonra ġah tarafından iptal edilmiĢtir.
38

 

1872 yılında Londra Büyükelçiliği görevine atanan Malkum Han, on altı yıl 

süren bu görevi esnasında bu imtiyazların satılmasında çok büyük pay sahibi 

olmuĢtur. Mirza Hüseyin Han Sipahsalar ile birlikte Ġngiltere ile imtiyaz anlaĢmaları 

yaparak Ġran ġah‟ını da ikna etmeyi baĢarmıĢlardır. Ġngiliz Baron Julius de Reuter ile 

                                                           
31

 Algar, a.g.e.,64; Han Melik, a.g.e., 128. 
32

 Algar, a.g.e.,65. 
33

 Han Melik, a.g.e., 129; Algar, a.g.e.,65. 
34

 “Atabat-ı Âliyat” olarak adlandırılmaktadır. 
35

 Soofizadeh, a.g.e., 91-92. 
36

 Han Melik, a.g.e., 129; Algar, a.g.e.,65. 
37

 Yahudi asıllı bir iĢadamı olan Reuter, Demiryolları ve bunun kurulması için Ġran‟ın bütün 

madenlerini (altın ve gümüĢ hariç) yetmiĢ yıllığına ve gümrük iĢlerini de yirmi beĢ yıllığına 

elde ettiği bu imtiyaz Ġran‟a yapılan en büyük ihanet olarak dönemin muhalefeti ve din 

adamları tarafından eleĢtirilmiĢtir. Bu olay üzerine ayaklanmalar baĢlamıĢ ve bir süre sonra 

fesh edilmiĢtir. Reuters Haber Ajansının kurucusudur. 
38

 Soofizadeh, a.g.e., 91-92. 
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yapılan piyango ve Ģans oyunları imtiyazları anlaĢması karĢılığında ise elli bin tümen 

rüĢvet aldıkları iddia edilmiĢtir. Bu imtiyazlar, Ġran‟da özellikle ulemanın çok büyük 

tepkisine sebep olmuĢ, bu olumsuz yankı sonucu imtiyazlar iptal edilmiĢ ve Malkum 

Han büyükelçilik görevinden azledilmiĢtir.
39

 Malkum, görevinden alınmadan önce 

söz konusu imtiyazları satmayı baĢarmıĢtır. Daha sonra imtiyazların iptal edilmesinin 

duyulması olayıyla ilgili Ġngiltere‟de yargılanmak istemiĢ ancak Ġngiltere‟nin de 

Baron Julius de Reuter‟e herhangi bir yakınlık duymaması sebebiyle hukuki cezadan 

kurtulmuĢtur. 

 Malkum Han, Londra‟daki görevinden azledildikten sonra Londra‟da 

kalmaya devam etmiĢ ve burada çıkarmaya baĢladığı “Kanun” gazetesinde (1890-

1898) Ġran hükümetini, özellikle de dönemin sadrazamı Emünü‟s-Sultan‟ı 

eleĢtirmiĢtir.
40

 

Malkum Londra‟da bu faaliyetlerine devam ederken Nasıreddin ġah‟ın 1896 

yılında öldürülmesinden sonra yerine geçen Muzaffereddin ġah (1896-1907) ve 

Sadrazam Mirza Ali Han ile iyi iliĢkiler kuran Malkum Han, Roma büyükelçiliğine 

atanmıĢ
41

 ve 1898-1908 yılları arasında ömrünün sonuna kadar bu görevde kalmıĢtır. 

Bundan sonraki hayatında ölümüne kadar Ġran‟daki meĢrutiyet hareketleri ile ilgili 

hiçbir düĢünce ve siyasi oluĢum içerisine girmemiĢtir. Kanun gazetesinin basımını da 

bırakmıĢtır. 1908 yılında Lozan Ģehrinde ölmüĢ ve vasiyeti gereğince cenazesi 

yakılmıĢtır.
42

  

“MeĢrutiyet” kelimesini Ġran‟da ilk gündeme getiren Malkum Han, her ne 

kadar 1906 yılında gerçekleĢen Ġran MeĢrutiyetine fiili olarak katılmasa da onun 

                                                           
39

 Algar, a.g.e., 114; Ġsmail Rain, a.g.e., 109-110; FereĢte Nevrayî, Tahkik der Efkâr-ı Mirza 

Malkum Han Nazımuddevle, Tahran, 1352, 25; MaĢallah Acudânî, Meşrute-i İranî, Tahran, 

1382, 305-307; Nasıreddin ġah‟ın 1872, 1878 ve 1889 yıllarında üç kez bulunduğu 

seyahatlerle ilgili konuları kendi hazırladığı seyahatnamesinde yazmıĢtır. 1889 yılında ki 

Avrupa gezisinde Ġngiltere‟yi ziyaret etmiĢ ve dönemin Ġran Sefiri olan Mirza Malkum 

Han‟ın da teĢvikiyle ticari bir imtiyaz olarak Ġran‟da ki Ģans oyunları ile ilgili imtiyaz 

verilmiĢtir. Bknz: Soofizadeh, a.g.e133. 
40

 Hamid Algar, İA, XXX, Ġstanbul, 2005,164-166.  
41

 Roma Büyükelçiliği görevine atanmasında Muzaffereddin ġah‟ın eĢinin de büyük katkısı 

olduğu bilinmektedir. 
42

 Rain, a.g.e., 113. 
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siyasi görüĢleri ve Ġran‟ın modernleĢmesi için yazdığı risaleler dönemin 

meĢrutiyetçilerinin baĢvuru kaynağı olmuĢtur.  

Malkum Han gerçekten de çok yönlü bir figürdü. O, Ġran‟da anayasal bir 

devrimcidir. Kariyeri, masonik aktiviteyi içeriyordu. Gazetecilik, diplomasi ve 

yabancı sermayecilere imtiyaz verilmesindeki rolünün yanı sıra siyasi ajitasyon ve 

buna bağlı bir reform talepleri olan çok yönlü bir kiĢilik olmuĢtur. 
43

 

1.3. Mirza Malkum Han’ın Eserleri 

Malkum Han hayatının değiĢik dönemlerinde iki yüzün üzerinde eser yazdığı 

değerlendirilmektedir bunlardan günümüze kadar gelenlerinin bir çoğu kitap haline 

getirilmiĢtir. Eserlerin orijinal halleri Tahran‟daki Milli Kütüphane ile Fransa ve 

Ġngiltere‟de bulunmaktadır. Bu eserlerden önemli olanları aĢağıda sıralanmıĢtır. 

1.3.1. Risaleleri: 

 

a. Defter-i Tanzimat (Kitapçe-i Gaybi): Malkum‟un yazdığı ilk 

eseridir ve onu 1275-1277 yılları arasında 26-28 yaĢlarında Mirza ağa Han Nuri‟nin 

azledilmesinden sonra Nasıreddin ġah‟ın ıslahatlarına devam etmesini teĢvik amaçlı 

yazdığı risalesidir. Bu risalesinde devletin siyasi, idari, askeri ve mali yapılarının 

yanı sıra kiĢisel hak ve özgürlükler ile bir çok kanun maddesini barındıran ilk 

risalesidir. Bu risale Hamid Algar‟a göre modern bir anayasa niteliğindedir.: 

b. Refik ve Vezir: bu risalesini Defter-i Tanzimat risalesinden kısa 

bir süre sonra yazmıĢ ve onun tevcih ve devamı niteliğinde bir risaledir. Malkum 

Han bir vezir ile olan sohbete yer vermiĢ ve iki hayali kiĢiliği canlandırarak Ġran‟da 

mevcut bürokratik sistemi anlatmaya çalıĢtığı risalesidir. 

c. Meclis-i Tanzimat: Bu risale “Tanzimat Meclisinin” izahını 

amaçlayarak yazdığı risalesidir. Malkum bu risalesinde verdiği bilgilere dayanarak 

1276-1277 yılları arasında yazmıĢtır.
44

 

d. Destgâh-ı Divan:  1278-1279 yılları arasında yazdığı tahmin 

edilmekte olan bu risalesini Nasıreddin ġah döneminde mevcut olan “Divan 

Sistemini” eleĢtirdiği, ıslahatların yürürlüğe konmasını ve tamamlanmasını ġah‟tan 

                                                           
43

 Algar, a.g.e., 9-10. 
44

 Malkum, a.g.e., 10. 
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istediği risalesidir.
45

 Hamid Algar, Malkum‟un bu risalesini Ġstanbul‟da yaĢadığı 

dönemlerde (1278-1279/1861-1862)  yazdığını beyan etmektedir. Algar, Malkum‟un 

tanzimat ve kanun konularında Osmanlı Devletinden etkilendiğini, bu risalesinde ise 

bahsettiklerinin mevcut Ġran hükümetinde uygulandığını, Malkum‟un ise bu 

uygulamada belirlediği yanlıĢlıkları yazdığını ifade etmiĢtir.
46

 

e. Defter-i Kanun: 1276 yılında Nasıreddin ġah tarafından 

Maslahat Meclisinin tesisinden bir yıl sonra(1277) bu meclisin çalıĢmaları ile ilgili 

eleĢtirilerde bulunduğu risalesidir. Fransız anayasası örnek alınarak çıkarılmak 

istenen kanunların bu meclis tarafından bir türlü çıkarılamamasını ve çalıĢmalarını 

bu risalesinde eleĢtiren Malkum Han, meclis üyelerinin basiretsizliklerinden dem 

vurmuĢtur. 

f. Nedây-ı Adalet: Malku bu risalesini 1323 yılında Nasıreddin 

ġah‟ın üçüncü Avrupa seyahatinde kendisine takdim etmiĢtir. Bu risalesinde de 

Destgâh-ı divan ve Meclis-i Tanzimat risalelerinde olduğu gibi parlamenter sistem 

ile ilgili konular üzerine yazmıĢtır. Malkum diğer risalelerine nazaran bu risalesinde 

Batı‟nın bütün kültürel yapısı ile benimsenme fikrinden vaz geçerek bu fikri 

eleĢtirmiĢtir. 

g. ĠĢtiharname-i Evliyay-ı Âdemiyet: Malkum bu risalesini 1313 

yılında Nasıreddin ġah‟ın öldürülmesinden sonra Âdemiyet toplantılarındaki hitap 

konuĢmasında söylediklerini kaleme aldığı risalesidir. Nasıreddin ġah‟a ve dönemin 

sadrazamı Eminü‟l-Sultan‟a eleĢtirilerde bulunmuĢtur. 

h. Medeniyet-i Ġranî: Ġran‟da medeniyetin nasıl revaç seviyeye 

çıkarılması ile ilgili 1891 yılında Contemporary Review gazetesine verdiği demeç 

metinidir.  

i. Usûl-ü Terakki: Malkum Han bu risalesini1301 yılında 

Londra‟da iken yazmıĢtır. Devletin iktisadi yapısının nasıl olması gerektiği ile ilgili 

bilgiler verdiği bu risalesini Mirza ali Han aracılığı ile Tahran‟a göndermiĢtir. 

j. Ġmtiyaz-ı Fevâid-i Amme: Telif tarihi belli olmayan bu risalesini 

Malkum‟un yazma amacı ülkede kurulacak yabancı Ģirketlerin hangi kanunlara tabi 

                                                           
45

 Malkum, a.g.e., 10. 
46

 Algar, a.g.e., 67-68. 
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olması gerektiği ile ilgilidir. Malkum, yabancılara imtiyaz verilmesini desteklemiĢtir. 

Ona göre yabancılara verilen imtiyazlar sayesinde Ġran‟da kalkınma da artacaktır.
47

 

Bunların haricinde Malkum ademiyet meclisleri ve kurucusu olduğu mason 

teĢkilatı benzeri feramuĢhaneler ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu risaleleri 

vardır. 

1.3.2. Mektupları: Malkum Han dönemin önemli olayları ile ilgili resmi ve 

özel olmak üzere hayatının bütün evrelerinde devlet kademelerindeki önemli kiĢilere 

ve önemli fikir adamlarına mektuplar yazmıĢtır. Bu mektuplar konu itibariyle ülke 

ekonomisini ilgilendiren ve meĢrutiyet öncesi Zilu‟l-Sultan ile Ġran‟daki durumu 

öğrenmek için yazdığı mektupların yanı sıra birde yeni alfabe yahut alfabenin 

düzenlenmesi ile ilgili yazıĢmalarıdır. Bu yazıĢmalar Azerbaycanın Gogol‟ü olarak 

anılan Azeri edebiyatının temellerini atan ilk tiyatro müellifi ve hikayeci, 

batılılaĢmayı yaĢadığı Kafkasya topraklarında ilk kez savunan, Arap alfabesini 

değiĢtirmek yolundaki fikir ve giriĢimlerini yapan Mirza Feth Ali Ahundzade (1812-

1878)
48

 ile alfabenin ıslahı ile ilgili karĢılıklı mektuplar yazmıĢlardır.
49

 

1.3.3. Kanun Gazetesi ve Malkum’un Gazeteciliği: Malkum Han, Londra 

Büyükelçiliği görevi esnasında Ġran‟ın aleyhine olan büyük bir imtiyaz anlaĢmasını 

Nasıreddin ġah‟ı ikna ederek yürürlüğe girmesini sağlamıĢtı. Ancak özellikle din 

adamlarının muhalefeti sonucunda bu imtiyazlar kaldırılmıĢ ve Malkum da 

görevinden azlettirilmiĢtir. Malkum görevi sonrasında Londra‟da kalmaya devam 

etmiĢ ve burada “Kanun” gazetesini yayınlamaya baĢlamıĢtır. Kanun gazetesin ilk 

numarasını 1307 yılında yayınlamıĢtır. Sekiz yıl yayınlanan bu gazetede, toplamda 

kırk bir gazete basılmıĢtır. Malkum bu gazetede Kaçar hükümetine yönelik 

eleĢtirilerde bulunmuĢtur. Hükümet sistemini “istibdad yönetimi” olarak vurgulamıĢ 

ve hükümet sisteminin değiĢmesi gerektiği yönünde tenkitlerde bulunmuĢtur. Kanun 

                                                           
47

 Malkum, a.g.e., 12-14. 
48

 Bkz. Mirza Bala, “Feth ali Ahundzâde”, İslam Ansiklopedisi, IV, 577-581. 
49

 Malkum Han‟ın özel ve resmi mektupları ile ilgili Bkz. Ali Asgar Hakdar, “Namehay-ı 

Mirza Malkum Han Nazım‟ud-Devle”, Başgâh-ı Edebiyat, Esnadı ez Meşruta-ı Pejuheşi der 

İran, XIII, 1396. 
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gazetesinde birkaç aydın daha özgür düĢünce ve kanun hükümetini savunan kiĢiler de 

bu gazetede yazılar yazmıĢtır.
50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

50
 Kazım Ustadi, Malkum Han ve Hutut-u Âdemiyet, Peyam-ı Baharistan, IV,15, Tehran, 
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II. BÖLÜM 

2. 19. YÜZYILDA ĠRAN’IN ĠDARĠ, SĠYASĠ VE ASKERĠ YAPISI ĠLE 

SORUNLARI VE MALKUM HAN’IN ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ 

2.1.  Ġdari ve Siyasi Yapı  

Ġran‟da 1795 yılında Kaçar Hanedanlığının muktedir olmasından sonra da 

önceki dönemlerde hüküm sürmüĢ Safevi ve AvĢar Hanedanlarının kurmuĢ oldukları 

idari ve siyasi sistem aynı Ģekilde devam etmiĢtir. Kaçar Hanedanı tarafından 

yönetilen Ġran‟ın baĢında Ģah bulunuyordu. ġahlık kan yoluyla devam ediyordu. 

ġahın ölümüyle ilk önce büyük oğul tahta geçiyordu. 
51

 ġah idari olarak mutlak 

yetkilere sahip olmasına rağmen Ģer‟i ve örfi kanunlara göre kararlarını uygulardı. 

Devlet kademelerinde çalıĢacak yüksek mevkideki memur atamaları bizzat Ġran 

ġahları tarafından yapılıyordu. Devletin kurucusu olan Ağa Muhammed Han‟dan
52

 

itibaren idari teĢkilatta atanan bu memurlarda herhangi bir liyakat aranmamaktaydı.
53

 

ġah haricinde hanedan üyeleri de devlet iĢlerinde görev alırlardı. 

Devletin yönetiminde Ģah ve hanedan ailesinin yanı sıra “vezirler, mirzalar ve 

mustavfiler” de görevliydiler. Devletin idaresinde kararlar genel itibariyle Ģah ve 

sadrazam tarafından veriliyordu. Kaçar Hanedanlığı döneminde sadrazamların 

yetkileri çok fazlaydı ve yönetimdeki inisiyatifin büyük bir kısmını ellerinde 

bulunduruyorlardı. Ancak özellikle Feth Ali ġah döneminde Rusya ve Osmanlı 

devleti ile olan mücadeleler sonucunda yönetimde eksiklikler görülmeye baĢlanmıĢtı. 

Tüm yetkilerin Ģah ve sadrazamın etrafında toplanması yönetimde aksaklıklara ve 

gecikmelere sebebiyet veriyordu. Avrupa‟daki idari sistemin incelenmeye 

baĢlanmasıyla yönetim Ģeklinde belli baĢlı geliĢmeler ve ıslahatlar meydana gelerek 

dıĢiĢleri, dâhiliye ve maliye bakanlıkları da ilk defa bu dönemde kuruldu. Böylece 

sadrazamın tek baĢına karar alması ve uygulaması bir nebze engellenmiĢ oldu.
54

  

                                                           
51

 Yılmaz Karadeniz, Kaçarlar Döneminde İran(1795 – 1925) İdari, Askeri, Sosyal Yapı ve 

Toplumsal Hareketler, Ġstanbul, 2013, 15-23; Selda Kılıç, "Ġran'da Ġlk Anayasal Hareket 

(1906 MeĢrutiyeti)", A.Ü. DTCF, Tarih Araştırmaları Dergisi, XX, 32, Ankara 2002, 145.   
52

 1795 yılında Kaçar Hanedanlığının kurucusudur. Bu dönemde Zend ve AvĢarlar 

döneminde baĢlayan iç isyanları bastırmıĢtır. 
53

 Edvand Abrahamian, Modern İran Tarihi, (Çev.: Dilek ġendil), Ġstanbul, 2009, s.12   
54

 Karadeniz, a.g.e., 42-43. 
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Ġdari teĢkilatta görevli memurlar için herhangi bir liyakat yahut eğitim 

zorunluluğu bulunmuyordu. Genel anlamda bu merkezi görevler ya tanınmıĢ kiĢiler 

ve ailelere verilir yahut her sene ihale ile satılırdı. Ayrıca yarı özerk yapıdaki toprak 

sahipleri de kendi akraba ya da aile fertlerinin bu kadrolara gelmelerini sağlıyordu. 

“Takdimî Usulü” denilen bu sistem devletin her kademesine yavaĢ yavaĢ nüfuz etmiĢ 

ve hatta askeri alanda düzenli orduda dahi kullanılmıĢtır. Takdimi usulü ile makam 

satın alanlar halka karĢı baskı ve zulümde bulunarak daha fazla kar için haraç ve 

rüĢvet dahi alıyorlardı. Merkezi yönetim ise gelirlerin kesilmemesi amacıyla bu 

duruma sessiz kalıyordu.
55

 

TaĢra teĢkilatlarında da durum merkez teĢkilatından farksızdı. Merkeze bağlı 

eyaletlerin idaresi beylerbeyi unvanına sahip valiler ile sağlanıyordu.
56

 TaĢrada 

yönetim Safeviler dönemindeki sistemle aynı olsa da XIX. yüzyılda daha merkezi bir 

yapılanmaya girilmiĢti. Ġdareci olmanın Ģartı Ģehzade yahut tanınmıĢ bir boyun beyi 

olması yetiyordu. Bunların görevleri ise vergilerin toplanmasını sağlamak, can ve 

mal güvenliğini tesis etmek, ihtiyaca hâsıl olan imaretleri onarmak yahut inĢa 

ettirmektir.
57

 Nasıreddin ġah ve Onun döneminin ünlü Sadrazamı Emir Kebir 

zamanında taĢra teĢkilatlanmasını da kapsayan birçok ıslahatlar yapılmaya 

çalıĢılmıĢtır. Ancak bu ıslahatlar din adamları dâhil yönetim kadrosundaki kiĢilerin 

tepkisine yol açmaya baĢlamıĢ ve bu durum Emir Kebir‟in sonunu getirmiĢtir. 

Nasıreddin ġah döneminde baĢlayan ıslahatların devamını teĢvik etmek için Malkum 

Han, Defter-i Tanzimat (Kitapçe-i Gaybi) risalesini yazarak ġah‟a sunmuĢtur. 

2.1.1. Siyasi Yapıda Meydana Gelen Sorunlar ve Malkum Han’ın 

Risalelerindeki Çözüm Önerileri 

 Mirza Malkum Han, 19. yy. Ġran yenilik taraftarlarının en önemlilerinden biri 

olarak görülmektedir. O, batının kendince olması gerektiğini düĢündüğü modern 

fikirlerin Ġran‟da yayılması için çaba göstermiĢtir. Malkum Han modernleĢmeyi 

“devletin vebalı kısımlarına” müdahale olarak isimlendirmiĢtir. “Kanunların 

                                                           
55

 Mehmet Emin Resulzâde, İran Türkleri, (Haz.:Yavuz Akpınar, Ġrfan Murat Yıldırım, 

Selahattin Çağın) Ġstanbul, 1993, 80.  
56

 Abrahamian, a.g.e., 12.   
57

 Gülara Yenisey, İran’da Etnopolitik Hareketler 1922-2004, Ġstanbul, 2008, s.94.  
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çiğnenmesi”, “tebaaya zillet (zulüm)”, “Divan sistemindeki kargaĢa ve düzensizlik” 

ve “Devlet velilerinin (vezirler ve yöneticileri kast etmiĢtir) kifayetsizliği ve 

gafletleri” ile ilgili bütün Ġran‟da gördüğü sorunlarla ilgili tespitlerde bulunmuĢ ve 

çözüm önerileri geliĢtirmiĢtir. Özellikle Batı toplumlarından esinlenerek Avrupa‟da 

“modern” olarak gördüğü kurum ve kanunların Ġran‟da nasıl tatbik edileceği 

konusunda çareler geliĢtirmiĢ, Ġran‟ın en önemli aydınlarından biri olmuĢtur.
58

  

Malkum Han, bütün risalelerinde modern siyasi yapılardan bahsetmiĢtir. 

Siyasi fikirleri üç prensip altında toplanmıĢtır: Birincisi, MeĢrutiyet-i Devlet‟tir ki bu 

“kanuni nizam” veya “kanuni idare” anlamlarına sahip hükümet anlayıĢını dile 

getirmektedir. Malkum‟un bundaki kastı devletin en üst kademesinden en küçük 

taĢradaki yönetim birimine kadar belli bir anayasa çerçevesinde hareket edilmesini 

sağlamaktır. Ġkincisi, kanun koymak/yapmaktır ki bu prensipte “bütün meselelerin 

halledilmesinde yahut bütün sorunların çözülmesi ölçütü kanunlarla sabitlenmelidir.” 

Üçüncüsü ise, kiĢisel hakların ve hukuk kurallarının belirlenmesidir ki bunu da “ezeli 

yahut tabî bir hak” olarak betimlemiĢtir.  

Malkum,  fikri açıdan 18. yy. Fransız felsefî akımlarından ve özellikle de 

“Montesquieu”nun tesiri altında kalmıĢ, 19. yy. liberalizm fikirlerinden de 

etkilenmiĢtir. Böyle bir fikri profile sahip olan Malkum Han‟dan Fransa ve 

Ġngiltere‟de “devlet ilminin peygamberi” olarak övgüyle anılmıĢtır. 
59

 Malkum Han, 

kendince eksik olarak gördüğü konularla ilgili ilk risalesi olan “Defter-i Tanzimat‟ı” 

Nasıreddin ġah‟a arz etmiĢtir. 

Bir diğer ismi “Kitabçe-i Gaybi” olan Defter-i Tanzimat risalesi, 19. yüzyılın 

ilk yarısında askeri sahadaki yenilgilerin siyasi, iktisadi ve içtimai alandaki 

travmalarını telafi ve tamir etmek maksadıyla giriĢilen ıslahat hareketlerinin 

sonuçsuz kalması üzerine kaleme alınmıĢtır. Modern dünyanın değerlerini önceleyen 

                                                           
58

 Hamid Ahmedî - Novzur Halil Tahmasbî, “Kanunhahi (ġekilgiri Mefhum Nazm) der 

EndiĢe-i RuĢenfikrân-ı Ġran Sidde-i Nuzdehum”, Mecelle-i Siyaset-i Pejuhî, 9, DaniĢgâh-ı 

Tehran, 1397, 129,  
59

 FereĢte Nevrayî, “Mebani-i EndiĢe-i Mirza Malkum Han”, Mecelle-i Handeniha, 91, 

Tahran, 1352, 211-212. 
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bu risalenin Nasıreddin ġah‟a rehberlik yapması ve ġah‟ın ıslahatlarına devam 

etmesini temenni etmiĢtir.
 60

  

Malkum, devlet kademelerinin ıslah usulleri ve kaideleri ile ilgili önerileri 

içeren bu risalesini
61

 1275-1277 (1859-1861) yılları arasında 26-27 yaĢlarında Mirza 

Ağa Han Nuri‟nin
62

 himayesindeyken yazmıĢ, Mirza Cafer Han MüĢirüddevle 

aracılığıyla ġah hazretlerinin huzuruna gönderilmiĢtir. Ġran‟da gerçekleĢmesini 

istediği Batı temelli ıslahatların açıklamasını ihtiva eden risalesinde, Avrupa 

medeniyeti ve bin yıllık Ġran medeniyetinin karĢılaĢtırmasını yapmıĢ, kayıtsız ve 

Ģartsız Avrupa medeniyetinin kabul edilmesi gerekliliğini vurgulamıĢtır.
63

 Malkum, 

Batı nizamını savunmuĢ ve Fransız inkılâbından esinlenerek, anayasa maddeleri 

Ģeklinde risalesini hazırlamıĢtır.
64

 

Malkum, siyasi fikirlerini diğer risalelerinde olduğu gibi özellikle bu 

risalesinde de ayrıntılı olarak vermiĢtir. Fikirlerini açıklarken; “bu risale bir devletin 

ömrünün tamamını konu almıĢtır ve bu konunun anlaĢılması muattal kalmamalıdır” 

diyerek önemini vurgulamıĢtır. Malkum Han, ayrıca Ġngiltere‟nin parlamenter 

yapısını incelediğini ve bu sayede Ġngiltere‟nin kudretini daha da iyi kavradığını, bu 

sebeple de risalesindeki mevzulara önem verilmesi gerektiğinden bahsetmiĢtir.
65

 

Malkum Han risalesini yazarken Osmanlı Devletinin Tanzimat döneminden de 

örnekler vermiĢ ve Osmanlı Ġmparatorluğu‟ndaki ıslahat fikirlerinden etkilenerek 

“Tanzimat” kelimesini Ġran‟da kullanan ilk kiĢilerden olmuĢtur.
66

 Malkum‟un, asıl 

hedefi Avrupa medeniyetinin bütünüyle kabul edilmesi yönündedir. Batılı devletlerin 

siyasi, iktisadi ve eğitim ile ilgili yapılarından bahsederken bunları Ġran‟ın mensup 

olduğu doğu medeniyetine yakın olan Osmanlı Ġmparatorluğu‟ndaki benzer ıslahat 

örnekleri ile vurgulayarak Müslüman bir ülkede nasıl uygulanabileceğini örnekler ile 

                                                           
60

 Tabatabai, a.g.e., ه (He). 
61

 Tabatabai, a.g.e., ٯ (Vav). 
62

 Mirza Nasurullah Han Nuri (daha sonra Mirza Agahan olarak anılmıĢ ve Ġtimad‟ud-Devle 

lakabıyla tanınmıĢtır) dönemin SavaĢ Bakanıdır. 
63

 Fercullah, a.g.m. 138. 
64

 Feridun Âdemiyet, Endişe-i Terakki ve Hükümet-i Kanun Asr-ı Sipahsalar, Tahran, 1356, 

31.  
65

 FereĢte, a.g.m. 212. 
66

 Abdulhâdi Hairî, Teşyi’ ve Meşrutiyet der İran ve Nakş-ı İraniyan-ı Mukim Irak, Tahran, 

1364, 40.  
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göstermiĢtir. Böylece bu fikirleri halkın daha çabuk benimseyebileceği düĢüncesinde 

olmuĢtur. 

Batı modernizasyonunun etkilerini Osmanlı Devletinde yapılan ıslahatlardan 

örneklerle Batıda var olan sistemlerin olumlu etkilerinden bahsederek Ġran‟da nasıl 

uyarlanması gerektiği konusunda risalesinde bilgiler vermiĢtir. “Cenâb-ı MüĢirü‟d-

devle” diyerek baĢladığı risalesinde Mirza Cafer Han‟ı kast ederek Nasıreddin ġah‟a 

iletmesi ve bu risaleye sahip çıkması için onun nazarına sunmuĢtur. Malkum Han 

yazısının baĢlangıcında Mirza Cafer Han MüĢirü‟d-devle‟ye övgüyle baĢlamıĢ ve:  

…zât-ı kabiliyetiniz, devlet kademelerindeki geçmiĢ ve tecrübeleriniz, yaĢınız 

itibari ile gerçeği cesaret ile beyan edebilir ve devleti rehberliğiniz ile 

yüceltebilirsiniz…
67

 Sizin kalbinizin heyecanı belki de ümitsiz kalplere tesir 

edebilecektir… Sizden baĢka kimsenin benim dilimi anlamayacağını 

biliyorum ve bu gemiyi kurtarmak için hazırladığım tasarıyı size 

gönderiyorum, benim ismim saklı kalacak. Kitapçayı (risale) inceleyiniz, ya 

onu derleyiniz ya da kemâl-i ihtiramla kabul ediniz sizi bu iki halin hükmüne 

muhtar kılıyorum… 

Böylece Malkum Han, yazdığı risalenin tüm haklarını ve sorumluluğunu 

Mirza Cafer Han‟ın inisiyatifine bırakmıĢtır. Yazısının devamında “Niçin 

yoruldunuz, sizin yaĢlılığınız bedeninizde değildir. YaĢlılık kalplerde, yorgunlukta ve 

ümitsizliktedir. Devlet büyükleri gerekli Ģuurdan eksik olarak devletin durumunun 

tehlikesi üzerine önem vermemektedirler. Bazıları ise bu Ģuurda olsalar dahi 

kendilerinde bu hastalıkların giderilmesi için yeterli vasfa sahibi değildirler...”
68

 

demek suretiyle MüĢirü‟d-devle ile ilgili bir sıkıntı olmadığından, kendisinin çok 

tecrübeli bir devlet adamı olduğundan bahsetmekle birlikte asıl sorunun devletin ileri 

gelen kademelerinde ve vezirlerle ilgili olduğunu vurgulamıĢtır.  

Malkum‟un, bu risalesinde isminin açıklanmasını istemeyerek ayrı bir etki 

alanı oluĢturmayı tasarladığı değerlendirilebilir
69

. Risalesinde devleti “tufana 

uğramıĢ bir gemi” olarak hicvetmiĢ ve gemiyi kurtarmanın yollarını içeren bir plan 

hazırlamıĢtır. Bu planda öncelikle Ġran‟daki mevcut sistemden bahsetmiĢtir.   
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Mirza Malkum Han Nazım‟ud-devle, Resaleha-yı Mirza Melkum Han Nazım’ud-devle 

(Ter. Hüccetullah Asil), Tehran, 1396, s. 23. 
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 Malkum, a.g.e. 23. 
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 Algar, a.g.e., 27; Malkum, a.g.e. 24-26. 
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Malkum Han, kendi yazdığı bu reformların uygulanmaması eğiliminden ötürü 

ve yanlıĢ anlaĢılmasını önlemek için Nasıreddin ġah‟a övgülerle yazısına baĢlamıĢtır: 

”ġüphesiz Ġran bugün sahip olduğundan daha iyi bir hükümdara sahip olmamıĢtı… 

ġah‟ın devlet meseleleri ve dıĢ iliĢkiler konusundaki farkındalığı ile Avrupa 

hükümdarlarını aĢtı ve bundan ötürü ġah reformların önündeki bir engel olarak kabul 

edilemez…”
70

 demiĢtir. Bu övgülerinin ardından devletin genel yapısı ve devletin 

zafiyetlerinden ve bu yapıyı tehdit eden devletlerden bahsetmiĢtir. ġöyle ki; “Ġran 

zayıflık ve çürüme içerisinde. Hazine boĢ ve doğal kaynaklar keĢfedilmemiĢ 

durumda, iki güçlü devlet (Rusya ve Ġngiltere) Ġran‟ın bağımsızlığını tehdit ediyor…” 

diyerek yazının devamında da Ġngilizlerin Hintli askerleri Herat meselesinde oluĢan 

ihtilaf karĢısında Ġran sahillerine nasıl gönderdiğini, Rusya‟nın ülkenin iç iĢlerine 

karıĢması ve Ġran‟a karĢı yaptığı tehditler gibi Ġran‟ın karĢılaĢtığı birçok sorunların 

niteliği hakkında bilgiler vermiĢtir. 

Malkum Han Defter-i Tanzimat risalesinde her biri alt fıkralar içeren yirmi 

beĢ ayrı kanun teklifi sunmuĢtur. Bu kanunları ardıĢık olmayan sırayla bir ila yetmiĢ 

dört arasında numaralandırmıĢtır. Malkum‟un bunu yapmasındaki maksadı taslağını 

baĢka hükümlerle destekleme eğiliminde olmuĢ olabilir. Ancak tek baĢına bile temel 

bir Anayasanın unsurlarını içerdiği değerlendirilmektedir. 

Malkum Han, Ġran ġah‟ının tepkisini çekmemek için oluĢturduğu kanunlarda 

buna çok dikkat etmiĢ ve Defter-i Tanzimat risalesindeki ilk yazdığı kanun Ġran‟ın 

hükümet Ģekli ile ilgili olmuĢtur. Ġlk fıkrada “Ġran Sultanı ġahinĢah‟dır” demiĢtir. Bu 

kanunun devam eden fıkralarında ise ġahinĢah seçimlerinin Ģahın çocuklarından 

olacağını, kurulacak hükümetin icrasının kanun ile olacağını, bu kanun maddelerinin 

konulmasından ve icrasından Ģahın sorumlu olduğunu vurgulamıĢtır. Devamındaki 

fıkralarda ise Ģah hazretlerinin bu iki sorumluluğunu Ġran‟da oluĢacak iki meclis 

vasıtası ile yürüteceğinden, kanunun icrası ve devlet iĢlerinden “Meclis-i 

Vüzera‟nın”, kanunları çıkarma yetkisinin ise “Meclis-i Tanzimat‟ın” 

sorumluluğunda olacağını yazmıĢtır.
71

 Ġlk bakıĢta değerlendirmek gerekirse Ġran‟daki 

hükümet sistemini mutlak monarĢi olarak tanımlamıĢtır. Ayrıca ilk maddede 
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 Malkum, a.g.e., 24. 
71

 Malkum, a.g.e., 28. 
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“yasama” ve “yürütmeyi” iki ayrı kuvvet olarak değerlendirmiĢ ve bu erkleri ġah‟a 

bağlı iki ayrı meclis sorumluluğunda görevlendirmiĢtir.
72

 Malkum Han kuvvetler 

ayrılığı ilkesine inanmaktadır ve Avrupa‟da uygulanan sistemin de bu Ģekilde 

olduğunu ve bu uygulamanın devletin yönetiminde faydaları olduğunu savunmuĢtur. 

Ġkinci yasa, kanunların çıkarılması ile ilgilidir. Kanunların çıkarılması ve 

kanunların itibarını yedi Ģart ile tanımlamıĢtır. “Tüm yasalar, saltanat iradesinin 

onayıyla ve tüm insanların refahına eğimli olmalıdır” demiĢtir ve çıkarılan her 

kanunun Ģahın onayının alınması gerekliliğini vurgulamıĢtır. 

Devletin kanun koymasıyla ilgili hükümleri içeren yasa teklifi Ģu Ģekilde 

teĢkil etmiĢtir: 

11. Kanun: Devlet kanunlarının toplanması ve bir araya getirilmesi ile 

ilgili kanun: 

1. Fıkra: Tanzimat Meclisi 1 yıl boyunca memlekete ait bütün Ģer‟î ve 

devlet ile ilgili hükümlerin ve kanunları icrası için gerekli Ģartların alınması 

amacıyla toplanacaktır. 

2.Fıkra: Tanzimat Meclisi bir yıl boyunca devletin yönetimi ve 

devamı için gerekli kanunları oluĢturacaktır ve bu kanunların icrasının 

Ģartlarını oluĢturacaktır. 

3.Fıkra: Tanzimat Meclisi bir yıl boyunca devlet kanunlarının 

toplanmasını beĢ kısımda taksim edecektir.  

4.Fıkra: Bu beĢ kanunnamenin taksimleri ve isimleri Ģunlardır: 

Hukuknâme, Divânnâme, Cezanâme, Nizamnâme, Ġdarenâme olacaktır…
73

  

Hamid Algar, 11 numaralı kanun maddesini izah ederken “laik temelli” bir 

kanun maddesi olduğuna dikkat çekmiĢtir. Malkum Han Tanzimat Meclisinin 

toplanma amacından bahsederken sadece devlet iĢlerinin değil aynı zamanda ġer‟î 

hükümlerin de bu meclisin yetki ve sorumluluğu altında olması gerektiğine 

değinmiĢtir.
74

 Malkum, bu yasa teklifinde ġer‟i veya örfi kanunlardan yahut din 

adamlarının sorumluluklarından bahsederek oluĢturulması gereken bütün kanunların 

tek bir çatı altında ve bir meclis aracılığıyla yapılmasını desteklemiĢtir. 

Malkum, Defter-i Tanzimat Risalesinde saltanat hükümetinin Ģeklini 

açıklarken diğer bir risalesi olan “Destgah-ı Divan” da ise “cumhurî ve saltanat” 
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hükümetlerini tarif etmeye çalıĢmıĢtır. Cumhuri nizama çok fazla atıfta 

bulunmayarak daha çok saltanat rejimi ile ilgili düzenlerden bahsetmiĢtir. Saltanatı 

iki Ģekilde açıklamıĢtır: “Mutlak saltanat” ve “Mutedil(ılımlı) saltanat”. Mutlak 

saltanat da iki Ģekildedir: “saltanat-ı mutlak münezzem” ve “saltanat-ı mutlak gayr-ı 

münezzem”. Onun bu siyasi düĢüncelerinin kaynağı hiç Ģüphesiz “Montesquieu
75

” 

olmuĢtur. Montesquieu‟nun “kanun yapma sorumluluğu” ve “kanunun icra 

sorumluluğundan” bahsetmiĢtir. Kuvvetler ayrılığı ilkesini savunarak divanın sadece 

icra sorumluluğu olduğunu ve kanun koyma yetkisinin olmadığını vurgulamıĢtır.
76

 

2.1.2. Malkum Han’ın Risalelerinde Meclis Kuramı ve Modern 

Parlamenter Sistem 

Nasıreddin ġah, Avrupa seyahatleri sonrası
77

 baĢlattığı ıslahat hareketleri 

sonucunda kendi sorumluluğunda olan birçok konuyu kurulumunu yeni yaptığı 

bakanlıklara devretmeye baĢladı. Bu bakanlıklar sadrazama bağlı olmayıp direk 

olarak ġah‟tan emir alırlardı. “Meclis-i Derbar-ı Âzam” yahut “Darü‟Ģ-Ģura-yı 

Kübra-yı Devlet” denilen ve büyük Ģehzadeler, sadrazam, bakanlar (vezirler) ve 

ayanlardan oluĢan mecliste devlet iĢleri görüĢülürdü ve alınan kararları ġah 

onaylardı. Bu meclis üyelerinin sayıları ġah‟ın isteğine göre değiĢirdi.
78

 Ancak 

Malkum Han Defter-i Tanzimat adlı risalesinde yönetim ve idarede bütün yetkinin 
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 Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (181689 – 1755); 

Fransız felsefecisidir. Toplum, hukuk ve devlet yönetimi konularında karĢılaĢtırmalı 

araĢtırmaları vardır. Ġngiltere‟deki reform hareketlerinden etkilenerek Fransa‟daki politik 
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Aydoğan ve diğerleri), ġule, 1997, 95-113.; William ebnestein, Siyasi Felsefenin büyük 

DüĢünürleri (Çev: Ġsmet Özel), ġule,2001, 233-242. 
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ġah (Nasıreddin ġah) üzerinde olduğunu ifade ederek bu meclisi eleĢtirmiĢ, yasama 

ve yürütmenin iki ayrı mecliste olması gerekliliğine iĢaret etmiĢtir. 

2.1.2.1.  Defter-i Tanzimat Risalesinde Meclis Kuramı 

Malkum, bu risalesinde tüm yetkilerin iki ayrı meclis ile yürütülmesi 

gerektiğine inanmıĢ ve bu fikirlerini teklifini yaptığı Ģu kanun maddesiyle Ġran‟da 

oluĢmasını istemiĢtir: 

 Kanunların icrası ve hükümet iĢlerinin idaresi “Meclis-i 

Vüzera”(Vezirler Meclisi)‟nın sorumluluğundadır. Kanunların çıkarılması 

“Meclis-i Tanzimat” sorumluluğundadır. Bu iki meclisin mutlak reisliği de 

ġahinĢah hazretlerine mahsus bir haktır. 

Malkum, kanun çıkarmakla görevli olan Tanzimat Meclisinin görevlerini Ģu 

Ģekilde açıklamıĢtır. 

1. Fıkra: Kanun koyma ve kanunun itibarı yedi Ģarta bağlıdır. 

 Kanun ġahinĢah‟ın iradesinin beyanı ve topluma uygun, barıĢ ve iyilik 

barındırmalıdır. 

 Kanun, Tanzimat Meclisi‟nde meclisin tamamının ittifakıyla yazılır. 

 Kanun, saltanat mührüyle mühürlü ve ġahinĢah‟ın imzasıyla 

uygulanır. 

 Kanun, Farsça diliyle ve açık bir ifade ile yazılmıĢ olmalıdır. 

 Kanun, kanun defterine yazılmalıdır. 

 Kanunun ismi ve numarası belirgin olmalıdır.  

 Kanun, devletin resmi gazetesinde ilan edilmelidir. 

2. Fıkra: bu yedi Ģarttan hariç her hüküm kanun değildir.”
79

 

Malkum Han kanunların çıkarılmasını bir yasama meclisi sorumluluğuna 

vermiĢ ve bunun ismini de Tanzimat Meclisi olarak adlandırmıĢtır. Ancak son sözün 

yine Ġran ġah‟ının onayı ile olacağını aynı kanun maddesinde belirtmiĢtir. 

Aynı risalenin devamında Tanzimat Meclisinin nasıl tertip edilmesi ile ilgili 

bilgiler vermiĢtir. Dört numaralı kanun önerisinde Tanzimat Meclisi‟nin ġahinĢah 

Hazretleri, üç Ģehzade, on beĢ müĢir (danıĢman) ve yedi kiĢilik vezir, toplamda 16 

üyeden oluĢmasını istemiĢtir. Bu üyelerin azledilmeleri ve atanmaları Ġran ġah‟ının 

sorumluluğunda olacak ve bütün Ġran‟da uygulanacak olan kanunların sadece bu 
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meclis tarafından yazılacağını beyan etmiĢtir. Aynı zamanda bu kanunların 

uygulanması ve korunması sorumluluğu yine bu mecliste olacaktır. 

Malkum, oluĢturulacak Tanzimat Meclisi‟nin devletin yönetimi ve devamı 

için gerekli olan kanunları çıkarmak amacıyla bir yıl boyunca gerekli kanunları 

yazacaklarını bu kanunların beĢ bölümden oluĢacağını vurgulamıĢtır. Bunlar; 

Hukukname, Divanname, Cezaname, Nizamname ve Ġdarename‟dir. Ġran Devletinde 

hukuk iĢleri bu beĢ kanunnameye münhasır olacaktır.”
80

 

Tanzimat Meclisinin yetkileri ile alakalı Malkum Han hicri 1276-1277 (1860) 

yılları arasında bir risale daha kaleme almıĢtır. “Meclis-i Tanzimat” isimli bu 

risalesinde Malkum Han, Ġran‟ın geri kalmıĢlığını ve Batı toplumlarının 

geliĢmiĢliğini “kanun” mefhumuna bağlamıĢtır: “Ġran ile Frenk (Batı) Saltanatları 

arasında sorumlulukların idaresinde ve kanunun idaresinde fark vardır. Asya ve Batı 

devletlerindeki farkta bu iki konu üzerindeki idarededir yani Frenk düĢüncesinin 

mucizesi idari sorumluluklarındaki azametleridir” demiĢtir.
81

 Malkum‟un risalesinde 

geçen kanuni idare ifadesi ile kastı hukuk devleti ibaresidir. Malkum‟a göre yönetim 

sadece özel yetkilerle belirlenmiĢ kanunlarla yani belli bir anayasa ile yürütülmelidir.  

Malkum Han, devletin icra yetkilerinin ise Meclis-i Vüzera‟nın 

sorumluluğunda olması gerektiğini belirterek, bu meclisin üyelerini Ģu Ģekilde 

tanımlamıĢtır: “Adalet Bakanı, DıĢiĢleri Bakanı, ĠçiĢleri Bakanı, SavaĢ Bakanı, Bilim 

Bakanı, Sanayi Bakanı, Maliye Bakanı ve Saray Bakanı, bu meclisin reisi ise Ġran 

ġahı‟dır.” Bütün vezirlerin/bakanların aynı ve eĢit statüde olması gerektiğini 

vurgulayan Malkum Han, bu vezirlerin sadece kendi sorumluluğundaki iĢlere 

bakması gerektiğini ve diğer vezirlerin sorumluluğunda olan iĢlere müdahale 

etmemeleri konusunu Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir: 

Her bir vezirin görevlerinin sınırları özel ve belirli kanun hükümleri ile 

olacaktır. Bu vezirlerin maaĢları sekiz bin tümen olacaktır.  

Vezirler gerekli gördükleri ve çıkarılmasını istedikleri kanunları 

Tanzimat Meclisine teklif olarak sunacaklardır.  

Herhangi bir vezir kanunlara uymada acizlik gösterirse derhal istifa 

etmesi sağlanacaktır. 
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Kanunların iç kaidelerinin değiĢtirilmesi Meclis-i Vüzera‟nın 

sorumluluğunda olacaktır.
82

 

Malkum Han dönemin vezirlerini kendi sorumluluklarını yerine 

getirmemekle, hudutlarının dıĢına çıkmakla ve çıkarılan kanunlara riayet etmemekle 

suçlamıĢ ve yazdığı bu kanun teklifleriyle onların görev ve sorumluluklarının 

sınırlanması gerektiğini göstermiĢtir. 

2.1.2.2.  Nedây-ı Adalet Risalesinde Meclis Kuramı 

Malkum Han‟ın kurulmasını istediği Meclis-i Vüzera ve Kanun Meclisi ile 

ilgili diğer bir risalesi ise “Nedây-ı Adalet” risalesidir. Bu risalesini 1323 (1906) 

yılında Muzaffereddin ġah‟ın (1896-1907) üçüncü Avrupa seyahati için yazmıĢ ve 

ona takdim etmiĢtir. Önceki risalelerinde de iĢlediği divan/parlamenter sistemi bu 

risalesinde de konu edinmiĢtir. Ancak “Defter-i Tanzimat” risalesindeki 

düĢüncesinden farklı olarak Avrupa medeniyetinin kayıtsız ve Ģartsız kabulünü 

reddetmiĢ ve “…hangi ahmak bizim yabancıların bütün adet ve geleneklerini 

tamamıyla kabul edip getireceğimizi söylemiĢtir” demiĢtir.
83

  

Risalesine Muzaffereddin ġah‟a hitaben baĢlayarak:  

“Ey Hazret! Bizim bu seferden maksadımız nedir? Devletimizin içinde 

bulunduğu durumları size anlatmamıza gerek yok, sizde yabancı ülkelerden 

ne kadar geri kalmıĢ olduğumuzu sizde gördünüz. Devlet yapılarını ne kadar 

büyük bir dikkatle sağlam yapmıĢlar ki bizim ulaĢamayacağımız bir seviyeye 

getirmiĢlerdir” demiĢtir.  

Malkum Han, Batının ulaĢılamaz seviyede ilerlemiĢ olduğunu ve bu durumun 

Ġran ve diğer devletler için bir tehlike olduğundan bahsetmiĢtir. Malkum Batılı 

devletlerin zayıf devletleri kalkındırma bahanesiyle sözlü veya fiili taaruzlarda 

bulunduklarını, Ġran‟da ülkeyi yönetenlerin görevinin ise kalkınmayı sağlamak için 

Batı‟dan alınan sistemler konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini 

vurgulamıĢtır.
84
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“Adaletin Sesi” anlamına gelen risalesini iki bölüm ve alt kısımlara bölerek 

açıklamıĢtır. Ġlk bölümde Meclis-i Vüzeranın esaslarından ve çalıĢma Ģekillerindeki 

aksaklıklardan bahsetmiĢtir. Bu bölümü beĢ alt kısımla açıklamıĢtır. Ġlk bölümde 

angarya iĢçilerin haklarına değinerek bu hakların belirgin olmasının kanun ile 

sağlanması gerektiğini vurgulamıĢtır. Aynı bölümün devamında ise tebaanın can ve 

mal güvenliğinin de kanunlarla sabitlenmesi gerektiğini bu kanunların ise dünya 

üzerinde 200 yıl önce belirlendiğini (Fransız Ġhtilalini kastetmiĢtir) vurgulamıĢtır. 

Ġran‟da uygulanan mevcut düzeni ise Ģu Ģekilde açıklamıĢtır: “Bu sistem tıpkı telgraf 

ya da buhar makineleri kadar acayiptir. Ama Asya‟nın akil hâkimlerine bu konu 

ulaĢmamıĢtır. ġah Hazretlerine bu konu hakkında söz alınsa bile bizim vezirlerimiz 

birkaç nasihat ve görüĢmeyle durumu savuĢturabileceklerini düĢünmüĢlerdir” 

demiĢtir. 

Ġkinci bölümde ise devletin can ve mal güvenliğini sağlamak isteniyorsa 

mutlaka bir “Kanun Meclisinin” kurulması gerektiğini ifade etmiĢtir. Ortaçağ 

Hıristiyan dünyasından örnek vererek batıl düĢüncelerini ilmin üzerinde tuttuklarını, 

daha sonra doğunun ilim adamlarından istifade ile Batı medeniyetinin temellerini 

oluĢturduklarını iddia etmiĢtir. Bu sebeple; “semavi kitaplardan kanunların 

üstünlüğünü” savunmuĢtur.
85

 Bu sözleri özellikle ulema tarafından sert sözlerle 

eleĢtirilmiĢtir. Malkum hukukun üstünlüğü ilkesine olan inancını her risalesinde 

savunmaya çalıĢmıĢtır. 

Üçüncü bölümde “Heyet-i Vüzera” teĢkilinden bahsederek Nasıreddin ġah‟ın 

çıkarılan kanunların uygulamasını yine kanunlar çerçevesinde yapılması için yabancı 

devletleri taklit ile oluĢturduğu bir meclis olarak tanımlamıĢtır. Ancak vezirlerin 

hareketlerini kısıtladığı için sevilmediğini vurgulamıĢtır. 

Dördüncü bölüm de ise halkın konuĢma ve düĢüncelerinde özgür olmaları 

gerektiğini söylemiĢtir. Bütün geliĢmiĢ devletlerin halklarının ifade ve yazma 

özgürlüğüne sahip olduğunu söylemiĢtir.
86
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Malkum, Nedây-ı Adalet risalesinin ikinci bölümde ise Avrupa‟da tren, 

demiryolu ve buharlı gemi ile Ģeker ve kibrit üretimi yapmaya baĢlandığında 

Ġran‟daki ulemanın bu geliĢmelerden habersiz olduğunu söyleyerek Avrupa‟daki 

geliĢmelerin sebeplerini Ģu Ģekilde açıklamıĢtır: “Avrupa‟daki bu geliĢmeler 

esnasında keĢiĢlerle mücadeleleri sonucunda batıl inançları ortadan kaldırmıĢlardı. 

Bu uğurda birçok kanlı mücadeleler oldu ve sonunda keĢiĢlerin köhne ve batıl 

düĢüncelerinden ayrıldılar ve akıl ile ilim etrafında birleĢtiler…” Böylece Ġran ve 

Doğudaki devletlerinde din adamlarının bu saçma direniĢi ile mücadele etmelerinin 

vaktinin geldiğini söylemek istemiĢtir.  

Malkum Han 1277 yılında yazdığı Defter-i Tanzimat risalesinde kayıtsız 

Ģartsız Batı medeniyetinin kabulünü savunurken 1323 yılında yazdığı risalesinde 

dönemin Ģartları ve geliĢen durum sonrası yabancıların tüm medeniyetinin kayıtsız 

ve Ģartsız alınmasının ahmaklık olduğunu yazmıĢtır. Ġlk risalesinde Batının her 

yönüyle kabulü fikrinde iken zamanla Avrupa‟ya yapılan ziyaretler ve bunun 

neticesinde olumlu ve gerekli görülen her fikrin sonuçları düĢünülmeden ülkede 

uygulanması ve olumsuz sonuçlarını görmüĢtür. Malkum bunun neticesinde de 

Neday-ı Adalet risalesinde fikirlerinin değiĢime uğradığı görülmektedir. Malkum iki 

risalesinde de modern parlamenter sistemi izah etmeye çalıĢmıĢtır. Ancak 

uygulamadaki en küçük ayrıntıya kadar inmemiĢtir. Devlet yönetiminin tek kiĢinin 

etrafında toplanmıĢ olmasını sürekli olarak sakıncalı görmüĢ ve Avrupa‟daki modern 

sistemlerle bu sorumlulukların kontrolünün daha kolay olacağı yönünde fikir beyan 

etmiĢtir. 

2.2.  Hükümet ve Bakanlıklar Ġle Malkum Han’ın Risalelerinde 

Devletin Yönetim ġekli Ġle Ġlgili Fikirleri 

Kaçar Hanedanlığının Ġran‟daki hakimiyetlerinin ilk anından itibaren tek 

baĢına iktidar ve otoritenin temsilcisi konumunda olan ġah, her türlü kararı kendisi 

vermek durumundaydı. Devletin bütün yetki ve sorumluluğunun tek kiĢi tarafından 

idare edilmeye çalıĢılması beraberinde birçok sorunu da getirmekteydi. Bunun 

bilincinde olan Feth Ali ġah, dıĢ iliĢkilerin giderek artması sonucu 1823 yılında 
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“Vezaret-i Düvel-i Hariciyeyi” kurmuĢtur.
87

 Ġlk baĢlarda vezir ve birkaç yardımcısı 

ile sekreterlerden teĢkil edilen Hariciye Nezareti, 1848-1851 yılları arasında 

Nasıreddin ġah‟ın Sadrazamı Emir Kebir tarafından daha da kurumsal bir hal alması 

sağlanarak büyük devletleri baĢkentlerine daimi konsolosluklar kurulmuĢtur. Emir 

Kebir tarafından 25 maddelik DıĢiĢleri Bakanlığı Nizamnamesi hazırlanarak 

Nasıreddin ġah‟a arz edilmiĢtir. Nizamname ile dıĢ ülke mektupları, arĢivler, tercüme 

ve Ģifreleme iĢlemleri düzenlenmiĢ, bunların alt birimleri oluĢturulmuĢtur. Bunun 

haricinde tıpkı Osmanlı Devletinde olduğu gibi yurt dıĢına çıkanlara pasaport 

uygulaması da getirmiĢtir.
88

 

Ġlerleyen zamanlarda Ağa Han Nuri‟nin sadrazamlığı esnasında Herat 

meselesi ve Paris görüĢmeleri sonrası Ġran, Afganistan hâkimiyetini kaybetmiĢtir. Bu 

anlaĢma ile Herat‟ın kaybedilmesinde Sadrazam Ağa Han Nuri‟nin payı olduğunu 

düĢünen Nasıreddin ġah onu görevden almıĢtır. Daha sonra yönetim sisteminde 

değiĢikliklere giderek bakanlıklar kurmaya baĢlamıĢtır. Böylece 1858 yılında ilk 

bakanlıklar teĢkil edilmiĢtir.
89

 Nasıreddin ġah‟ın Avrupa seyahatleri ile birlikte eksik 

görülen bakanlıkların sayıları artmıĢ ve böylece Avrupa‟daki yönetim sistemine 

benzer teĢkilatlanmalar tesis edilmiĢtir.
90

  

Malkum, Defter-i Tanzimat risalesinde Avrupa‟daki bakanlıkların sayısına 

göre adalet, içiĢleri, savaĢ, maliye, bilim, ticaret, kalkınama ve mahkeme iĢleri olmak 

üzere sekiz bakanlıktan bahsetmiĢtir bu bakanlıkların bir kısmı Nasıreddin ġah 

tarafından oluĢturulmasına karĢın Malkum tarafından ilk defa bilim, ticaret ve 

kalkınma bakanlığı ile Adalet bakanlıkları konusu gündeme gelmiĢtir.
91

  

 Feth Ali ġah dönemi ile batı ile baĢlayan temaslar sonucunda bir “Hariciye 

TeĢkilatı” ihtiyacı doğmuĢtur. Bunun neticesinde kurulan Vezaret-i Umur-i Hariciye 

ilk etapta bir tercüme odası, birkaç sekreter, önemli eyaletlerin temsilcileri, yabancı 

uyrukluların ikamet ve pasaport iĢlerini yürüten daireden müteĢekkildi
92

. Nasıreddin 
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ġah döneminde daha da geniĢleyen bu bakanlık Malkum‟un ifadeleriyle belirli bir 

nizamdan ve oluĢturulmuĢ bir kanun altyapısından yoksundu. Bu amaçla Malkum 

Han, Defter-i Tanzimat risalesindeki 24 numaralı kanun teklifinde DıĢiĢleri 

Bakanlığının teĢkilini konu almıĢtır. Malkum DıĢiĢleri Vezarethanesini;  

“Daire-i Mahsus, Devlet iĢleri Dairesi,  

Ticari ĠĢler Dairesi,  

Tercüme ve Sınır Hudutları Dairesi, 

Zabt ve Kayıt Defter Dairesi,  

Resmi ve TeĢrifat Defteri Dairesi,  

Muhasebe ve Vezaret-i FaraĢhane” daireleri Ģeklinde sınıflandırmıĢtır. 

Vezaret memurları ise kendi aralarında derecelendirerek “Vezir, Naib, Sekreter, 

Mütercim, Kâtip, Memur BaĢı ve Hizmetli Memurlar” olarak sıralamıĢtır. Her 

dairenin baĢındaki kiĢi “Naib”, her defterin baĢkanına ise “Nazım” demiĢtir. Birde 

Ģahın yurt dıĢı görüĢmelerinin ve yazıĢmalarının yapıldığı, anlaĢmaların hazırlandığı 

bir daireye gereksinim gören Malkum ġah için Özel Daire isminde bir daire 

tesisinden bahsetmiĢtir. Malkum Han gerçekten de bu kanun maddesinin içeriğine 

çok önem vermiĢ ve en ince ayrıntısına kadar yazmıĢtır. 

Malkum, bu kanun maddesinin devamında aynı zamanda Ġran‟ın yurt dıĢında 

bulunan temsilcilikleri ile ilgili kanunlardan da bahsetmiĢtir. Konsoloslukların 

iĢlerinin düzeni ve konsolosluk bağlıları, ticari antlaĢmalar ve kararlar, yabancı 

tüccarlarla mütalaalar, yurt dıĢındaki Ġranlı tüccarların korunması ile ilgili hususları 

ihtiva etmektedir. 

Malkum Han bu kanun maddesinin devamında oluĢturulacak DıĢiĢleri 

Vezarethanesi ile ilgili muhasebe iĢlerine de değinmiĢ, buna ait bazı yetkilerin ise 

Tanzimat Meclisi ile alakalı olduğundan bahsetmiĢtir.  

Malkum aynı kanunun alt fıkralarında “TeĢrifat Dairesi, Muhasebe Dairesi, 

Tanzimat Dairesi” ile bu dairelerde hizmet edecek personelin kimler olacakları ile 
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ilgili ayrıntılı bilgiler vermiĢtir. Aynı zamanda her dairedeki memurların ne kadar 

maaĢ alacaklarını da belirtmiĢtir.
93

  

Malkum, Defter-i Tanzimat Risalesinin 27 numaralı kanun maddesinde, 

ĠçiĢleri Bakanlığının nasıl tertip edilmesi gerektiği ile ilgili Ģu tekliflerde 

bulunmuĢtur: 

“1.Fıkra: ĠçiĢleri Bakanlığı 8 daireden oluĢmaktadır: 

 Vezarete Mahsus Daire 

 Vilayet Ġdare Dairesi 

 Zabtiye Dairesi (Jandarma) 

 Ziraat Dairesi 

 Hapishane Dairesi 

 Postane Dairesi 

 Yapılar/Binalar Dairesi 

 Muhasebe Dairesi”
94

 

12 numaralı kanun önerisinde vezarethanelerin tertibi üzerine yazdığı kanun 

önerilerini ihtiva eder. Öncelikle vezarethanelerin görevlileri, vazifelerinin özel 

hükümlerce belirleneceğini belirtmiĢtir. Daha sonra ise nasıl ve nerede 

yetiĢtirilmeleri konusunu açıklamıĢtır: 

Vezarethanedeki memurların görev ve makamları kanunsuz bir 

Ģekilde değiĢtirilemez. Her vezarethanede bir öğretim merkezi kurulacak ve 

vezarethanede çalıĢacak herkes ilk önce bu okullarda ücret almadan iki sene 

hizmet edecektir (eğitim görecektir).
95

 

Bundaki amaç ise bu dönem Ġran‟da vezarethanelerde çalıĢan kiĢilerin 

vasıflarıyla ilgilidir. Özellikle Nasıreddin ġah dönemine kadar hiçbir kanuna yahut 

bir yasaya bağlı kalmadan liyakatsiz kiĢilerin çalıĢmasını engelleyen bir yasanın 

bulunmayıĢı sebebiyle bu kanunu tasarlamıĢtır. PeĢkeĢ ve rüĢvet ile makam ve 

mevkilerin satılmasını engellemek amacıyla belli yasalara uyulması ve bir standart 

oluĢmasını sağlamak istemiĢtir. 
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2.3.  Malkum Han’ın Meclis TeĢkilatına EleĢtirileri ve Güçler Ayrılığı 

Ġle Ġlgili DüĢünceleri  

 Kaçar Hanedanlığı, Safeviler ve onların devamı olan AfĢar ve Zend 

Hanedanlıkları idari teĢkilatlarının mirasçıları olmuĢlardır. Bu sebeple Ağa 

Muhammed Han döneminden itibaren idari teĢkilat eski geleneklerin Ģeklini 

korumuĢtur. Kaçar Hanedanlığının ilk teĢkilinden itibaren divan ve ordu üzerinde Ģah 

ve sadrazamın aldıkları kararlar sürekli olarak etkili olmuĢtur. Muhammed Han‟dan 

sonra Feth Ali ġah döneminde Rusya ile olan mücadeleler ve bunun neticesinde fikri 

olarak Ġran‟da ılımlı bir atmosfer oluĢturarak idari teĢkilat üzerinde yeni değiĢiklikler 

meydana gelmesine imkan sağlamıĢtır. Bu yüzden Feth Ali ġah 1221 (1806) yılında 

“Ġdare-i Umur-ı KiĢver”i Sadrazam, Müstevfi‟ül-Mülk, MonĢi‟ül-Memalik ve SavaĢ 

Bakanı olmak üzere dört bakanlığın kurulmasını sağlamıĢtır. 

 Feth Ali ġah ve oğlu Abbas Mirza, Avrupa‟daki siyasi yapıdan etkilenmiĢ ve 

Avrupa‟daki bu siyasi kurumların Ġran‟da da yapılanması amacıyla askeri alanda 

baĢlattıkları ıslahatlarla birlikte ilk olarak Ġdare-i Umur-ı Hariciye‟nin teĢkilini 

sağlamıĢtır. Ancak bu dönemde Rusya‟ya karĢı alınan ağır yenilgiler siyasi alandaki 

geliĢmeleri belirlediği için sınırlı kalmıĢtır. 

Feth Ali ġah‟tan sonra ıslahat yanlısı Nasıreddin ġah Kaçar Hanedanlığının 

baĢına geçmesinden itibaren Avrupa‟daki geliĢmeleri yakından takip etmiĢtir. 

Nasıreddin ġah ve aynı fikri düĢünceye sahip sadrazamı Emir Kebir ıslahat 

hareketlerine hız vermiĢler ve ilk üniversitenin kurulması, yabancı ülkelere eğitim 

için öğrenci gönderilmesi gibi faaliyetlerde bulunmuĢlardır. Bu fikri ortam içerisinde 

devlet kademelerindeki sistematik düzenin teĢkili oluĢmaya baĢlamıĢtır. Ancak Emir 

Kebir‟in bu icraatları tepki çekmeye baĢlamıĢ ve daha sonra azledilmesine ve 

katledilmesine sebep olmuĢtur.  

Emir Kebir‟den sonra Ağa Han Nuri sadrazamlığı döneminde ise siyasi 

yapıdaki tüm erklerin kontrolü ve hâkimiyetini sağlayarak Ġran‟daki siyasi yapıyı 

yine eski haline getirmiĢtir.
96

 SavaĢ, DıĢiĢleri, Kültür, Maliye ve ĠçiĢleri Bakanlıkları 

Ağa Han Nuri‟nin aile fertlerinin kontrolünde olmuĢtur. “Nuriler” olarak adlandırılan 
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bu ailenin mensupları bütün bakanlıkların kontrollerini ellerinde tuttukları gibi çoğu 

makama da tehdit ile nüfuz etmiĢlerdir. Ağa Han Nuri ve ailesinin devlet 

yönetiminde çok fazla söz sahibi olması Nasıreddin ġah tarafından da görülmüĢ 

yönetimdeki eksiklikleri bahane ederek Ağa Han Nuri‟yi Hicri 1275 (1858) yılında 

azletmiĢtir. Devlet kademelerine nüfuz etmiĢ olan aile fertleri ise adeta bir intikam 

ruhuyla idari yönden devlete çok büyük zararları olmuĢtur. 

Nasıreddin ġah, Ağa Han Nuri‟yi azlettikten sonra mevcut altı bakanlığın 

yetkilerini arttırarak idari yapıdaki sorumlulukların tek bir çatıda toplanmasını 

engellemiĢtir. Buna ilaveten de hicri 1276 (1859) yılında “Meclis-i ġurâ-yı Devlet” 

ve sonra da “Maslahathane”yi teĢkil etmiĢtir. 11 kiĢiden oluĢan bu meclisin baĢkanı 

da Cafer Han MüĢirü‟d-devle olmuĢtur. Maslahathane Meclisinin görevi her gün 

toplanarak memleket meselelerini, ülkenin geliĢmesi için yapılması gerekenleri ve 

memleketin asayiĢ konularını konuĢmaktı. Yirmi dört kiĢiden ibaret olan bu meclis, 

kısa sürede özelliğini ve yapısını kaybetmiĢtir. Malkum Han ise 1277 (1860) yılında 

“Defter-i Kanun” risalesinde bu meclisin durumunu konu alarak eleĢtirilerde 

bulunmuĢtur.
97

 1277 (1860) yılında yazdığı değerlendirilen bu risalesinde Maslahat 

Meclisi ve Meclis-i ġurâ-yı Devlet‟in yaptıkları çalıĢmaları eleĢtirmiĢtir.
98

 

Risalesinin baĢında Ġran ile diğer devletleri siyasal güç olarak değerlendirerek 

“Tahran Türkistan‟a göre Kemal-i Nizam sahibidir. Ancak diğer kırk ülkeye oranla 

karıĢıklık ve zillet içerisindedir. Devletimizi bu tür zilletten kurtarmalıyız.”
99

 diyerek 

hem batı hem de doğu ülkeleriyle kıyaslamada bulunmuĢtur. Malkum Han 

oluĢturulan meclislerle ilgili olarak;  

Ben her iki meclisin de güvenilir kiĢilerine Ģu soruyu sormak istiyorum; 

milletin akilleri arasından seçilen sizlere bir yıldır Ġran intizamı ve Ġslam 

Devletlerinin kaderini verdik, koca bir yıl boyunca ne yaptınız Ġran‟ın hangi 

sorununu düzelttiniz? Devletin hangi sorununu çözdünüz? Madem bu kurum 

için yeterlisiniz o halde neden bir senedir herhangi bir netice alamadınız?
100

  

Malkum bu sözlerle her iki meclisin de somut bir adım atamamalarından ve 

üretemediklerinden dolayı eleĢtirilerde bulunmuĢtur. Malkum Han‟ın yakındığı asıl 
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nokta meclisin çalıĢmadığı halde tüm geliĢmeleri ve sorumluluklarında olan bütün 

görevler ile ilgili emirleri ġah‟tan beklemeleridir. Bununla ilgili olarak risalesinin 

devamında; “…biz bütün nizamın gediklerini padiĢahın düzeltmesini umuyoruz, 

padiĢah hem kanunu düzenleyendir hem de o kanunları uygulayandır. Bu iĢlerin 

hepsinin sorumluluğu PadiĢahta ise o zaman meclise ne gerek var…” diyerek 

risalesinin devamında devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirinden 

ayrı olması konularından bahsetmiĢtir. Bu yetkilerin kurulan meclis sorumluluğunda 

olmasına rağmen ve kuruluĢundan itibaren bir senedir bu hususlar üzerinde 

çalıĢmalarına rağmen hâlâ bu yetkilerin ġah‟ın sorumluluğundaymıĢ gibi 

davranmalarını eleĢtirmektedir.
101

 Malkum, bu meclisin kuruluĢ itibariyle fikirlerine 

yakın bir meclis olarak ifade etmiĢtir. Ancak bu meclisin iĢleyiĢinin olmaması onun 

sadece göstermelik bir meclis olmasına sebep olmuĢtur.  

Malkum Han risalenin devamında meclis üyelerinde olması gereken 

niteliklerden bahsederek Avrupa ülkelerindeki vezirlerin ve vezarette çalıĢanların en 

az yirmi beĢ yıl eğitim aldıklarından bahsetmiĢtir. Bu amaçla modern eğitimin 

önemini vurgulamıĢ, eğitimli yöneticilere sahip olunmadıkça kurulan bu meclislerin 

ve vezarethanelerin iĢleyemeyeceğini ve boĢ birer binadan ibaret olacaklarını 

savunmuĢtur.
102

 Malkum Han Defter-i Kanun Risalesinin devamında sürekli olarak 

vezirlerin niteliklerinden, Ġran‟daki vezirlik anlayıĢından, vezirlerin bilgi ve beceri 

yoksunluklarından, bütün yürütme görevini Ġran ġahlarının üzerine yıktıklarından 

örneklerle izah etmeye çalıĢmıĢtır. Ona göre Ġran‟daki vezirlerde bilgi yok denecek 

kadar azdır ve kendilerini çok çalıĢıp çabalıyor gösterdiklerini özünde ise hiçbir iĢ 

yapmadıklarını vurgulamıĢtır. Malkum Han, risalesinin devamında;  

Evet, Ġran nizamı için ilim lazımdır. Bizim ilmi vezirlerden beklemeye 

hakkımız yoktur. Eğer onların ilminde eksiklik varsa bu eksiklik Ġran‟ın 

genelinde vardır sadece onlarda değil. Bununla birlikte her ne kadar onların 

bilgi ve niteliklerini eleĢtirsek de Ġran„da Ģu an onlardan daha iyi bir vezir 

göremeyiz. Eğer bizim vezirlerimiz Ġran‟ın en seçkinlerinden iseler ve 

padiĢahımızda en iyi düzenleyici ise ve meĢveretin ilacı Kum Akillerinden 

iseler o halde nasıl oluyor da bunlardan hiçbir hareket ortaya çıkmıyor? 

Neden Ġran geliĢmiyor? O halde bütün bu kargaĢa ve hataların sebepleri 

nerededir? … 
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Malkum Han, bu sözleri söylemek suretiyle tek suçlunun vezirler olmadığını 

vurgulamıĢtır. Bundaki amacı hem ulemadan hem de devlet kademelerinden fazla 

tepki almamayı hedeflemiĢtir. Malkum, gerçekten de bu iki meclisin çalıĢmasından 

ve sonuçlarından büyük beklentiler içerisinde olmuĢtur. Meclis sayesinde kanunlar 

kabul edilecek, bu kanunlara istinaden yürütme görevi iĢleyecekti. Ancak Malkum 

Han‟ın göremediği, sadece meclis ile kurtuluĢun olmayacağıdır. Hamid Algar, 

Malkum‟un bu fikirlerini eleĢtirerek devletin bütün kurtuluĢunu kanun ve yasalara 

bağlamasının saçma olduğunu vurgulamıĢtır. 

Malkum Han, ülkedeki yapılan reformlar sonucunda oluĢan güçler ayrılığının 

bir türlü kurulamadığı ile ilgili bu risalesinde eleĢtirilerde bulunmuĢtur:  

Üç bin yıllık kargaĢadan sonra Ġran PadiĢahı hükümdarlık yetkisindeki iki 

sorumluluğun birbirinden ayrılmasına karar vermiĢtir. Lakin devletin velileri 

(yöneticileri kastetmektedir) cahil ve bilgisizliklerinden kanun ile icra 

sorumluluğunu (yasama ve yürütme) eskisinden daha da kötü bir Ģekilde 

karıĢtırmıĢlardır. ġimdi Ġran‟da üç tane meclisimiz var; iki meclis kanun 

(yasama) ve bir meclisimiz icra meclisidir. Lakin bu meclislerin yetkileri 

kanun sorumluluğuyla bir meclise toplanmıĢ ve bir meclis karar vermektedir. 

Böylece kurulan diğer meclislerin hükmü kalmamıĢtır
103

  

Malkum bu sözleriyle Vüzera Meclisinin yasama ve yürütme yetkisini hâlâ 

elinde bulundurması sebebiyle diğer meclislerin kurulmasının bir anlam ifade 

etmediğini, bunun da cehalet ve bilgisizliklerinden kaynaklandığını savunmuĢtur. 

Eski, gelenekçi yapının hâlâ korunmaya çalıĢmasını eleĢtiren Malkum Han, bu 

konudaki hayal kırıklığından bahsederek mevcut sistemin kanun açısından gerekli 

olduğunu ancak uygulamada vezirlerin baĢlarına buyruk hareket etmelerinden 

bahsetmiĢtir.
104

 

Malkum Han, meclis üyelerinin kanunsuz hareket etmemeleri gerektiğini 

vurgulamıĢtır. Malkum‟a göre mevcut yasalar eĢiğinde her memurun görevi açık ve 

belirgindir. Bu sebeple devletlerin üç asli görevlerinin olduğunu vurgulamıĢtır: 

Birincisi; milli istiklalin korunması, ikincisi; can güvenliği ve kiĢisel hukukun 

korunması, üçüncüsü; mali hukukun korunmasıdır. Malkum‟a göre bu üç asli 
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görevden baĢka devlet için önemli bir görev yoktur.
105

 Bu sebeple her vezarethanenin 

sadece kendi sorumluluğundaki iĢlere odaklanması gerektiğini savunmuĢ, bunu 

yapmayanların ise kanunlar karĢısında yargılanması ve ceza alması gerekliliğini 

vurgulamıĢtır. 

Bu dönemde yazdığı risaleler ve fikirleri sonucunda Malkum Han‟a ulemanın 

ve vezirlerin tepkilerinin olduğunu görmekteyiz. Özellikle devlet yönetimiyle ilgili 

batının örnek alınması fikrine yönelik tepkilere cevaplar vermiĢtir.
106

 Mevcut divan 

sisteminin düzenlenmesi ile ilgili de üç seçeneğin var olduğundan bahsetmiĢtir. Ona 

göre divan sisteminin ıslahında ya geleneksel Ġran sistemi taklit edilmeli, ya Batıdan 

örnek alınarak yapılmalı yahut özerk ve bağımsız olarak tasarlanması gerektiğini 

vurgulayarak; 

 …bu geçen 500 yıllık sanayi de neyi icat etmeyi baĢarmıĢız ki diğer bütün 

konulardan daha önemli olan devlet yönetimini kendi baĢımıza icat 

edebilelim? Eğer biz bütün sanayimizde örnek almaya muhtaç isek binlerce 

kat daha fazla ilmi bir bilgi ve ilime ihtiyaç olan divan sistemini nasıl 

kendimiz icat edebiliriz? demiĢtir. 

 Malkum, tek baĢına hiçbir tesir altında kalmadan divan sisteminin teĢkil 

edilmesinin çok zor olduğunu, bunu yapabilmenin ilmî bir birikim gerektirdiğini, batı 

sanayisinin icatlarının alınmasına rağmen divan sisteminin niçin taklit 

edilemeyeceğini sorgulamıĢtır. Malkum Han, Ġran‟da sürekli olarak vezirlerin idari 

alanda herhangi bir revizyona gitmek istemediklerini, sürekli olarak mevcut idari 

sistemin çok iyi durumda olduğundan bahsetmiĢlerdir. Bu dönem yapılan ıslahatların 

askeri ve iktisadi alanda olmasının yeterli olmadığından bahsederek ġah tarafından 

yapılan idari ıslahatları desteklemiĢtir. Vezirlerin sarayda ġah‟ı etki altında 

almalarını ve idari ıslahata gerek olmadığı yönündeki fikirlerini eleĢtirerek bunu 

yapanları dalkavuklukla suçlamıĢtır. 

 Malkum Han “Destgâh-ı Divan” risalesinde sarayda yaptıkları dalkavukluk 

ile ilgili Malkum Ģu hikâyeyi risalesinde anlatmıĢtır:  

…Birkaç kelime de Çinli bir pehlivandan söyleyeyim: Çinli bir pehlivan, 

asılsız uydurma sözlerini ahenkli cümlelerle, art arda zincirleme kelimelerle 
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sıralayarak kendine münhasır olayları anlatmaktaymıĢ. Manasız kelimelerini 

art arda makineli tüfek gibi ve süslü ve ahenkli Ģekilde öyle bir anlatıyormuĢ 

ki meclistekiler önce çok büyük bir konunun olduğunu hayal ediyorlarmıĢ. 

Ama sonra onun sözleri bittiğinde süslü ve anlamsız sözlerle oluĢan 

hayallerden baĢka bir Ģey olmadığını görüyorlarmıĢ. Bu pehlivan tüm 

hünerini ve aklını insanları kandırmak için kullanmaktaymıĢ. Ona hizmet 

eden en yakın hizmetçisi bile bu yalanların farkına varamıyormuĢ. Adab-ı 

muaĢeret usulü ki kendi için icat etmiĢtir, iĢte budur: Huzurda dalkavukluk 

yapmak arkasından da alay etmek. GörünüĢte insancıl. Ġç yüzünde eziyetin 

son noktası. Onun yaratılıĢ garipliklerinden birisi “dili her ne söylerse 

söylesin beyninin (kafasının) o sözlerden haberi dahi yoktur. ĠĢte Ġran‟da da 

sistem böyledir.
107

  

 Malkum Han risalesine bu hicivli sözler ile devam ederek Nasıreddin ġah 

zamanında yasama ve yürütme erklerinin birbirinden ayrıldığını, ancak iĢleyiĢte 

vezirlerin bunu kabullenemeyerek yine eski gelenekçi uygulamalarına devam 

etmelerinin yanlıĢlıklarını Ģu sözlerle açıklamıĢtır:  

Ey Ġran‟ın önde gelenleri! Ey gayret sahipleri! Eğer amacınız Ġran‟ı 

korumaksa bu iki meclisin ıslah ve nizamı için çaba gösteriniz. Ġran‟ın 

büyüklüğü, gücü ve hayatı, kamu düzeni bu iki meclisin nizamına (düzenine) 

bağlıdır. Kendinizi kandırmayınız yeni icatlar yapmaya çalıĢmanıza gerek 

yok. Telgrafı aynı Ģekilde Avrupalılar icat ettiler ve bizde onlardan aldık, bu 

meclisleri de aynı Ģekilde Avrupa da olduğu Ģekilde tertipleyebiliriz 

(düzenleyebiliriz) demiĢtir.
108

 

Malkum Han bu dönemde eğitim için Avrupa‟ya gönderilen öğrencilerle ilgili 

olarak da tespitlerde bulunmuĢtur. Gönderilen öğrencilerin Ġran‟a döndüklerinde 

uygun görevlerde istifade edilmemelerinden yakınarak: “batı medreselerinde genç ve 

yetenekli öğrenciler 10 yıl boyunca eğitim alıyorlar ama bizim devlet 

büyüklerimizden hiçbirisi batının kanunlarını anlamazlar, cahilliklerini ve 

bilgisizliklerini övünmeyle batıyı inkâr sebeplerini açıklarlar” demiĢtir. Malkum, 

eğitim için gidenlerin ülkeye döndüklerinde kendi eğitimleri ile ilgili görevler 

almamaları sebebiyle bazılarının ülkeye geri dönmediklerini vurgulamıĢtır. Devlet 

kademesindeki önemli görevlere getirilmesi gereken bu kiĢilerin yerine eğitimsiz 

cahil kiĢilerin atanmalarını eleĢtirmiĢtir. Bu sebeple eğitimli kiĢilerden yeterince 
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istifade edilemediğini ve onların özellikle meclis ve vezarethanelerde kullanılması 

gerektiğini açıklamıĢtır.
109

 

Malkum Han Avrupa‟ya gönderilen öğrencilerin yanı sıra birde bu dönemde 

gerçekleĢtirilen Avrupa ziyaretleriyle elde edilmek istenen düĢünceyi de eleĢtirerek: 

…ben zevk anlaĢmazlıklarından ĢaĢırıp kaldım, bir taraftan kiĢinin kendi tabii 

aklını bütün ilimlerden üstün görerek batının ilmini inkâr ediyoruz, diğer 

taraftan da herkes iki gün batının bütün köĢelerini gezerek batının kültürünü 

adet ve göreneklerini öğreniyoruz/tahkik ediyoruz. Eğer Paris‟te kalmak aklın 

belgesinin diplomasıysa o zaman Paris insan aklının merkezi olurdu. Evet, 

Avrupa ilimin merkezi olmuĢ doğrudur. Fakat ne kadar ahmağız ki bu 

ilimlerin tahsilini Londra köĢelerinde seyrederek izleyerek bulmaya 

çalıĢıyoruz. Ben hiçbir zaman dünyada on yıllık bir tahsil almaksızın bu batı 

iĢlerinin hiç birini anlamamız mümkün değildir.
110

  

Demek suretiyle sadece izlem yoluyla Batı‟nın birikiminin bir iki günde 

kazanılmayacağını vurgulamıĢtır. Malkum‟a göre bu birikimler ancak temelden 

itibaren verilecek iyi bir eğitimle alınabilir. Bu sebeple devleti yönetenlerin 

vasıflarından bahsederken bu görevlere seçimlerde kiĢilerin Ģahsiyet özelliklerine 

bakıldığının, eğitim ve liyakat konularına hiçbir önem verilmediği hususlarını Ģu 

sözlerle eleĢtirmiĢtir: 

Bizim vezirlerin Ģahsiyet özellikleriyle ne iĢimiz var? Bizim asıl 

sorgulamamız gereken vezirlerin ilmi yönleri olmalıdır. Bütün devlet iĢleri 

vezirlerin ilmi özellikleriyle alakalıdır. Onların Ģahsi sıfatlarıyla hiçbir alakası 

yoktur. Farz edelim vezirlerden birisi çok edepli ve cömert bir kiĢiliğe sahip 

olsun. Sonra, Ģimdiki ilimden ve idare hukukundan tamamıyla yoksun olsun, 

devlet hizmetinde ne yapabilir ki? Ġran‟ın bedbahtlıklarından biride budur ki 

bizim yöneticilerimizin akıl ile ilim arasındaki farkı görmemeleridir… Özetle 

Ģunu belirtmek gerekir, Ġran‟ın Akilleri yavaĢ yavaĢ Ģunu itiraf etmeleri 

gerekir; yalnız akıl, ilim karĢısında bir hiçtir ve ilim tahsilini de Avrupa‟ya 

seyahat ederek kazanmak mümkün değildir.
111

  

Malkum, Avrupa seyahatleri sonucu Ġran‟da sonuçları hiç düĢünülmeden ve 

alt yapısı tesis edilmeden yapılan batı kaynaklı ıslahatları da eleĢtirmiĢtir: “Bizim 

devlet büyüklerimiz batının sistemlerini getiriyorlar, ama batının icra sebeplerini 

sormuyorlar. Neden uygulamaya koyduklarını sormuyorlar. Bizde icra sistemi yok, 

                                                           
109

 Malkum, a.g.e., 110-112. 
110

 Malkum, a.g.e., 90. 
111

 Malkum, a.g.e., 91. 



   
 

 

41 

 

alınacak kanunlardan önce kanunun uygulanacağı yeri tayin etmelisiniz…” risalenin 

devamında ise yürütme sistemiyle ilgili olarak Ģu hususlardan bahsetmiĢtir: 

   Her zaman devletin kusurlarını ve bunların çarelerini söylüyoruz. Bizim 

yürütme sistemimiz eksiktir. Ben yürütme düzeni ile ilgili söylediklerim 

kendim icat ettiğim Ģeyler değildir. KeĢke bizim devlet büyüklerimizin 

kendileri bu tarz kanunları ve yasaları üretebilseler. Devlet planları ya 

tamamen kabul edilir ya da tamamen reddedilir. Bu tarz planları batılılar 

saat gibi bir nizam içerisinde düzenlemiĢlerdir. Her zaman biz bu saat 

çarkının yarısını reddediyor yarısını Batılılardan alıyoruz buda bir iĢe 

yaramadığı gibi bize mali bir külfet doğuruyor
112

 demiĢtir. 

 Malkum bu ifadeleriyle, batıdan alınan sistemlerin ya tam olarak alınması 

gerektiğini yahut eski sistemin devam etmesi gerektiğini vurgulamıĢtır. Bir sistemin 

eksik bir Ģekilde ülkeye getirilmesinin ise hiçbir iĢe yaramayacağı kanaatinde 

olmuĢtur.   

Malkum Han, modern Batı sistemi olarak ifade ettiği sistemin doğru olarak 

iĢletilmesi konusu üzerinde sürekli olarak durmuĢtur. Bu sistemin iĢleyiĢi sadece 

kuvvetlerin ayrılığı prensibinin devamlılığıyla olacağını vurgulamıĢtır. Kuvvetler 

ayrılığının ise yasa çıkaran ve yasayı uygulayan birimlerin farklı meclisler altında 

olması gerektiği ile ilgili düĢüncelerini örnekleyerek “kanunun icrası için kanun 

çıkarmak gerekir. Kanun koyma sorumluluğu ile kanunların icrasının sorumluluğu 

ayrı olmalıdır. Adalet sisteminin tesisinden sonra ilk iĢ icra sisteminin yürütmenin 

tertip edilmesidir” diyerek önce yasama unsurunun oluĢması gerektiği daha sonra da 

yürütme organının kurulması gerektiğini vurgulamıĢtır.
113

 

Malkum Han kanunun çıkarılması, uygulanması ve uyulmadığı takdirde 

verilmesi gerekli cezai iĢlemlerle ilgili olarak Ģöyle bir örnekle konuyu izah etmeye 

çalıĢmıĢtır:  

Örneğin ġahinĢah Hazretlerinin mali vergiler konusunda bir karar aldığını 

farz edelim, bu iradeyi (buyruğu) önce Meclis-i Kanun‟a gönderecektir. Bu 

mecliste ġah Hazretlerinin Ġradesinin karar ve Ģartları belirlenecek ve öncede 

söylediğimiz gibi bu kanunun Ģartlarının her birine yönelik oluĢan 

muhalefetin ve uymama cezalarının belirlenmesi sağlanacaktır. ġahinĢah‟ın 

onay ve imzasından sonra Meclis-i Ġcra‟ya (Yasama Meclisi) gönderilecek, 
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böyle bir Ģekilde kabul edilen bir kanuna ne bir vezir nede bir memur 

muhalefet edebilir.
114

 

Malkum Han, risalesinin devamında Ġcra sorumluluğu olan vezirlerin 

çalıĢmalarını da eleĢtirerek, özenle emek harcanarak çıkarılan kanunların bir gün 

dahi yürürlüğe girmeden hükmünü yitirmesini de eleĢtirmiĢtir. Bu kadar meclis ve bu 

kadar çalıĢanın hatta Ģahın da geceler boyu uğraĢıp didinerek oluĢturdukları yasaların 

uygulanamayıĢını eleĢtirerek, verilecek ağır cezalarla uygulanabileceğini 

vurgulamıĢtır. 

Malkum Han, bütün kanunların Batı‟dan alınmasına da karĢı olmuĢtur. 

“Frenk milletlerinin her biri kendilerine özgü vergi uygulamalarına ve mali 

kanunlara sahiptir. Bu sebeple bu kanunların ayrıntıları ülkelere göre değiĢir. Biz 

divan sistemini kurarak bu kanunların alt maddelerini yine kendimiz oluĢturmalıyız” 

diyerek sadece Ġran‟ın sisteme ihtiyacı olduğunu, sistemin ve düzenin tesisinden 

sonra özel kanunların bu sistem üzerinden alınması gerektiğini vurgulamıĢtır.  

Malkum, idarede bir sistem ve bu sistemin yürütülmesinde gerekli kanunlar 

konusunda ısrarcı olmuĢtur. Malkum Han‟ın fikirlerinin yanlıĢ anlaĢılmasındaki 

temel sebepte iĢte burada baĢlamıĢtır. Malkum, Batı yasalarının alınmasından yana 

olmamıĢtır. Batı yasalarının oluĢmasını sağlayan parlamenter sistemin Ġran‟a 

gelmesini istemiĢtir. Çünkü O‟na göre her ülkenin kanunları milli olmalıdır. Bu 

fikirleri ile Montesquieu‟ya benzemektedir. Montesquieu da ülkelerin fiziki, sosyal, 

ekonomik ve coğrafi yapılarının her ülkeye özgü olduğunu, bu sebeple her ülkenin 

kendi iklimine ait yasalar çıkarmaları gerektiğini vurgulamıĢtır. 

2.4.  Divan Sistemi ve Malkum Han’ın Divan Sistemi Üzerine Fikirleri: 

Malkum Han “Defter-i Kanun” risalesinde Ġran‟daki mevcut divan sistemini 

eleĢtirerek çok eski ve gelenekçiliğinden dolayı iĢleyemez ve halktan çok uzak bir 

yapı olarak bahsetmiĢtir. Bütün Ġran için divan sisteminin istikrarının hiçbir anlam 

ifade etmediğini, ne reayanın ne de divanın birbirlerine olan görev ve 

sorumluluklarını bilmediklerini, bu sebeple de devlet ilkesinin oluĢmadığını 

vurgulamıĢtır. Bununla ilgili olarak ise Ġngiltere halkını örnek vererek:  
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Ġngiliz Halkı Divan Sistemine yıllık üç yüz bin tümen vergi veriyorlar, halk 

ise karĢılığında hükümetinden bir Ģeyler istiyor: 1.si hiçbir yabancı devlete 

bizim devletimizin idaresi teslim edilmesin, 2.si hiç kimse bedenimize ve 

hareket özgürlüğümüze eziyet etmesin, 3.sü hiç kimse bizim iç iĢlerimize 

karıĢmasın. Devlet düzeni ancak bu örnekteki Ģekille olur… ĠĢte Ġngiliz 

askerlerinin baĢarısı bu üç görevin ifası ve devamlılığı ile 

gerçekleĢmektedir
115

 demiĢtir.  

Mevcut divan teĢkilatının eksikliklerini gören Malkum Han, Defter-i 

Tanzimat isimli risalesinin 35 numaralı kanun maddesinde divan teĢkilatının nasıl bir 

yapıya sahip olması gerektiğini de vurgulamıĢtır. Divan TeĢkilatının yapısını merkezi 

teĢkilattan en küçük taĢra teĢkilatına kadar olacak Ģekilde kısımlara ayırmıĢtır. 

Bundaki amaç taĢradaki teĢkilatlanmanın da sistemli bir Ģekil almasını sağlamaktır. 

Hamid Algar, Malkum‟un teĢkilatlanmayı yaparken Osmanlı Devleti‟ndeki 

teĢkilatlanmadan ve Fransa‟daki idari sistemden etkilendiğini belirtmiĢtir
116

. Malkum 

Han, Divanhanenin tertibi ile ilgili belirlediği kanun maddesi ve alt fıkralarını Ģu 

Ģekilde izah etmiĢtir: 

35 Numaralı Kanun: Divanhanenin tertibi üzerine: 

1. Fıkra: Ġran devletinde üç kısım Divânhane olacaktır: Divân-ı Islah, Divân-ı 

Adliye ve Divân-ı Âli.
117

  

2. Fıkra: Her vilayette bir Divân-ı Adli olacaktır. 

3. Fıkra: Her nahiyede bir Divân-ı Islah olacaktır. 

4. Fıkra: Ġran‟ın tamamını kapsayan bir Divân-ı Âli olacaktır. Divân-ı Âli‟nin 

bulunduğu yer saltanat ikameti olacaktır. 

5. Fıkra: Divân-ı Islah bir Divân Beyi ve iki Muselleh‟den ibaret olacaktır. 

6. Fıkra: Divân-ı Adliye 4 Kadı, 1 Müvekkil, 1 BaĢkan ve 8 Görevli 

Memurdan teĢkil olunacaktır. 

7. Fıkra: Divân-ı Adliye baĢkanına Adliye Hâkimi denir. 

8. Fıkra: Divân-ı Âli bir BaĢkan, 10 Hâkim, bir Müvekkil, 2 Müvekkil Naibi 

ve 5 görevli memurdan teĢkildir. 

9. Fıkra: Divân-ı Âli reisinin unvanı Divân Emiri olacaktır. 

10. Fıkra: Divân müvekkilleri ve reislerinin atanması ve azledilmesi ġah 

Hazretlerine aittir/sorumluluğundadır.  

11. Fıkra: Devlet Divânhanelerinin bütününün idaresi Vezir-i Adliye (Adalet 

Bakanı) sorumluluğundadır.
118

 

Malkum Han, nahiyelere kadar divanların teĢkil edilmesini istemesindeki 

amacı mevcut yasalar doğrultusunda nahiyelerin, vilayetlerin ve devlet ile ilgili genel 
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hususların meclisin çıkaracağı kanunlar çerçevesinde karar almasını sağlamayı, 

yöneticilerin baĢlarına buyruk hareket etmelerini ve zulüm yapmalarını önlemeyi 

amaçlamıĢtır.  

Bu dönemde mevcut yasalar olmasına karĢın taĢra teĢkilatında idarecilerin 

merkezde alınan kararları uygulamadıkları, baĢlarına buyruk hareket ederek ek 

vergiler topladıkları, nevi belirlenemeyen suçlara verilen cezaların kiĢiye göre 

verildiği bilinmektedir. Bu sebeple Malkum Han, taĢradaki yapının daha sistematik 

ve merkeze bağlı hareket etmesi gerekliliği üzerinde durmuĢtur. Mevcut yasaların ve 

yeni çıkarılacak yasaların en küçük taĢra teĢkilatında da uygulanabilmesi için bu 

divan sistemi ile devletin tertiplenmesi gerektiğini savunmuĢtur. 

Malkum Han, devletin idaresiyle ilgili evvela kanunların oluĢturulması 

gerektiğine vurgu yapmıĢtır. Kanun olmadan en küçük taĢra teĢkilatına kadar 

idarecilerin kiĢisel kararlarının devrede olacağını vurgulamıĢtır. Divan teĢkilatının 

iĢleyiĢini sağlayacak kanun maddelerinin tamamlanmadan devletin en üst biriminden 

en alt birimine kadar divan sistemin teĢkilinin bir manası olmadığını 

değerlendirmiĢtir. Kanunların olmayıĢının ülkede sorumlulukların tek kiĢi etrafında 

toplanmasına sebebiyet verdiğine değinerek yasaların gerekliliğini Ģu Ģekilde ifade 

etmiĢtir:  

Ġran, 10 milyon nüfus ve dört bin fersah yüzölçümü,500 çeĢit maden yatağı ve 

binlerce doğal mahsulü ile Allah tarafından bizlere bahĢedilmiĢtir. Lakin 

bütün bu insanlar, mallar ve topraklar, yani sahip olunan her Ģey sadece bir 

kiĢinin sorumluluğunda ve zaptındadır. Bütün bu sorumluluk bir kiĢiye 

yüklenmiĢ durumda. Benim aklım bu sorumluluğu anlamayacak idrak 

edemeyecek kadar küçüktür. Bu sorumluluğu iyi kullananlar Ġran devletini 

ihya ederler. Ancak bu sorumluluğu iyi kullanmayan ya da bunu beceremeyen 

ülkeyi periĢan eder. Bu sorumluluğun kullanımının iyi ya da kötü olacağını 

bilmek mümkün değil. Farsçada “Divan” ya “Devlet” ya da “Saltanat” olarak 

geçsin divan sisteminin kalkması Ġran‟da haddinden fazla periĢan olmak 

demektir. Eğer devlet sorumluluğunu düzensizlik ve Ġran‟ı parçalamak 

amacıyla kullanmak istediğimizde Divan sistemi bizi aynı düzene getirmek 

zorundadır. Lakin eğer biz bu sorumluluğu Ġran‟ın düzen ve refahı için 

kullanmak istiyorsak ilk önce bu sorumluluğun kullanımını bir nizama bir 

düzene sokmamız gerekir. Bu sistemin iĢleyiĢ düzeni kanunların tertibiyle 

sağlayabiliriz kanun sisteminin tertibi vasıtasıyla kanun çıkarmak 
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mümkündür. O halde Ġran refahı ve nizamı için ilk iĢ kanun sistemini 

hazırlamalıyız.
119

  

Malkum, ülkede kanunlarla oluĢturulan bir divan teĢkilinin ne kadar önemli 

olduğunu sürekli olarak risalelerinde vurgulamaya çalıĢmıĢtır. Sistemsel bir Ģekilde 

iĢlemesi ve bir kiĢinin mahareti yahut becerisi ile devlet nizamının sınırlı kalmaması 

gerektiğini ifade etmiĢtir. Bu sebeple kanunların ne denli önemli olduğunu ve milli 

kanunların bir an önce çıkarılması ve yürütülmesi gerekliliğini vurgulayan Malkum, 

Defter-i Kanun risalesini yazmasındaki amacını Ģöyle açıklamıĢtır:  

Bu risalenin baĢtan sonra amacı Ġran‟da mevcut olan düzensizliğin Divan 

sisteminden kaynaklandığını göstermektir. Divan sistemi iki konuya vakıftır 

bunlardan birincisi bu sistem için gerekli nizamı anlamak, diğeri ise sistemin 

iĢleyiĢi için nasıl bir düzene ihtiyacın olduğunu göstermektir. Son konu 

kolaydır. Ġlk konu bizim için önemlidir ve bizim devlet büyüklerimiz henüz 

mevcut sistemin değiĢmesi için gerekli bir sebep görmemektedirler. Bu 

sebeple divan sistemimizdeki bin bir çeĢit kusuru devlet büyüklerimiz 

bulsalar ve hatta anlasalar dahi mevcut sistemin değiĢimi için herhangi bir Ģey 

yapacaklarına inanmıyorum.
120

  

Hamid Algar, Malkum‟un bu risalesini Ġstanbul‟da yaĢadığı dönemlerde 

(1278-1279/1861-1862)  yazdığını beyan etmektedir. Algar, Malkum‟un tanzimat ve 

yasama konularında Osmanlı Devletinden etkilendiğini, risalesinde de bunun Ġran‟da 

tatbiki konularına değindiğini, uygulamadaki aksaklıklar ile ilgili eleĢtirilerde 

bulunduğunu ifade etmiĢtir.
121

  

Malkum Han, risalesinin devamında Ġran‟daki mevcut divan sisteminin üç bin 

yıl önce ne durumda ise hâlâ aynı durumunu koruduğundan, hiçbir geliĢme 

göstermediğinden ve hatta dünyadaki geliĢmiĢ sistemlere olan kapalılığından 

bahsetmiĢtir. Onun inancı insan fabrikasının (insanların eğitilmesini teĢbih etmiĢtir) 

kanun vesilesiyle ve Avrupa hükümet usulüyle idare edilmesi gerektiğidir. 

Avrupa‟nın bu Ģekilde ilerlemiĢ olması ve sanayi geliĢiminin Avrupa‟da var olan 

divan sistemiyle alakalı olduğuna inanmıĢtır.
122

  Aslında Malkum risalenin ilerleyen 

kısmında sadece Ġran‟daki divan sistemini eleĢtirmemiĢtir, doğuda bulunan bütün 
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ülkelerin aynı kaderi paylaĢtığını, bu durumun ancak Batı‟dan örnek alınarak ve 

taklit edilerek düzelebileceği hususlarını Ģu Ģekilde ifade etmimiĢtir:  

Biz divan sistemini ya Batı‟dan taklit etmeliyiz, ya eski kültür ve 

geleneklerimize göre almalıyız ya da kendi kendimize yeniden bir sistem 

yapmalıyız, eğer eskiye bakarsak Safeviler ne zaman bir ġura Meclisine sahip 

olmuĢlar? Eğer kendi baĢımıza yeniden yapacaksak söyler misiniz kendi 

sanayimizde neyi icat etmiĢiz ki Ģimdi daha da önemli olan ilim sanayisinde 

bir icat yapabilelim?
123

 

Malkum Han, aynı risalenin baĢında Ġran ġah‟ının devletin yönetiminde 

yalnız bırakıldığından bahsetmiĢtir: “…biz hiçbir zaman kendimizi devletimizin 

hizmetinde olarak görmedik, tek tek ġah Hazretlerinin düĢüncelerini 

kuvvetlendirmemiz lazımdır. Vezirlerden en küçük askere kadar hepimiz Ģu Ģekilde 

söylüyorduk: Bana ne! Ben kimim ki devlet nizamını kurayım?” DüĢüncesinin 

vezirlerden en küçük devlet memurlarına kadar hâkim olduğunu söyleyerek genel 

nizamın fertlerin toplu muvaffakiyetiyle hâsıl olacağını beyan etmiĢtir.  

Malkum Han, divan sisteminin nasıl olması gerektiği konusunda Avrupa‟dan 

örnek alınması gerekliliğini vurgularken idari alanlardaki ıslahatların mali ve askeri 

ıslahatlardan daha önemli olduğunu ve diğer konularda düzenleme yapılırken devlet 

teĢkilatı ile ilgili konularda geri kalmıĢlığın kabul edilmemesini eleĢtirmiĢtir. Ona 

göre devlet kademesindeki makam ve mevkilerin liyakatsiz kiĢilerce iĢgal 

edildiğinden ve bu yenilik hareketlerine makamlarından olmaktan korkan kiĢilerin 

muhalefet ettiklerinden bahsetmiĢtir. Ġran‟da vezir olmak için herhangi bir hünere 

(liyakat) ihtiyaç yokken ama bunun bir Fransa‟da mümkün olmadığını ve hatta 

halkın dahi vezir makamına gelmek için ne tür bir eğitim alınması konusunda bilgi 

sahibi olduklarını bu risalesinde soru-cevap Ģekilde izah etmeye çalıĢmıĢtır.
124

 

Malkum Han, mevcut Divan‟da görevli üst düzey yöneticilerin sahip 

oldukları geniĢ çaplı imtiyazları da sürekli olarak eleĢtirmiĢtir. Buna karĢın vezirlerin 

sahip olduğu yetkilere rağmen bu yetkileri kullanmadaki acizlikleri konularında 

eleĢtirilerde bulunmuĢtur. Bu konuda yazdığı diğer bir risale Usûl-i Mezheb-i 

Divaniyân”dır. Hamid Algar‟a göre Malkum bu risalesini 1892 yılında Ġngiltere‟deki 

                                                           
123

 FereĢte, a.g.m., 213. 
124

 Malkum, a.g.e., 87-88. 



   
 

 

47 

 

Sefaret görevinden alındıktan sonra tenkit amacıyla yazmıĢtır. Bu risalesinde 

eleĢtirilerinin dozunu arttırarak özellikle Divan teĢkilatında görevli olan üst düzey 

memurlar ve vezirlerin bu makamlara nasıl geldiklerine ve onların kiĢilik yapılarının 

nasıl olduğu konularında Ģu Ģekilde izah etmiĢtir:  

…Bu evliyaların ne tür meziyetleri vardır ki böyle geniĢ çaplı 

imtiyazlara sahiptirler. Böyle ileri seviye ve mukaddes memuriyetler için ne 

tür faziletlere sahip olmak gerekir. Evvela hiçbir rezillik ve rüsvalıktan asla 

utanmamak gerekir. Ġkinci olarak; iman ve doğruluk üzerinden düĢmanın 

yeteneğini sonlandıracak deyyusluk yapmak gerekir. Üçüncü olarak; kendini 

umursamaz yapmalılar ki rezillikleri zati postunun arkasına gizlenmelidir.
125

 

Malkum, takdimi usulüyle memuriyetlerin satılmasını da eleĢtirmiĢ vezirlerin 

ve sarayda görevli memurların, akrabalarını ve yakınlarını bu görevlere aldırdıklarını 

ve ne tür bir bozulmaya sebep olduklarından da Ģu sözlerle ifade etmiĢtir: 

 KardeĢler akrabalar kendilerine mensup herkesi ki ne kadar en az 

layık kiĢiler varsa saltanatın etrafına yerleĢtirirler ve bu kiĢilerin bütün yaĢam 

malzemelerini sultanın kudretinden istifade etmeleri gerekir. Çirkin kötü 

ayrımı yapmadan bütün milletin parasını devletin vilayetlerini ne varsa kötü 

olmayan her Ģeyi açık arttırma yapmak gerekir ve Ġran‟ın tamamını taĢ 

yüreklilikle yağmalamak gerekir ve her akĢam ġahinĢah hazretlerinin zihnine 

bu pis kartları sokmak gerekir. Her kim kanun ismini ve Ademiyet kelimesini 

dile getirirse onu kâfir, namussuz, hain ve katli vacip ilan etmek gerekir…
126

 

Malkum, kendisine özellikle “Ademiyet” ile ilgili yazıları sonrası yöneltilen 

kâfir ve hain ithamlarına karĢın bu risalesinde sarayda görevli ve Ģahın etrafını 

sardığını söylediği dalkavuklara ağır ithamlarda bulunmuĢtur. Onları halktan kopuk 

ve cahil olarak nitelendirmiĢtir. Halkla hiçbir iletiĢimi olmayan cahil ve zavallılar 

olarak gösterdiği vezirleri Ģatafatlı bir hayat sürmekle suçlamıĢtır. Asıl görevi halkın 

sorunlarını halletmek olan divanın halktan kopuk ve göstermelik olduğunu 

vurgulamıĢtır. Buna rağmen halkın ise devlete sadakatle bağlı olduklarını ve fakir bir 

hayat yaĢarlarken devlet erkânının çok Ģatafatlı bir hayat sürdüklerini, halkın 

sorunlarıyla alakadar olmadıkları yönünde eleĢtirilerde bulunmuĢtur. 

Malkum‟un risalelerinde divan teĢkilatı ile ilgili fikirlerini değerlendirecek 

olursak Ġran‟da mevcut divan sisteminin eksiklikleri üzerinde durmuĢtur. Malkum, en 
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küçük taĢraya kadar bir divan teĢkilatlanmasının gerekliliğinden bahsetmiĢtir. 

Osmanlı Devleti ve Avrupa‟daki yönetim sistemini örnek olarak risalelerinde 

göstermiĢ ve Avrupa‟dan sistemin tamamıyla alınması gerektiğini vurgulamıĢtır. 

Sadece Ġran‟da değil Doğu toplumlarının da mevcut ve geliĢmiĢ olarak 

değerlendirdiği Avrupa idari teĢkilatının benimsenmesi gerekliliğini savunur. Ona 

göre idari sistem çok önemlidir ve asla mevcut yapıyla milli olarak geliĢtirilemez. Bu 

sebeple sistem ya bütünüyle alınmalı yahut hiç alınmadan eski sistem devam 

etmelidir ki ona göre bu bir felakettir. Bu sebeple Malkum, Avrupa‟dan yasaların 

değil sistemin alınması taraftarı olmuĢtur. Malkum‟a göre önce ülkede bir sistem 

kurulmalı, sonra bu sistem sayesinde ülkede uygulanacak yasalar ile uyulması 

gereken ceza kanunları çıkarılmalıdır. Çıkarılan bu kanunların ülke genelinde 

uygulanması ve icrası için ise yine bir sisteme ihtiyaç vardır. Bu sebeple Malkum 

Han, bir yasama birde yürütme meclislerinin üzerinde durmuĢ ve Avrupa‟dan 

yasaların alınması yerine ne tür bir sistem inĢa ettiklerinin ülkeye getirilmesi 

gerekliliğini savunmuĢtur. 

2.5.  Malkum Han’ın Risalelerinde Devlet Politikası 

Malkum Han, idarecilerin halktan kopuk ve halkı anlamadıkları bir sistemin 

devamlılığının olmayacağını bütün risalelerinde ifade etmiĢtir. Özellikle ademiyet 

yazılarında birlik ve beraberlik düĢüncesinin devleti bir arada tutan ve halkın aidiyet 

duygusunun oluĢmasını sağlayan unsur olarak ifade etmiĢtir. Ona göre halkın 

yönetime ve yöneticiye olan bağlılığı ancak devlet organlarının tam manasıyla 

iĢletilmesi ile alakalıdır. Eğer devlet halkı anlamaz halktan kopuk yaĢarsa milli bilinç 

geliĢmez ve bunun sonucunda halk devlete karĢı birleĢir. Bunun en güzel örneği 

olarak da Malkum Fransız ihtilalini göstermektedir. Bu sebeple devletin hem içerde 

haklına karĢı hem dıĢarda yabancı devletlere karĢı izlediği politikanın önemine vurgu 

yapmıĢtır. 

 XIX. yy. Ġran‟da özellikle dıĢ politikada oldukça hareketli bir dönemdir. 

Birçok hadise üst üste gelmiĢ, sonuç olarak da iki büyük gücün Rusya ve 

Ġngiltere‟nin Ġran üzerindeki nüfus mücadeleleri dıĢ politikanın temellerini 

oluĢturmuĢtur. Hem devlet kademelerinde hem de halkın içerisinde bu ülkelere 
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sempati duyan ve duymayan birçok farklı görüĢler oluĢmaya baĢlamıĢtır. Bazı devlet 

görevlileri bu ülkelerin üstünlüklerinin kabul edilip taraf seçilmesi gerektiği 

düĢüncelerine sahip iken diğer bir zümre ise milli olmayan ve sömürge anlayıĢı 

güden fikirlere karĢı çıkmıĢlardır. Bu görüĢler odağında milli bir politikanın 

oluĢturulamamasını Malkum Han eleĢtirmiĢtir. Malkum, Rusya‟nın ve Ġngiltere‟nin 

Ġran‟daki nüfus mücadelelerine değinerek: “Ġngiliz Devleti Herat ve Afganistan‟ı 

hangi hakla Ġran‟dan alıyor? Rusya Azerbaycan‟a hangi hakla yavaĢ yavaĢ 

yerleĢiyor, Belçika‟ya olan üç yüz bin tümen borç nasıl ödenecek? Frenklerin diĢleri 

niçin bizim ülkemizin üzerindedir…” demiĢtir. Malkum, bu dönemdeki Ġran‟ın dıĢ 

politikasını eleĢtirerek; “…acaba Ġran‟da bir politika mevcut mudur? Bir sistem varsa 

da hangi kısımlardan oluĢuyor? Kaç kiĢi çalıĢıyor? Birbiriyle olan iliĢkileri hangi 

kanunlara tabi? Devletin hükümleri hangi Ģartlarla icra edilmeye baĢlıyor?” diyerek 

Ġran‟da var olan siyasi sistemi sorularla ifade etmiĢtir.
127

 

Malkum, devletin ve halkın sürekli hedeflediği ortak bir ülkünün bulunması 

gerektiğini nitelemiĢtir. OluĢturulmasını istediği bu ortak ülkünün ise devletin 

politikasını oluĢturacağını savunmuĢtur. Ġran‟ın jeopolitik önemi sebebiyle Ġngiltere 

ve Rusya arasında sürekli olarak nüfus mücadelesine sahne olduğunu vurgulayan 

Malkum, devletin halk ve yöneticiler tarafından tek bir politikaya sahip olması 

gerektiğinden bahsetmiĢtir: 

Ġran‟ın Politikası nedir? Devletin gemisi nereye gidiyor? Çevremizde 

meydana gelen olaylar bizim için tehlikeli midir? Eğer tehlikeli ise bizim 

tedbirlerimiz nelerdir? Bizim planlarımız hangileridir? DüĢmanımız ve 

dostumuz kimlerdir? Hangi yoldan ilerlemek gerekir? Hangi tehlikelerden 

kaçınmalıyız? Ne yapmak gerekli? 

Ġran‟da mevcut ve herkes tarafından kabul görmüĢ bir politikanın 

olmadığından ve kiĢiye göre, döneme göre sürekli değiĢkenlik gösteren bir 

politikanın asla baĢarı sağlayamayacağını özellikle Ġngiltere‟den örneklerle ifade 

etmeye çalıĢmıĢtır. Malkum Han‟a göre devlet politikasının oluĢması zaman alır ve 

tecrübe ister. Tecrübenin temelinde de eğitim ve kanun nizamı vardır. Bu durumu Ģu 

Ģekilde ifade etmiĢtir: 
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Ġran‟da devlet büyüklerimizden hiç kimse ne bu sorulara cevap verdi 

nede bu meselelerin halledilmesi için yeterli basirete sahiptirler. Devletin 

gemisi politika denizinde plansız, rotasız ve maksatsız yol alıyor. Bazen belli 

olmayan muhalefet rüzgârlarıyla savaĢmıĢız, bazen de sebepsiz olarak gidilen 

yoldan geri dönmüĢüz. Bazen dosta baskı bazen de düĢmana yardım etmiĢiz. 

Hâlâ bizim silahımız nedir, maksadımız nedir bilmiyoruz. 

Malkum Han devletlerin mevcut politikalarından bahsederken oluĢturulan dıĢ 

politika ve bunun neticesi olan planların en küçük bireyden en büyük devlet 

yetkilisine kadar benimsenmiĢ ve kabullenilmiĢ bir politika olması gerektiğini 

vurgulamıĢtır. Özellikle Ġngiltere‟den örneklerle durumu Ģu Ģekilde açıklamaya 

çalıĢmıĢtır: 

Politik âlemin tahkikinde ilk önce bizim teamüllerimiz bulunur. 

Japonlar küçük bir ada ülkesi olmalarına rağmen Asya hatta Yeni Dünya 

(Avusturalya) ormanlarına kadar ulaĢmıĢladır. Ġngilizler bütün Asya‟da 

Hindistan ve Çin‟e kadar ulaĢmıĢlar ve Ġngiliz ismini duymayan hatta 

duyunca titremeyen kalmamıĢtır. Bu güçlü ülkeler planlı bir Ģekilde hareket 

etmektedirler. Bizim ülkemizi kapsayan planları da vardır. Bizim âlimlerimiz 

sarih bir bilgiye haiz olmadıkları gibi ne yapacakları konusunda da bilgileri 

yoktur. 

Malkum diğer devletlerin aksine Ġran‟da günü kurtarmaya odaklı bir siyaset 

olduğunu ifade etmeye çalıĢmıĢtır. Bu eksende yöneticilerin pozisyon aldığını 

değerlendirmiĢ ve kendi aralarındaki güvensizliklerinden bahsetmiĢtir. Bu 

güvensizlik halka da sirayet etmiĢ ve yöneticilere hiçbir güvenleri kalmadığını Ģu 

Ģekilde ifade etmiĢtir: 

…devletlerin ömürleri tıpkı bir insan gibidir ve insan hayatı gibi doğar, geliĢir 

ve kendisini geliĢtirir. Belli baĢlı görevleri vardır. Bunun iç planlaması 

gerekir. GeliĢmiĢ büyük devletlerin belirgin bir memuriyetleri ve iĢleri vardır. 

Özel maksatları için ise bir gizli kanunları bulunur. Bu gizli kanuna göre 

ilerlerler ve maksatlarına ulaĢmaya çalıĢırlar.
128

 

Sömürgeci devletlerin politikalarını eleĢtirerek onların bu dıĢ politikayı 

oluĢturmak için nasıl bir teĢkilatlanma içerisine girdiklerine değinmiĢtir. Ona göre bir 

devlet belirlediği dıĢ ve iç politika çerçevesinde ülkesinin siyasi, ekonomik ve 

bunları sağlayacak eğitim alt yapısının oluĢmasını sağladıklarını Ģu Ģekilde izah 

etmiĢtir: 
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Frenk milletleri diğer dünya ülkelerinin ömürlerini belirlerler. Öyle ki 

onların doktorları insan ömrünün süresini belirlemiĢlerdir. Onların 

hükümdarları ve bilginleri devletin kalkınma ve çöküĢ ömrünü tahkikatla 

belirlemiĢler ve böylece hangi devlet ne için kurulmuĢ, nasıl bir kuvveti var, 

maksadı nedir, ne zaman hangi güç sona erecektir, bilmeye çalıĢır ve bunlarla 

ilgili araĢtırma yaparlar… 

Malkum, Ġngiltere ve Rusya‟nın Asya emellerinden bahsederek bunun için 

nasıl bir teĢkilatlanmaya girdiklerini ve bunu nasıl bir devlet politikası haline 

getirdiklerini ve Ġran‟ı tehdit etmelerine rağmen Ġran‟daki vezirlerin durumu 

kabullenmelerini ve karĢı bir politika üretemediklerini Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir: 

Bu ilim ehillerine göre iki kutup güç, Rus ve Ġngiliz hiç Ģüphesiz kendi emel 

ve arzularından vaz geçmeyeceklerdir. Bu amaç uğruna da devletlerini 

geliĢmiĢ yapacaklardır. Asya‟nın ortasına hâkim olmak maksadıyla mücadele 

edeceklerdir. Bu olayları bütün vezirler görmüĢler ve bu olayın zuhurunu ilahi 

bir gereklilik olarak saymıĢlarıdır.
129

 

Oysa Malkum Han Ġngiliz siyasetçilerin Rusya‟nın Hindistan ile ilgili 

planlarına yönelik nasıl bir siyaset izlemeleri gerektiği konusunda planlar 

hazırladıklarından bahsetmiĢtir. Malkum, Rusya‟nın Hindistan ve Asya ile ilgili 

politikalarının kaynağını Hindistan ticaret yolu yani ipek yoluna hâkim olmaya 

çalıĢmak ve bu amaç uğruna devlet politikası belirlediklerinden bahsetmiĢtir. O‟na 

göre Rusya Asya‟daki kozmopolitik öneme sahip Hive Ģehrine hâkim olarak 

Hindistan‟ın ticaret yollarının kontrolünü sağlayabilecek bir politika yürütmektedir. 

Bu sayede denizlerde hâkimiyeti kurmuĢ olan Ġngiltere‟nin Hindistan üzerindeki 

üstünlüğü bir sarsıntı yaĢayacağı düĢüncesinde olmuĢtur. Ġngiltere‟nin Hindistan‟daki 

faaliyetlerinin tehlikesinden bahseden Malkum, Yeni Delhi ve Pencap‟ta Ġngiliz 

yönetiminin zayıflamaya baĢladığını Rusya‟nın ise gün geçtikçe daha etkin bir 

politika izlediğini savunmuĢtur. Adını vermediği meĢhur bir Ġngiliz sefirinin Ģu 

Ģekilde söylediğini beyan etmiĢtir: 

Ey Ġngilizler, bakınız Rusya Devleti gün be gün nasıl da yaklaĢıyor ve 

nasıl oluyor da denizlerinizi çepeçevre kuĢatabiliyor. Birbirimize yakın 

olmalıyız ve birbirimizi desteklemeliyiz, çünkü Rusya‟nın istilası 

yakındır…
130
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Malkum‟un bu örneklerle kastetmek istediği Ġngiltere‟nin ve Rusya‟nın belli 

bir dıĢ politika doğrultusunda hareket ettiği ve bunun da halk tarafından 

desteklendiğidir. Böylece iç politikası da bu hedef doğrultusunda ĢekillenmiĢ ve 

halkın da bu amaç uğruna çalıĢtığını göstermek istemiĢtir. Malkum, bir diğer örnekte 

ise: 

 Dönemin önemli tarihçilerinden birisi Ģöyle demiĢtir: Birçok önemli 

olay sona ermiĢtir. Ancak Ģark meselesi sürekli olarak baki kalacaktır ve her 

gün daha da büyüyecektir. Bundan sonra bu bölge üzerinde büyük hayaller, 

güçlü iktidarlar ve uygulamaya konulmuĢ büyük planlar asıl mevzuyu ve 

sorunları oluĢturacaktır. Bu büyük planlardan biri de Rusya‟nın planıdır ve 

Ġngiltere bu planı engellemek için mücadele edecektir. 

Malkum Han Ġngiltere ve Rusya‟nın Çin sınırından Ġstanbul‟a kadar olan 

bölgede kontrol kurmaya çalıĢtıklarını ve bu iki ülkenin de birbirlerine daha temkinli 

olduklarından bahsetmiĢtir. Ġki ülkenin de hedeflerine ulaĢmak için elinden geleni 

yapmaya çalıĢtıklarını ve iç siyasetlerini buna göre Ģekillendirdiklerini belirten 

Malkum, iki devletin de Asya‟nın iĢgali için anlaĢabileceklerini de vurgulamıĢtır. 

Zaten ilerleyen zamanlarda Rusya ve Ġngiltere arasında Ġran‟daki hâkimiyet alanları 

konusunda ve Asya‟daki sömürgeler konusunda anlaĢma sağlanmıĢtır.
131

 

Malkum, Rusya ve Ġngiltere‟nin sömürge faaliyetleri politikalarından örnekler 

verdikten sonra bir diğer ülke olan Fransa‟nın 1789 ihtilalinden sonra oldukça güçlü 

bir siyasi yapıya kavuĢtuğunu ve özellikle Napolyon zamanında Hindistan ticaret 

yollarının kontrolü ile ilgilendiğini, bunun için kendisine öncelikli hedef olarak 

Mısır‟ı seçtiğinden bahsetmiĢtir. Malkum‟a göre Napolyon bu amaçla geliĢtirdiği 

stratejiyi uygulamaya koymuĢ ve bunu yaparken tüm siyasi otoritenin desteğini 

almıĢtır. Fransa‟daki devlet kurumları tıpkı Ġngiltere‟de olduğu gibi bu tek amaç 

uğrunda çabaladıklarından ve dıĢ siyaseti bu eksende değerlendirdiklerinden 

bahsetmiĢtir.
132

 

Malkum Han, Ġngiltere‟nin Asya stratejisini ifade ederken uyguladıkları bu 

planın 150 yıllık bir geçmiĢi olduğundan ve bu planını destekleyen mevcut bir 

sistemin olduğundan bahsetmiĢtir. Rusya ve Fransa‟nın Asya üzerinde emelleri olsa 
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da bu bölge için en fazla hazırlığı yapan ülkenin Ġngiltere olduğunu Ģu Ģekilde 

vurgulamıĢtır: 

 Ġngilizler 150 yıl boyunca Hindistan‟a yerleĢmek için çalıĢtılar. Bu 

hedeflerinden asla vaz geçmediler. Planlarını ve taktiklerini bu hedefe göre 

yaptılar. Askeri yapılanmalarını buna göre yaptılar. Teknolojik üretimlerini, 

sanayilerini, eğitimlerini vs. ülkedeki her Ģey bu amaç doğrultusunda 

Ģekillendi… Ġngiliz halkı belirlenen bu milli politikayı benimsiyor, devlet 

hangi kararı alırsa, hangi planı uygularsa onu savunmuĢlar ve onu hep birlikte 

uyguluyorlar.
133

 

 

Malkum Han Ġngiltere, Rusya ve Fransa devletlerinin dıĢ politikalarıyla ilgili 

örnekler vermesindeki asıl amacı, bu ülkelerin nasıl bir planlama yaptıklarını, 

belirlenen politika sonucunda oluĢan hedefe halklarıyla birlikte topyekûn harekete 

geçtiklerini, bu emel uğruna askeri, teknolojik geliĢimler ve bunun zeminini 

oluĢturan eğitim sistemlerinin Ģekillendiğini vurgulamayı amaçlamıĢtır. Malkum, 

risalesinde verdiği bu örneklerle Ġran‟da da herkes tarafından benimsenmiĢ milli bir 

politika eksikliğini göstermeyi hedeflemiĢtir. Malkum, bu Ģekilde oluĢturulamayan 

dıĢ ve iç politikanın geleceği planlamayacağına vurgu yapmıĢtır. Ona göre dıĢ ve iç 

politika, devletin ekonomisini, siyasetini, askeri yapısını, teknolojisinin seviyesini ve 

geliĢmesini de belirlemektedir. Kısacası Malkum Han‟a göre bu unsurların hepsi 

birlikte hareket eder ve bunların en belirleyici olanını da devletin politikasının 

belirlediği kanaatinde olmuĢtur. 

2.6.  TaĢra TeĢkilatı ve Malkum Han’ın Ülkenin Ġdari Taksimatı 

Üzerine Fikirleri 

Kaçar Hanedanlığında idari taksimat Safevi idaresinin devamı niteliğinde 

olmuĢtur. Ülkenin idari kısımlara ayrılmasında öncelikle coğrafi büyüklükler, 

bölgede yaĢayan boylar ile arazinin yapısı göz önünde bulundurulmuĢtur. Bu 

bölünmüĢ idari kısımlara eyalet denilerek baĢlarına da idareciler genel olarak 

bölgeye hâkim boyların beyleri seçilmiĢtir. Bazı bölgelerde ise farklı seçim 

kriterlerine tabi tutulmuĢlardır. Örneğin Huzistan Eyaleti idarecileri Hz. Peygamber 

(s.a.v.) soyundan gelenler arasından atanmıĢtır. Vergilerin toplanması, halkın can ve 

mal güvenliğinin sağlanması gibi görevleri olan bu idarecilerin uymaları gereken 
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herhangi bir yazılı kanun oluĢturulmamıĢtır. Bu durum birçok yolsuzluğu da 

beraberinde getirmiĢtir. Ġdareciler kendi sorumlu olduğu bölgelerde yargılamalara 

dahi müdahale edebilmiĢler yeri geldiğinde daha fazla kar amacıyla kanunda dahi 

yeri olmayan ek vergiler toplayarak halkı bezdirmiĢlerdir.  

Malkum Han, idari taksimat ile ilgili yazılı bir kanunun olmadığını ifade 

ederek Defter-i Tanzimat Risalesinde taĢradaki idari taksimatın nitelikleri hususunda 

yasa teklifinde bulunmuĢtur. Ġran memleketinin taksimi ile ilgili olan bu kanun 

maddesine göre ülkenin tamamı 30 parçaya taksim edilecektir. Bu 30 parçanın her 

biri vilayet olacaktır. Her vilayet 2 ila 3 eyalete bölünecektir. Her eyalet 2 ila 5 

nahiyeye bölünecektir. Her nahiye 2 ila 5 köye bölünecektir. 

Kanun maddesinin alt fıkralarında ise vilayet idarecilerine verilen unvanlarla 

ilgili olmuĢtur. Vilayet idarecisinin baĢkanına “Vali” denilecek, her eyaletin idarecisi 

“Naib‟ül-Eyale” olacak, her nahiyenin idarecisi “Kaim Makam” ve her köyün 

idarecisi de “MüĢerref” olacaktır. Bu 30 eyaletin valilerinin azledilmesi veya 

görevlendirilmesi(atanması) ġahinĢah Hazretleri tarafından yapılacaktır. Her 

vilayette bir idare meclisi olacak ve Vilayetin valisi aynı zamanda idare meclisinin 

de baĢkanı olacaktır. 
134

 Malkum‟un oluĢturduğu bu yasalar aslında çoğu zaten 

Ġran‟da mevcut olan sistemlerdir. Ancak yazılı bir hüküm olmadığı için kanuni bir 

zeminden yoksundur. Malkum iĢte bu eksikliği gidermek amacıyla oluĢturduğu 

kanun maddeleriyle idari ve taĢra teĢkilatlarının hudutlarının hangi kanunlara göre 

belirlenmesi gerektiğini vurgulamak istemiĢtir. Yazılı bir kanunların oluĢması, aynı 

Ģekilde nizami bir sistemi de beraberinde getireceğine inanan Malkum, vilayetlerin 

reislerinin tayinlerini, unvanlarını, eyaletteki nahiye ve köy sayılarını belirli 

kurallarla sınırlanması gerektiğini ifade etmiĢtir. Bu Ģekilde vilayetlerde idarecilerin 

baĢına buyruk halde hareket edemeyeceklerini vurgulayan Malkum, vilayetlerde de 

bir meclisin varlığından bahsetmiĢtir. 

Malkum Han, Defter-i Tanzimat Risalesinin 43 numaralı kanun teklifinde her 

vilayette kurulmasını planladığı bir “Ġdare Meclisi” ve bu meclisin içeriğini konu 

edinmiĢtir. Kurulmasını istediği idare meclisinin vilayetteki vergilerin taksimi, mülki 
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idaredeki kaidelerin belirlenmesi, vilayetin gıda ihtiyacının tespiti, mülki binaların 

ihdası ve korunması ile pazar mallarının fiyatlarının tespiti, çarĢı, yol ve köprülerin 

bakım ve onarımı ile ilgili konular bu meclisin görev ve sorumluluğunda olacaktı. 

Vilayetlerdeki idare meclisleri Dâhiliye Nezaretine bağlı çalıĢacak ve vergiler yine 

Dâhiliye Nezareti ve onun da bağlı bulunduğu Tanzimat Meclisinin aldığı kararlar 

doğrultusunda iĢleyecekti. Ġdare Meclisi üyeleri üç yıllığına ġah Hazretlerinin 

hükmüyle değiĢtirilecekti ve bu meclis haftada en az bir kez toplanacaktı.
135

 Malkum 

Han, yürürlüğe girmesini istediği bu yasa ile vilayetlerin dahiliye nezaretine bağlı 

olarak hareket etmesi gerektiğini vurgulamıĢtır. ġahın ve sadrazamın yetkisine direk 

olarak vermemiĢtir. Bundaki amacı tüm güç unsurlarının tek kiĢinin etrafında ve 

tekelinde olmasını engellemektir.  

Malkum Han, merkezden uzak taĢra teĢkilatının nasıl Ģekillenmesi gerektiği 

konuları üzerinde durmuĢtur. Ġdarecilerin baĢına buyruk hareketlerini engellemeyi 

hedefleyerek kanunlara tabi hareket etmelerini savunmuĢtur. Bu sebeple yazılı bir 

hukukun varlığından bahsetmiĢ ve vilayetlerin kontrol altında tutulmasının ancak 

yazılı hukuk kuralları ve bunların uygulanması ile gerçekleĢebileceğini ifade etmiĢtir. 

2.7.  Askeri Yapı ve Malkum Han’ın Modern Bir Nizami Ordu Ġle Ġlgili 

DüĢünceleri 

  XIX. yüzyılın baĢlarında Kaçar Hanedanlığı döneminde Ġran ordusunu 

düzenli ve düzensiz birlikler olmak üzere iki kısımdan oluĢmaktaydı. Düzenli 

birlikler Piyade, süvari, topçu ve bir avuç donanmadan ibaretti. Yarı düzenli bir ordu 

görünümünde olan bu birliklerin teçhizatları üniformaları Avrupai tarzda 

hazırlanmıĢtı. Düzensiz birlikleri ise tımarlı sipahiler, çerik kuvvetleri
136

, eyaletlerde 

savaĢ ile toplanan piyade ve süvariler ile aĢiretlerin paralı süvarilerinden teĢkil olan 

ordu birlikleri idi. Bu birliklerin teçhizi ve iaĢesi bağlı olduğu aĢiret tarafından yahut 
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tımar ve vilayetlerden karĢılanırdı. SavaĢ zamanlarında ihtiyaç anında toplanırlardı 

ve çoğunluğu çerik dediğimiz acemi eğitimsiz bölüm oluĢtururdu.
137

  

Ağa Muhammed Han‟dan itibaren orduda yapılanmaya önem verilmiĢ ve 

önemli komutanlara büyük arazi imtiyazları verilmeye baĢlanmıĢtı. Feth Ali ġah ve 

oğlu Abbas Mirza döneminde Osmanlı ve Rusya ile olan savaĢlar sonucunda 

Ġngiltere, Fransa, Avusturya ve Ġtalya‟dan subaylar getirilerek askerî konularda 

danıĢmanlık yapmaları sağlanmıĢtı.
138

 Bunların haricinde, Osmanlı Devletindeki 

Nizam-ı Cedid düzenli ordu teĢkilinin etkisiyle, aynı isimle düzenli bir ordu 

kurulmaya çalıĢılmıĢtı. Ancak yine de yapılan ordudaki yenileĢme hareketleri 

sistemsel eksikliklerden dolayı tm bir baĢarıya ulaĢamamıĢtır. Daha öncesinde de 

bahsettiğimiz gibi takdimi usulünün orduda kullanılmaya baĢlamasıyla makamlar 

liyakatsiz kiĢiler tarafından satın alınmaya baĢlanmıĢ hatta ilerleyen zamanlarda 

asker olmayan kiĢiler bile bu makamları satın almıĢlardır. Kaçarlar döneminde büyük 

bir düzenli ordu kâğıt üzerinde varken gerçekte takdimi usulü sebebiyle sayı yok 

denecek kadar azalmıĢtır.
139

  

Feth Ali ġah ile baĢlayan ıslahat hareketleri, Nasıreddin ġah ve dönemin ünlü 

veziri Emir Kebir zamanında da devam etmiĢ, askeri alanda birçok yenilikler 

yapmıĢtır.
140

 Nasıreddin ġah‟ın  Avrupa seyahatlerinden sonra kurulan ve Rusya‟dan 

getirtilen Kazak Tugayı ilk düzenli orduyu oluĢturmuĢtur. Tamamıyla Rus nüfuzu 

etkisindeki bu düzenli ordu kimseden emir almıyor direk olarak Rus askeri 

kuvvetlerinden emir alıyorlardı.
141

 

Malkum Han, modern bir askeri yapının oluĢması için Avrupa‟dan özellikle 

Fransız kanunlarının etkisinde kalarak Ġran Askeri Kuvvetlerinde iki kısım ordunun 

teĢkil edilmesiyle ilgili Defter-i Tanzimat risalesinde Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir:  

1. Fıkra: Ġran Devletinde iki kısım ordu teĢkil olacaktır: Azim ve Kaim 

Ordusu, 
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2. Fıkra: Azim Ordusu 40 bin kiĢilik bir ordudan oluĢacaktır ve bunlar Ģu 

Ģekilde tasnif edilecektir: 25 Bin asker, 5 bin zaptiye, 3 bin topçu ve 

mühendis, 7 bin süvari Ģeklinde olacaktır. 

3. Fıkra: Kaim Ordusu 2 bin kiĢiden teĢkil edilecektir. 

4. Fıkra: Azim ordusunun hizmet süresi 7 yıl olacaktır. 

5. Fıkra: Ordudaki nizamî rütbeler Ģu Ģekilde olacaktır: Naib, Bahadır, Yaver, 

Albay (Serheng), Tuğgeneral (Sertip), Emir, Serdar. 

6. Fıkra: Orduda 2 ila 6 arasında Serdar, 12 ila 15 kiĢi arasında da Emir 

olacaktır. 

7. Fıkra: Bu rütbe sayıları sabit ve belirgin olacaktır. 

8. Fıkra: Orduda görevli olanların maaĢları, görevleri ve tabi oldukları haklar 

Nizamname kanunlarına bağlı olacaktır. 

9. Fıkra: Bu kanunun icrası ve bu iki kısımdan oluĢan Ġran Ordusunun idaresi 

SavaĢ Bakanlığının sorumluluğunda olacaktır. 

 Malkum, tıpkı Avrupa devletlerinde olduğu gibi düzenli bir ordu teĢkilini 

savunmuĢtur. Ordunun yapılanmasını ise belli kısımlara ayrılarak yapılması gerektiği 

düĢüncesinde olmuĢtur. Malkum, aynı risalesinin 29 numaralı kanun maddesinde 

Zaptiye (Jandarma) Dairesinin tertibi ile ilgili ayrıntılı bilgiler vererek kanun 

maddesini tanımlamıĢtır: 

1.Fıkra: Ġran‟da 5000 Jandarma askeri olacaktır. 

2.Fıkra: Bu 5000 Jandarma askeri 10‟ar kiĢilik takımlara ayrılacaktır. 

3. Fıkra: Jandarma rütbeleri Ģu Ģekilde olacaktır: Jandarma Emiri, Komiser, 

Zabit, BekçibaĢı, BekçibaĢı Naibi 

4. Fıkra: Her takım bir bekçi baĢına bağlı olacak ve her derece/makam 

kendisinden üst derece/makama bağlı olacaktır. 

5. Fıkra: Her vilayette bir komiser olacak, her eyalette bir zabit ve her 

nahiyede bir bekçibaĢı, her köyde bir bekçibaĢı naibi görev alacaktır. 

6. Fıkra: Bu 30 vilayette görevli Komiserler Zaptiye(Jandarma) Emiri 

kontrolünde ve Zaptiye Emiri de ĠçiĢleri Vezarethanesinde bulunan Zaptiye 

Dairesi BaĢkanlığına ve Dahiliye Vezirine bağlı ve sorumluluğunda olacaktır. 

7. Fıkra: Zaptiye dairesinin sorumluluğunda iki kısım hizmet vermektedir 

Ġnzibat-ı Adli ve Ġnzibat-ı Hıfziye (Koruma). 

8. Fıkra: bu konunun icra sorumluluğu Dâhiliye Vezirinin sorumluğu 

altındadır. 

Malkum, jandarma teĢkilatını dahiliye nezareti sorumluluğuna vererek 

modern yapılarda olan iç güvenlik sistemini arzulamıĢtır. Ayrıca vilayetlerde de 

görev almasını istediği bu düzenli birliklerin direk olarak merkeze bağlı olarak 

teĢkilatlandırmıĢtır.  
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 Malkum, ordunun ise bir savaĢ bakanlığı etrafında teĢkilatlanması gerektiği 

fikrinde olmuĢtur. bu sebeple “Defter-i Tanzimat” risalesinin 38 numaralı kanun 

teklifinde savaĢ bakanlığının kuruluĢunu açıklamıĢtır: 

1.  Fıkra: SavaĢ Bakanlığı Ģu Ģekilde teĢkilatlıdır: 

 Bakanlık özel idaresi 

 Ġdare dairesi kısmı 

 Tophane dairesi 

 Piyade dairesi 

 Süvari dairesi 

 Mühendislik dairesi 

 Mühimmat dairesi 

 Muhasebe dairesi 

2.  Fıkra: bakanlık özel dairesinin iki Ģubesi vardır: birinci Ģubenin görevi 

Ģunlardır: 

 Vezaretin yazıĢmalarının gönderilmesi ve alınması 

 Nizami (askeri) hükümlerin kaydedilmesi 

 NiĢan (madalya) verilmesinin tertibi 

Bu Ģubenin reisi “Ġta Majur” (Genelkurmay BaĢkanı)‟dır.  

3. Ffıkra: Kurulacak olan ikinci Ģubenin görevleri bu karardan ibarettir:  

 Alayların Harekatları 

 Alayların düzenleri ve tertipleri 

 Bütün meydana gelen olayların ve görevlendirilen üyelerin 

denetlenmesi  

 Basım hizmetleri 

Malkum oluĢturduğu bu kanun maddeleri ile merkeziyetçi ve tek çatı altında 

toplanmıĢ düzenli bir ordunun teĢkilatlanması arzusunda olmuĢtur. Ancak bu 

yasalarda ayrıntılara yer vermemiĢtir. Ordunun teçhizi, eğitimi ve silahlandırılması 

ile ilgili konulara değinmemiĢtir. Malkum Han sadece teĢkilat yapısı üzerinde 

durmuĢ ana hatların altına inmemiĢtir. O, Avrupa ve Osmanlı Devletindeki modern 

nizami birliklerin yapısına benzer nizami bir orduyu hedeflemiĢtir. Ancak Malkum, 

hayalindeki askeri yapının tesisi için çok ciddi maddi imkanlara sahip olunması 

gerektiğinin de bilincinde olmuĢtur. Risalesinde; “biz ne yaparsak yapalım hangi 

sistemi getirirsek getirelim para olmadan Ġran‟ın askeri gücünü istenilen seviyeye 

getiremeyiz…” diyerek asıl meselenin ve en önemli sorunun maliyenin düzenlenmesi 

ile ilgili olduğunu vurgulamıĢtır.
142
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Malkum, askeri yapıda nizami bir ordunun sürekli olarak savunucusu 

olmuĢtur. Devletin ilk kuruluĢundan itibaren Kaçar Ģahları tarafından da düzenli bir 

ordu kurulmaya çalıĢılmıĢ ancak maddi imkânlar sürekli olarak büyük bir etken 

olarak karĢılarına çıkmıĢtır. Düzensiz birliklerin ise sayı ve teçhizat bakımından 

zamanla devletin nizami ordusundan üstün olduğu görülmüĢtür. Ayrıca bu düzensiz 

birliklerin maneviyat ve hareket kabiliyeti yönünden tamamıyla Avrupai tarzda 

oluĢturulan nizami ordulara göre baĢarı oranları yüksek olmasına rağmen Ġran Ģahına 

aidiyet duygusu gütmemiĢler sadece bağlı bulundukları aĢiret beylerinin buyruğu ile 

ve özellikle maneviyatın temellerini oluĢturan ulema ve din adamlarına itaat 

etmiĢlerdir. Bu dönemde meydana gelen savaĢlarda ulema tarafından verilen savaĢ 

fetvaları Ģahın buyruklarından çok daha fazla etkili olmuĢtur. bu sebeple ġia 

akidesinin ve bunun temsilcileri olan ulemanın ordu üzerinde büyük etkisi olmuĢtur. 

2.8.  ġiiliğin SiyasallaĢmaya BaĢlaması ve Malkum Han’ın Ġslamiyet ve 

Din Konusundaki GörüĢleri  

ġia imamî düĢüncesi, 12. Ġmam olan Muhammed Bin Hasan‟ın 873 yılında 

kaybolması (gaybeti) sonrasında onun tekrar yeryüzüne geleceği konusunda oluĢan 

bir mehdi inancı ile doğmuĢtur. Ġmamın yeniden yeryüzüne gelene kadar yokluğunda 

dünyadaki fıkıh iĢlerinin ve bu konuda oluĢacak problemlerin nasıl çözülmesi 

konusunda fikirler oluĢmaya baĢlamıĢtır. Bunun sonucunda “Usulilik Ekolü” adı 

verilen ve uzayan gaybet döneminde imama ait görevleri yerine getirecek, Ģer‟i 

meseleleri çözüme kavuĢturacak onun görevlerini yapacak bir “taklit” makamı 

oluĢmuĢtur.
143

 Merci-i Taklit anlayıĢına göre her bir Müslüman bir müçtehidi
144

 taklit 

etmeli ve her türlü problemine bu müçtehit çözüm getirmeliydi. Bu yaklaĢım ġii 

dünyasında büyük esneklik yarattı ve ulemanın halk nezdinde saygınlıklarının 

artmasına çok etkili olmuĢtur. Safeviler döneminde ise dini bir meĢruiyet sahibi 

Safevi hanedanı, bu ulemanın koruyuculuğunu üstlenilmiĢtir. 

Kaçar Hanedanlığı döneminde ise devletin baĢına geçen Ģahlar kendilerini 

Allah‟ın yeryüzündeki gölgesi olarak tanımlamalarına rağmen Safeviler‟de olduğu 
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gibi dinî bir meĢruiyet ortaya koyamamıĢlardır. Bundan dolayı hanedanlıkta devletin 

inanç sitemini yerleĢtirebileceği siyasi bir teori geliĢtirememiĢlerdir. Bu sebeple ġii 

ulema Ģahın idaresine paralel bir idari sisteme dönüĢmeye baĢlamıĢtır. Ruhaniler 

toplumun siyasi içtimai ve iktisadi nizamına yön vermiĢlerdir.
145

 

Kaçarlar döneminde Ģahların baskıcı siyaseti halkı daha fazla ulemaya 

yakınlaĢtırmıĢtır. Böylece mollaların toplum içerisindeki etkinliğinin ve söz sahibi 

olmalarının yolu açılmıĢtır. Ayrıca ġiilikte bir müçtehide bağlı olma inancı giderek 

müçtehitlerin sayısının artmasına sebep olmuĢtur. Dini ve hukuki sorunların 

çözümünde, halkın ihtilaflarının giderilmesinde ve bazen de halkın saray ile olan 

irtibatının sağlanmasında müçtehitler önemli görevler almıĢlar, bunun sonucunda da 

saygın ve itibar sahibi olmuĢlardır.
146

 Bu gücün farkında olan saray ġii otoritenin 

gücünü ilk olarak 1804-1813 Rus-Ġran savaĢı esnasında verilen cihat bildirisi ile 

kullanmıĢlardır.
147

 Ġlerleyen zamanlarda sarayın fermanları bile müçtehitlerin onayı 

alınmadan halk nezdinde benimsenmemeye baĢlamıĢtır.
148

 

Ulemanın elinde bulunan diğer bir güç ise zekâtların toplanması idi. 

Ekonomik bir güce sahip olan ulema aynı zamanda cami ve hayır kurumlarını da 

kendi ellerinde tutuyorlardı. Ulema ekonominin temelindeydi ve ülke kaynaklarının 

imtiyaz olarak yabancılara verilmesi hususunda saray ile karĢı karĢıya gelmeye 

baĢlamıĢtı.
149

 

Malkum Han, Ġran‟da ulemanın manevi üstünlüğünü bildiği için onlarla 

mücadele içerisine girmekten çekinmiĢtir. Aksine kendi düĢüncelerini ve modern 

yapıların Ġslamiyet ile uyumundan bahsederek ulemanın desteğini hedeflemiĢtir. 

Malkum ve Babası Yakup Ermeni asıllı olsalar da yaĢamlarını Müslüman olarak 

yürütmeye çalıĢmıĢlardır. Tıpkı babası gibi Malkum Han da, her ne kadar Ermeni 

kimliği duygusunu gösterme eğiliminde bulunmasa da yaĢamı değerlendirildiğinde 

Müslüman olduğu ile ilgili somut bir bilgi mevcut değildir. Londra‟daki 
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büyükelçiliğin kadrosuna iki kardeĢini alması ve isimlerinin Ġskender ve Mikail 

olması da kendisi ve ailesinin dini duyguları yönünden bir kanı elde etmemize yeterli 

gelmemektedir. Ġstanbul‟da sürgünde iken 1864 yılında Ġstanbul Ermenilerinin önde 

gelenlerinden Arakel‟in kızı ile evlenmesi ve evliliğin Ermeni kilisesinde 

gerçekleĢmesi de din konusunda Ġslamiyet‟le bağının sadece çıkar amaçlı olduğu 

değerlendirilmiĢtir. 

Malkum Han‟ın kendisini bu Ģekilde göstermesindeki amacının reform 

hareketlerini Ġslamiyet üzerinden yerleĢtirmeyi amaçlamıĢ olabileceği 

değerlendirilebilir. GörüĢlerinde Ġslami reform ve bunların uygulanıĢı temalarını 

iĢlemeye çalıĢmıĢ ve fikirlerinin Ġslam‟a aykırı olmadığı, bilâkis Ġslam dininin 

yeniliklere açık olduğunu vurgulamıĢtır.
150

 Malkum, Avrupa‟daki mevcut fikirleri ve 

yenileĢme hareketlerini Osmanlı Devleti‟nden verdiği örneklerle açıklamaya 

çalıĢmıĢtır . Bunun sebebinin de ulemanın tepkisini çekmemeyi ve modernleĢmeyi bu 

çizgi doğrultusunda devam ettirmeyi hedeflediği değerlendirilmektedir.
151

 

Malkum, Destgah-ı Divan Risalesinde batılılaĢmanın yahut batının bazı 

özelliklerinin taklit edilmesi hususunda özellikle ulemanın tepkilerinden de 

bahsetmiĢtir. Devletin ve milletin geri kalmıĢlığının tedavisini batılılaĢmada gören ve 

batının taklit edilmesini dile getiren Malkum, bu durumun ne Ġslam dinine nede 

mezhebe bir zararının olmadığı konusunda sürekli olarak vurgu yapmıĢtır.
152

 O, 

risalesinde “eğer Ġran‟da bir kiĢi Avrupa‟nın Hükümet Ģeklini idrak edebilirse o kiĢi 

kesinlikle ulemadandır” diyerek ulema tarafından anlaĢılmamıĢ olmasına tepki 

göstermiĢ, ulemanın Avrupa Hükümet sistemini incelemeden hüküm vermelerini 

cahillik olarak değerlendirmiĢtir.
153

 

Malkum, “Ġran Medeniyeti” adlı risalesini reform ve batılılaĢma ile ilgili 

fikirlerin ulema tarafından eleĢtirilmesine ve dinen caiz olmadığı konularına cevaben 

yazmıĢtır. Bu risalesini 1891 yılında Londra‟dayken yazmıĢtır. Yeni medeniyetin 

Ġran‟da nasıl yaygınlaĢtırılması gerektiğini anlattığı risalesidir. Risalesi, 1891 yılında 

                                                           
150

 Algar, a.g.e., 5-15. 
151

 Algar, a.g.e., 27-29. 
152

 FereĢte, a.g.m., 213-214. 
153

 Tabatabai, a.g.e. 14.  



   
 

 

62 

 

The Contemporary Review Gazetesinde yayınlanmıĢ daha sonradan Farsçaya 

çevrilmiĢtir.
154

 

Malkum, bu risalesinde din adamlarını ve Ġslamiyet‟in BatılılaĢmaya engel 

teĢkil etmediğini vurgulamıĢtır. Ġslam Devletlerinin Avrupa Medeniyetlerine 

ulaĢmaları için dini açıdan hiçbir engelin olmadığını Ģu Ģekilde beyan etmiĢtir: 

Bazıları Ġslam Dininin medeniyete mani olduğunu söylüyorlar. Bu 

meseleyi araĢtırdım, Ġslam Dini medeniyete muhalif değildir. …Ġslam sadece 

bir din değildir. Aynı zamanda insanın doğumundan ölümüne kadar olan 

yaĢayıĢını barındıran, aynı Ģekilde bütün toplumu kapsayan yayılmıĢ bir 

sistemdir. …bizim dinimiz ilerlemeye muhalif değildir ve bizim ırkımız Garp 

ırkından aĢağı değildir. O halde Ġran‟ın Garp medeniyetine oranla geri 

kalmıĢlığını nasıl açıklayabiliriz? Ġlerlememize engel olan Ģey ne?
155

 

 Malkum‟a göre medeniyet çok önemli bir kavramdır. Toplumsal adaletin, 

devletin ilerlemesinin, asayiĢin temelini medeniyetin oluĢturduğuna ve bu sebeple 

gerekliliğine inanmıĢtır. Bunun ise Avrupa‟da var olduğunu ve niçin Avrupa‟dan 

taklit edilmesinin Ġslam karĢıtlığı doğurduğunu irdelemiĢtir. 

Aslında burada hakikatler ortadadır. Can ve mal güvenliği olmadan 

ilerleme olmaz. Adalet olmadan özgürlük olmaz. Özgürlük olmadan ne milli 

servet ne huzur ne de asayiĢ olur. Avrupa milletleri birçok mücadeleden sonra 

adalet, özgürlük, seçme hakkını ellerine geçirmeye muvaffak olmuĢlardır. 

…biz ise baĢına buyruk yönetimimizden (istibdat), zalimliklerden ve 

fesatlıklarımızdan tamamıyla razıyız demeyi adet edinmiĢiz. …eğer 

Müslümanlar gerçekten de Avrupa‟da mevcut olan bu haklara sahip olmak 

istiyorlarsa neden Avrupa‟dan taklit etmiyorlar?
156

 

Malkum Han, Ġslam Devletlerinde bir geri kalmıĢlığın var olduğunu ve herkes 

tarafından kabul edildiğini, Avrupa‟da ise ileri seviye bir medeniyetin teĢkil 

edildiğini vurgulamıĢtır. Malkum‟a göre, hazır olan ve Ġslamiyet açısından taklit 

edilmesinde herhangi bir sakıncası olmayan Avrupa‟nın siyasi ve ekonomik 

sisteminin alınması fikrini desteklemiĢtir. O, dönemin ulemasının ise sıfırdan ve milli 

bir sistemin üretilmesi gerektiği konusundaki fikirlerini de eleĢtirmiĢtir.  
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Malkum Han, medeniyet ile ilgili hususlarda Osmanlı Devletinden örnekler 

vererek Müslüman bir ülkede sorunsuz olarak uygulanabilirliğini ifade etmeye 

çalıĢmıĢtır. Osmanlı Devletinin Avrupa ile asırlardır süren iliĢkilerinin olduğunu, bu 

iliĢkilerin bazen dostane bazen de hasım Ģeklinde olmasına rağmen Osmanlı 

Devletinin Avrupa‟daki birçok geliĢmeyi taklit ettiklerini ve taklit etmeye devam 

edeceklerini örneklerle açıklamıĢtır. 

Sonuç olarak Malkum Han, Batının taklidi ile ilgili hususlarda Ġran‟daki 

ulema ile ters düĢmüĢtür. Ulemaya göre teknolojik geliĢmeler taklit edilebilir, satın 

alınabilir ama idari sistem asla Batıdan taklit edilmemelidir. Malkum ise ulemanın bu 

düĢüncelerini eleĢtirerek Avrupa idari sisteminin uzun yıllarca elde edilen 

tecrübelerle oluĢturulduğunu, idari sistemle ilgili taklitlerin dine zararının olmadığını 

aksine bütün insanlığın yararına olduğunu ifade etmiĢtir. Malkum Han‟ın ulema ile 

ters düĢmesine sebep olan bir diğer geliĢme ise imtiyazlar ile ilgili konular olmuĢtur. 

Malkum, Londra Büyükelçiliği görevi esnasında, Nasıreddin ġah‟ı da ikna ederek 

imtiyaz anlaĢmaları yapması, Ġran‟da çok büyük bir yankıya sebep olmuĢ, halkın ve 

arkasındaki ulemanın tepkilerine sebebiyet vermiĢtir. Bunun sonucunda da 

büyükelçilik görevinden azledilmiĢtir.  

Malkum, idari sistemdeki ıslahatların sürekli olarak taraftarı olmuĢtur. Ulema 

ile birlikte saray ise bu ıslahatların gereksiz olduğunu ve sadece askeri ve ekonomik 

ıslahatlarla yetinilmesi taraftarında olmuĢlardır. Malkum, risalelerinde Ġslamiyet ile 

ilgili örnekler vererek yeniliklerin ve eğitimin önemini vurgulamaya çalıĢmıĢtır.  
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III. BÖLÜM 

3. DEVLETĠN MALĠ YAPISI  

3.1. Toprak ve Vergi Sistemi  

 MeĢrutiyetin ilanından önce Ġran‟da feodal sisteme yakın bir durum hüküm 

sürmekteydi. Yerel toprak sahiplerinin adaletsizlikleri ve baĢına buyruk hareketleri, 

ağır vergiler ve Kaçar yönetiminin baskısı ve istibdadı, dönemin göze çarpan 

özellikleriydi. Bunun yanında Ġngiltere ve Rusya‟nın müdahaleleri, Ġran halkı için 

dayanılmaz boyutlara ulaĢmıĢtı. Ġran‟ın iktisadi yapısına baktığımızda ekonominin % 

80-85‟i tarımsal üretimden meydana gelmekte ve geri kalan % 10-15‟lik kısım ise el 

sanatlarından oluĢmaktaydı. Ekim alanları üç kısma ayrılmaktaydı; birincisi devlete 

ait olan “Hâlise” denilen topraklar, ikincisi “Erbâbi” denilen özel ve büyük çiftlikler, 

üçüncüsü ise asıl rençberlerin
157

 ekip biçtiği “Hurdamalik” lerdi.
 158

 

Eyaletlerde vergi toplama memurları Mustavfiler, Ģehirlerde Tahsildarlar, 

köylerde Kethüdalardı.
159

 Her vilayetin resmî vergisi olan “Mâliyat-ı Divânî” ile 

beraber bir de gayri resmî vergi olan “Tefavüt-ü Âmâl”(Farklı, ayrı
160

) 

bulunmaktaydı. Ġran‟da çiftçilerden alınan vergiler sadece bunlardan ibaret de 

değildi. Zamanla bazı özel vergilerin sürekli alınması da alıĢkanlık haline getirildi. 

Birçok yerde durum çok daha vahim boyutlardaydı. Mesela “ġahsevan Kabileleri ve 

Makû Hanlığı” idareleri altındaki halkın durumu çok kötüydü. O yüzden Ġran 

meĢrutiyet olayları diğer bölgelerden önce Maku Hanlığı‟nda baĢ gösterdiği 

değerlendirilmektedir.
161

 

Ülkede toplanan vergilerin %60-%75‟ini arazi vergileri oluĢturuyordu. Birde 

toprağı iĢleyen/kiralayan kiĢi arazi sahiplerine vergi veriyordu. Arazi yapısına göre 

                                                           
157

 “Rençber” sözlük anlamı sıkıntı, eziyet çeken anlamındadır, o zamanlarda kullanılan 

manası çiftçi ve iĢçiler için kullanılmıĢtır. Bkz.: Mehmet Kanar, Farsça Türkçe Sözlük, 

Ġstanbul, 1998, 317. 
158

 Osman Karacan, 1906 İran Meşrutiyeti, (Ġnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Malatya, 2013, 33. 
159

 Yenisey, a.g.e., 94.   
160

 Kanar, a.g.e., 26. 
161

 Karacan, a.g.e., 34. 



   
 

 

65 

 

kurak bölgelerdeki tarımdan elde edilen mahsulün 1/5‟i, sulama yapılan arazinin 

mahsulünün 1/3„ü vergi olarak alınıyordu.
162

 

Sanayi üretiminde de durum farksızdı. XIX. yüzyılda Avrupa‟nın sanayi 

ürünlerinin istilası altına giren Ġran‟ın dıĢ ticareti, adeta Rus ve Ġngilizlerin 

kontrolündeydi. Bunun neticesinde 1907 yılında Ġran‟ın ticaretinde birinci sırayı 

Ġngilizler alırken ikinci sırayı ise Rusya almıĢtı. Ġran‟ın dıĢ ticaretinin en az %70‟i bu 

iki ülkenin elinde dönmekteydi. Onlar her mal ve fiyatı kendi çıkarları doğrultusunda 

ayarlamaktaydılar. Öğleki, ucuza mal ettikleri endüstri malları ile Ġran‟ın el sanatları, 

atölye ve yeni kurulan fabrikalarının iflas etmelerine sebep olmuĢlardı.
163

 

3.2.  Yabancı Devletlere Verilen Ġmtiyazlar ve Malkum Han’ın 

Ġmtiyazların Faydaları Ġle Ġlgili Risalesi 

Ġran‟da özellikle askeri yatırımlar, saray harcamaları ve yabancı üretiminin 

ülkeye girmesiyle oluĢan ekonomik kriz sonucu özellikle Ġngiltere ve Rusya‟dan 

yüklü miktarlarda kredi alınmıĢtır. Alınan bu borçlar zamanla ödenemeyecek kadar 

katlanmıĢtır. Ġngiltere ve Rusya‟nın borçların ödenmesi hususunda Ġran‟da 

kurdurdukları iki banka ile bu borçlarını hem tahsil etmeye baĢlamıĢlar hem de yeni 

borçlar vermiĢlerdir. Bu borçlar karĢılığında devletin önemli gelir kaynakları ve 

büyük ihaleler imtiyaz adı altında yabancı sermayeye verilmiĢtir.  

Hanedan üyelerinin masrafları ise borçlanmada önemli bir kalem tutmaktaydı. 

Ġran Ģahlarının hususi harcamaları ise cabasıydı. Nasıreddin ġah‟tan sora gelen 

Muzaffereddin ġah çok müsrif bir kiĢiliğe sahipti. Bu kiĢiliğinden dolayı sadece zor 

durumda kaldığı zamanlarda değil, her durumda borç almaya çalıĢmıĢtı. Mirza Ali 

Asgar Han Atabek, sadarete geldiği zaman ġahın hasta olduğunu ve tedavi amaçlı 

olarak Avrupa‟ya gitmesi gerektiğini söylemekteydi. Bu gerekçe ile Rusya‟dan borç 

almak için birtakım faaliyetlere giriĢti. Rusya ile yapılan görüĢmeler sonucunda belli 

imtiyazları içeren bir anlaĢma yapıldı.
164
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Ruslar her dönemde borç vermek istiyorlardı. Ġngilizler ise borç verme 

konusunda Rusya‟ya göre daha temkinli davranmıĢlardır. Sadrazam Emin‟ud-Devle, 

bu devletlerden borç almamaya çok gayret etmiĢtir. Kendisinden sonra sadarete 

geçen Ali Asğar Han Emin es-Sultan ise Ruslardan borç almıĢ, karĢılığında 75 

yıllığına bütün gümrük gelirleri, Fars Körfezi‟ndeki limanlar ve Fars gümrüğü hariç, 

diğer limanları imtiyaz olarak Rusların kontrolüne bırakmıĢtır.
165

 Bunların haricinde 

sonraki dönemlerde alınan borç karĢılığında yeni imtiyazlar verilmiĢtir.  

Bu verilen imtiyazlar sadece Rus ve Ġngilizlerle sınırlı kalmamıĢ, zamanla 

Fransa ve Belçikalı yatırımcılara da imtiyazlar verilmiĢtir. Ġlk baĢlangıçta masum 

gibi görünen ve devletin iĢleyiĢini kolaylaĢtırdığı ve daha fazla kar edildiği 

düĢünülen bu imtiyazlar 1862-1898 yılları arasında ülkeye ait bütün değerli malları 

kapsamaya baĢlamıĢtır.  

Malkum Han ise risalelerinde verilen imtiyazların faydalı yanlarını konu 

almaya çalıĢmıĢtır. “Kamu Ġmtiyazlarının Faydaları
166

” adlı risalesinde imtiyazların 

gerekliliğini ve faydasından Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir:  

Devletin liderleri, gecikmeden, demir yollarının inĢasını, madenlerin 

iĢletilmesini, bir banka kurulmasını ve tüm kamu iĢlerini ve yapılarını 

yabancı Ģirketlere devretmelidir. Ġran‟ın yabancı Ģirketlere mümkün 

olduğunca fazla taviz vermesi gerekiyor bu tür imtiyazların verilmesi 

cömertlik eylemi olarak görülmemelidir. Aksine Ġran topraklarında faaliyet 

gösterecek yabancı Ģirketlere minnettar olunmalıdır…  

Malkum, Ġran‟ın gerekli teknolojiden yoksun olmasını bahane ederek ticaret 

yollarının bir an önce oluĢması gerektiğini ve bu yolların ancak büyük Ģirketlere 

verilecek imtiyazlarla kurulabileceğini savunmuĢtur. Malkum, ilk önce ticari yolların 

acilen yapılarak sanayi üretimin canlanacağı fikrinde olmuĢtur. Bunun gerçekleĢmesi 

için bir birikime ihtiyaç vardır ve Ġran bunu yapabilecek teknolojiye sahip değildir. 

Teknoloji yeterli dahi olsa bu yolu yapabilecek mali bir alt yapısı yoktur. Bu sebeple 

Malkum, verilecek imtiyazlar karĢılığında bu ticaret yollarının yapılabileceği fikrinde 

olmuĢtur. Malkum, risalelerinde imtiyazların faydalarını sıralarken Londra 
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büyükelçiliği görevinden azledildikten sonra bu fikirlerinden vaz geçerek çıkardığı  

“Kanun Gazetesinde” Ġran‟ın imtiyazlarla parsel parsel satıldığı konusunda yazılar 

yazmıĢ ve bu durumu protesto etmiĢtir.
167

  

3.3. Malkum Han’ın Önerdiği Ekonomi Modelleri 

Malkum, risalelerinde kanunların uygulanmasının temelinde mali konuların 

yattığını söylemiĢtir. Kendisinin maliye ile ilgili sözlerinin eleĢtirildiğini ve bunlara 

cevaben ise “Meclis-i Tanzimat” risalesinde  Avrupa‟da on yıl boyunca ekonomi ile 

ilgili eğitimler aldığını, Avrupa‟daki mali sistemi yakından takip ettiğini ve Ġran 

maliyesinin düzelmesi için nelerin gerektiğini bildiğini söylemiĢtir.
168

 

Malkum, Avrupa‟daki ekonomik sistemi ve Ġran‟da nasıl uygulanması 

gerektiği ile ilgili fikirlerini “Usûl-ü Terakki” risalesinde yazarak 1301 (1883) 

senesinde Mirza Alihan Emin‟ud-Devle‟ye sunulmak üzere Tahran‟a 

göndermiĢtir.
169

 

Malkum, bu risalesinde Avrupa ülkelerinin milli emtiayı ticari sisteme nasıl 

dâhil ettiklerini ve Ġran‟da da milli emtianın nasıl değerlendirilmesi gerektiğini Ģu 

Ģekilde ifade etmiĢtir: 

Bir ülkenin kalkınması, elindeki mevcut emtia
170

 ile ilgilidir. Ülkelerin sahip 

olduğu bu emtiaların ne kadarını çıkardığı ve ne kadarını iĢlediği bu hususta 

çok önemlidir. Emtia cinslerinin ticaret âleminde birbirlerinden hiçbir farkı 

yoktur. Fark sadece emtianın oranında ve meblağıyla alakalıdır. Mesela bir 

ülkenin altın madenine sahip olsun yahut ipek sanayisi ile uğraĢsın 

birbirinden farkı yoktur. Bir ülkede ne kadar emtia rezervinin olduğu değil ne 

kadarının çıkartılıp iĢlendiği ve pazarlandığı o ülkenin kalkınması için 

önemlidir. Mesela bir elmas madeni 50 bin tümen kazanç elde ederken diğer 

tarafta kömür madeni 70 bin tümen kazanç elde ederse bu durumda ülkede 

kömür madeni elmas madeninden daha faydalıdır. 

Malkum ülkelerdeki emtia rezervlerinin o ülkenin güç ve kudretinin de bir 

göstergesi olduğu fikrindedir. Ancak emtianın toprak altında kalmasının ülkeye 
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hiçbir faydası yoktur. Malkum bu emtiaların iĢlenip ticari mala dönüĢmesiyle ülkenin 

kalkınacağını değerlendirmektedir. 
171

 

Malkum, bu ham maddelerin Avrupa‟da nasıl ticari mala dönüĢtürüldüğü ve 

pazarlandığı konularıyla ilgili olarak bir düzen ve nizama sahip olduklarını 

vurgulamıĢtır. Avrupa‟nın sahip olduğu ticari sistemi Ģu ifadelerle izah etmiĢtir: 

Frenk ülkelerinde her bir ticari usul üzerine binlerce kitap yazılmıĢtır. Bir 

ticaretin nasıl gerçekleĢmesi gerektiği hususunu çok güzel açıklarlar ama 

bunlar sadece medreselerde okutularak öğretilmiĢtir. Frenklerde ticaret 

yapacaklar, yıllarca eğitim alarak bu iĢe baĢlamıĢlardır. Asya ülkelerinde ise 

birkaç saatlik anlatımdan baĢka bir Ģey yoktur. Frenk devletleri bu konuda 

tedbirleri ilimleri ve buluĢları ile tamamıyla bu konuya odaklanmıĢlardır. 

Kendi mallarını arttırmak için her türlü tedbirleri almıĢlardır. Aynı zamanda 

üretilen bu malların satıĢına da çok önem vermiĢlerdir. Çünkü satılmadan 

üretilen mallar bir iĢe yaramaz.
172

 

Malkum, üretimin de tek baĢına yeterli olmadığını vurgulayarak Avrupa‟da 

üretilen mallara ve bu malların değerinin nasıl belirlenmesi ve satıĢıyla alakalı 

açıklamalar verdikten sonra Ġran‟daki durumu Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir: 

…Mesela Ġsfahan tütünü iyi bir satıĢ pazarlamasına sahip olmadığından değiĢ 

tokuĢ usulü ile el değiĢtiriyor. AlıĢveriĢin bu Ģekilde yapılması malların 

değerinin düĢmesine sebep oluyor. Ticaret sadece malların nakli ve satılması 

demek değildir. Dünyevi iĢlerde ticaretten baĢka bir iĢ yoktur. Ticaretsiz 

yaĢamak hayvan gibi yaĢamaktır. Asya ülkeleri ticaretin kudret ve 

anlamından hiçbir bilgileri yoktur. Ġran‟da bizim Batı ile olan ticaretimizin 

bizi fakir, Batılıları da zengin yapacağına inanılır. Bu düĢünce tamamen 

cehaletle ilgilidir. Ticarette iki tarafta kar etmelidir. Ticarette bir taraf zarar 

edip diğer taraf kazanırsa bu ticaret değildir.
173

 

Malkum bu sözleriyle Avrupa‟da bir düzen ve nizam içerisinde olan ticaretin 

bunun aksine Asya‟da ise düzensiz ve belirsizliklerle ilerlediğini vurgulamıĢtır. Ona 

göre Ġran‟da Avrupa‟daki sisteme benzer bir düzen içerisinde ticaretin geliĢmesini 

sağlamak gerekir. Malkum bu sebeple ilk önce ticareti yapanların devlet tarafından 

korunması gerektiğine iĢaret etmiĢtir. Devletin tüccarların can ve mal güvenliğini 

sağlaması gerektiğine vurgu yaparak ticaretin kaidelerini içeren yazılı hukuk 

kurallarının faydalarını izah etmiĢtir. 
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Malkum Han, Avrupa‟nın gücünden bahsederken öncelikle batının gücünün 

askeri değil, ekonomik ve ticari olduğunu vurgulamıĢtır. Modern çağda askeri 

savaĢların yerlerini ekonomik rekabete bırakacağını ifade etmiĢtir. Bu sebeple 

ülkelerin ticari faaliyetlerini ele geçirmenin o ülke için büyük bir hezimet olduğunu 

vurgulamıĢtır. O‟na göre devletler arasındaki asıl savaĢın ucuz malların üretimi 

olduğunu söylemiĢtir. Devletlerinin yolları yapılırken sadece hac ve askeri açıdan 

inĢa edildiklerini vurgulayan Malkum, ticari yolların faaliyete geçmesi ve karayolu 

ağının kurulması ile malların varıĢ yerlerine daha hızlı ve düĢük maliyetle 

ulaĢmalarını sağlayacağını ve fiyatların azalmasıyla da müĢteri sayısının artacağına 

vurgu yapmıĢtır.
174

 

Malkum‟a göre ticarette üretimin artması ve düĢük maliyetin sağlanması için 

yatırımlara ihtiyaç vardır ve bu yatırımları finanse edecek Avrupa ülkelerindeki gibi 

bankalar kurulması elzemdir. 

3.4.  Ġran’da Ġlk Bankanın Kurulması ve Malkum Han’ın Konu Ġle Ġlgili 

Risalesi 

Malkum, milli bir bankanın kurulmasının, devlet tarafından yapılacak olan 

büyük yatırımlar için çok önemli olduğunu değerlendirmektedir. Devletin ihtiyaç 

halinde yabancı devletler yerine kendi milli bankasından iç borçlanma ile ihtiyaçların 

karĢılanacağı fikrinde olmuĢtur. Banka açmak için gerekli sermaye ihtiyacını ise 

hazine arazilerinin satıĢıyla karĢılanabileceğini ifade etmiĢtir. Mali sıkıntılar 

içerisindeyken milli bir banka açmasının zor olduğunu bilen Malkum Han, 

risalelerinde bu konuyla ilgili önerilerde bulunmuĢtur. 

Malkum Han, Defter-i Tanzimat risalesinin 74 numaralı kanun teklifinde 

bankanın kurulması ile ilgili bilgiler vermiĢtir. Bankanın kurulabilmesi için yeterli 

sermayenin de devlet üzerinde bulunan hazine arazilerinin halka belli Ģartlarla 

satılması sonucunda elde edilebileceği teklifinde bulunmuĢ, bu hazine arazilerinin 

nasıl ve ne Ģekilde satılması gerektiği konusunda bu kanun maddesini 

oluĢturmuĢtur.
175

 Kanun teklifine baktığımızda devlete ait hazine arazisinin halka 
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satılması düĢüncesi ile elde edilen gelirin banka tesisinde kullanılacağı fikri milli bir 

banka tesisine ne derecede ehemmiyet verdiğinin bir göstergesi olarak 

değerlendirilebilir. Bu dönemde dıĢ borçlar sebebiyle Ġngiltere ve Rusya‟nın tıpkı 

Duyûn-u Umumiye gibi Ġran‟da banka açarak borçlarını bu yolla tahsil etmeye 

baĢlamaları, milli bir bankanın ne kadar da elzem olduğunun bir göstergesi olsa da 

Malkum‟un devlete ait hazine arazilerinin satılmasıyla banka açılma fikri oldukça 

eleĢtirilmiĢtir.  

Malkum, kurulmasını istediği bankaların faaliyetleri ile ilgili de paranın daha 

serbest dolaĢımını teĢvik etmek için kredilerin faizlendirilmesini önermektedir ve bu 

hususun Ġslami açıdan itirazlara rağmen kredi verebilen çok sayıda bankanın 

kurulması gerekliliğine inanmıĢtır. Ayrıca paranın kontrol edilebilmesi için ise bir 

merkez bankasının kurulması fikrini desteklemiĢtir.
176
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IV. BÖLÜM 

4. 19. YÜZYILDA ĠRAN’DAKĠ HUKUKĠ VE ĠÇTĠMAĠ YAPI ĠLE 

EĞĠTĠM SĠSTEMĠ HAKKINDA MALKUM HAN’IN FĠKĠRLERĠ.  

4.1. Sosyal Yapı ve Malkum Han’ın Risalelerinde KiĢisel Hak ve 

Özgürlükler 

XIX. yüzyıl Ġran‟daki sosyal yapıya bakıldığında ulema ve din adamlarının 

halk üzerinde çok etkin ve söz sahibi oldukları görülmektedir. Saraylılar olarak ifade 

edilen bürokrat sınıfın ise halka zulüm uyguladığı değerlendirilmektedir. Esnafın ise 

ulema ile iç içe olduğu görülmüĢtür. Bu dönemde baĢ gösteren imtiyazlar ve onun 

sonucunda özellikle çiftçilerin ellerindeki ham maddelerin değersizleĢmesi, tütün 

fiyatlarının yabancılar tarafından belirlenmeye baĢlanması, halkın ticaretin içerisinde 

olan ruhban sınıfı etrafında toplanmasına sebebiyet vermiĢtir. Halkın ihtiyaçlarına 

cevap verebilecek resmi kuruluĢların eksik olması, ticari sorunların çözülmesinde 

halkın ulemaya yakınlaĢmasını ve sorunların çözümlenmesinde ulemanın bir otorite 

haline gelmesine sebep olmuĢtur. 

Malkum han, Defter-i Tanzimat risalesinde halkın içinde bulunduğu durumu 

Ģu Ģekilde izah etmiĢtir: 

Ülke genelinde hizmetli açığı çok fazla, halk çok yoksul durumda, divan 

kurumu yetersiz ve halkın isteklerine cevap veremiyor. RüĢvet, iltimas, 

tehditler ve daha birçok rezillikler mevcut. Bütün bu sorunlar güneĢten daha 

da aĢikâr durumdadır. Bu sorunların kaldırılması ve Ġran halkının kurtarılması 

ancak yöneticilerin eli ile olur.
177

 

Devlet kademelerindeki usulsüzlükleri ve adaletsizlikleri örnekleriyle 

açıklamaya çalıĢan Malkum, aynı risalenin üç numaralı yasa teklifinde, “halkın sahip 

olduğu hakları” listelemiĢtir. Kanunun alt fıkralarında, hakkında kesinleĢmiĢ bir 

hüküm olmadan hiç kimsenin cezalandırılamayacağını, yasa önünde herkesin eĢit 

haklara sahip olduğunu ifade etmiĢtir. 

1. Fıkra: Kanun önünde bütün Ġran memleketinde yaĢayan Ġran reayasının 

hakları eĢittir. 

2. Fıkra: Hiçbir iĢ ve hiçbir divan üyeliği miras bırakılamaz. 
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3. Fıkra: Bütün divan makamı rütbe ve dereceleri kanun önünde hak olarak 

eĢittir.  

4. Fıkra: Ġran reayasından hiçbir Ģey kanun hükmü olmadan alınamaz.  

5. Fıkra: Ġran reayasından hiç kimse kanun hükmü olmadan hapse atılamaz. 

6. Fıkra: Ġran reayasından hiçbir kimsenin evine kanun hükmü olmadan 

izinsiz ve zorla girilemez. 

7. Fıkra: Ġranlılar inançları konusunda özgürdürler. 

8. Fıkra: Vergiler her yıl kanun hükmüne mahsuben toplanabilecektir.
178

 

Görüldüğü üzere Malkum Han günümüz modern hukuk sisteminde belirtilen 

kiĢisel hak ve hürriyetlere yakın bir kanun teklifinde bulunmuĢtur. Malkum‟a göre 

kiĢisel hakların korunması devletin sorumluluğundadır. Risalesinde adaleti oluĢturan 

kanunların, kalkınmanın ilk unsuru olduğunu beyan etmiĢ ve “eğer bir mülkün (ülke) 

sahibi insanların hukukunu sağlayamazsa o mülke adalet güneĢi doğmaz” 

demiĢtir.
179

Adil bir yönetimin ancak yazılı ve belirli hukuk kurallarıyla 

sağlanabileceğini söyleyen Malkum Han, ülkenin ilerlemesinin ve devletin 

nizamının, kanuni bir nizamla sağlanabileceğini savunmuĢtur. 

Malkum Han, halkın kiĢisel hak ve özgürlüklerine sahip çıkarak zulme boyun 

eğmemeleri gerektiği ile ilgili 1863 yılında Ġstanbul‟dayken bir konuĢma yapmıĢ ve 

bu konuĢması ile ilgili metni de Mirza Fethali Ahundzade tarafından günümüze 

aktarılmıĢtır. Malkum, bu konuĢmasında yöneticiler tarafından halka zulüm 

yapıldığını ve bunun nasıl engellenmesi gerektiği konusunda halka Ģu tavsiyelerde 

bulunmuĢtur: 

Zulüm fiildir, onun faili zalim, mef‟ulüde mazlumdur. Zulmü 

kaldırmak mastardır. Ya zalim zulmü terk etmelidir veya mazlum zulme 

tahammül etmemelidir. Ġkisinden baĢka bir çare yoktur. Eski dönemlerden bu 

yana idareciler kendi idaresindeki insanları bir arada tutmak, onların üzerinde 

hâkimiyet kurmak için baskı ve zulüm uygulamıĢlardır. Zulümden 

vazgeçmemiĢlerdir. Volter, Russou, Monterqui gibi filozoflar kendi 

eserlerinde idarecilerin zulümden baskıdan vazgeçmelerini istememiĢlerdir. 

Onlar halkın buna artık tahammül etmemeleri konusu üzerinde 

durmuĢlardır.
180
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 Malkum, insanın sahip olması gereken hak ve özgürlüklerle ilgili daha ilk 

risalesinden itibaren açıklamalarda bulunmuĢtur. Avrupa‟da mevcut olan kiĢisel hak 

ve hürriyetlere halkın zulme boyun eğmeyerek sahip olduklarını vurgulamıĢtır.  

 Malkum Han “Usûl-u Âdemiyet, Hüccet, Miftah ve Tovfik-i Emanet” 

risalelerinde
181

 halkın bir arada ve birlik olarak hareket etmesini savunmuĢtur. Ona 

göre halkın birbirine kenetlenmesi gerekmekte ve ancak bu Ģekilde halkın yönetime 

dâhil olması sağlanabilir. Milletin haklarının kanunlar ile korunması gerektiğini 

vurgulayan Malkum, Ġran‟da halkın hiçbir zulme ve baskıya ses çıkarmamalarını 

eleĢtirmiĢtir. Fransız ihtilalinden örnekler vererek halkın kendi kiĢisel haklarına sahip 

çıkmaları gerektiği inancında olmuĢtur. Bunun ise sosyal sınıfların hepsinin bir arada 

ve birlikte hareket etmeleriyle sağlanacağını ifade etmiĢtir. 

4.2.  Hukuk Sistemi 

Ġran‟da “Örfi ve ġer‟î” olmak zere iki kanuna göre bir adalet sistemi 

mevcuttu. Örfi hukuk, vali ve kethüdalar aracılığıyla yürütülmüĢtür. Bu kanunlar 

bazen ihtiyaçları karĢılamadığı zamanlarda içtihatlara yahut din adamlarına 

baĢvurularak sonuçlandırılmaya çalıĢılıyordu. Adam öldürme gibi ağır cezalarda ise 

hükümlülerin eyalet valileri ve merkeze intikalleri sağlanarak cezalandırılmaları 

sağlanıyordu. ġer‟î hukuk sisteminde ise Kur‟an ve sünnete göre yargılama 

yapılmaktaydı. Bu mahkemelerin baĢında ise “Vekil-i Divânhâne” veya “kadıasker” 

bulunmaktaydı. Bunlar da “Ģeyhülislam”a bağlı olarak görev almıĢlardır. Büyük 

Ģehirlerdeki Ģeyhülislamların atamaları bizzat Ģah tarafından yapılmaktaydı. Örfi 

mahkemelerin halledemediği davalara da Ģeyhülislamların baĢında bulunduğu 

mahkemeler aracılığı ile karara bağlanırdı.
182

 XIX. yüzyılda mevcut hukuki yapı 

genel itibariyle bu Ģekildeydi. Devletin her vilayetinde geçerli ve uygulamada olan 

ceza kanunu mevcut değildi. Bu durum da aynı suçların farklı vilayetlerde farklı 

cezalar almasıyla sonuçlanmaktaydı. Ceza hukukuyla ilgili ıslahatlar yapılmaya 

çalıĢılmıĢsa da yeterli olmamıĢtır. Devletin her kademesini ilgilendiren ve nizamı 

sağlayan yazılı bir kanun mevcut olmamıĢtır. 
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Merkezde ve taĢrada belirlenmiĢ yazılı bir hukukun olmayıĢı Malkum Han 

tarafından da risalelerinde eleĢtirilmiĢtir. Malkum, Defter-i Tanzimat risalesinde 

önce kendisi tarafından oluĢturulan kanun maddeleriyle ilgili olarak  “bu 180 kanunu 

bir haftada tamamladık ve ġah Hazretlerine imza için gönderdik...” ifadelerini 

kullanmıĢtır. Altı ay boyunca dört bin kanunu toplanıp incelendiğini ifade etmiĢtir. 

Malkum, bu kanun maddelerine vezirlerin itirazlarından bahsederek vezirlerin her 

kanun maddesinin sonunda yazan “...kanunun icrası, filan vezirin 

sorumluluğundadır” ibaresinin vezirler açısından bağlayıcı bir hüküm olarak 

belirtilmesinden rahatsız olduklarını beyan etmiĢtir.
183

  

Malkum, verdiği örneklerle Ġran‟daki hukuk sisteminin tıpkı 3000 yıl önceki 

esaslarla devam ettiğini ve geleneksel sistemin değiĢmesi gerektiğini, eğer devletin 

ilerlemesi isteniyorsa hukukun üstünlüğünün tek yol olduğunu sürekli olarak ifade 

etmiĢtir.
184

 Malkum, yazılı bir hukuk kuralları için yazılı bir anayasanın olması 

gerektiğini ve bu kanunun da tüm Ġran‟da uygulanması gerektiği fikrinde olmuĢtur. 

Defter-i tanzimat risalesinde devletin teĢkilini ve devlet kurumlarının yazılı 

hukukunu izah etmeye çalıĢmıĢtır. Hamit Algar‟a göre bu risale tek baĢına bile bir 

anayasa niteliğindedir.
185

 

Malkum Defter‟i Tanzimat risalesinden sonra yine hukuk kurallarıyla ilgili 

diğer bir risalesi olan “Refik ve Vezir‟i” yazmıĢtır. Bu risalede karĢılıklı iki 

karakterin konuĢmalarına yer vermiĢtir. KarĢılıklı konuĢmada “Refik” karakteri, 

düzenin sağlanması ve yürütme gücünün ancak yazılı hukuk kuralları ve bunların 

uygulanması ile oluĢacağı konusunda ısrarcıdır. Vezir ise bu makama gelmek için ne 

kadar mücadelede bulunduğunu, kendisi varken kanunlara yürütmeyi teslim etmenin 

gereksiz olduğunu ve 4000 yıllık bir Ġran tarihinin bu Ģekilde devam ettiği Ģeklinde 

düĢünmektedir. Malkum, Refik üzerinden ġahın kanunları çıkarmaya istekli 

olduğundan ancak kanunların icrasına vezirlerin engel olduğundan bahsetmiĢtir.
186

 

ġah hakkında olumsuz konuĢmamaya ise Risale boyunca dikkat etmiĢtir. Vezirin 

konuĢmasında sürekli olarak ġahın arkasından iĢ çevirdiğinden bahsederken Refik 
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ise ġahı sürekli olarak savunmuĢtur. Bundaki amaç tepki çekmeden asıl muhatabı 

olan Ģahı tesiri altında almak olduğu değerlendirilmektedir. 

Risalenin devamında da refik sürekli olarak Avrupa‟daki yeniliklerden ve 

özellikle hukukun üstünlüğü ve yasaların gerekliliği konularından bahsederek veziri 

ikna etmeye çalıĢmaktadır. Nadir ġah‟ın Hindistan seferinden ve baĢarılarından 

bahseden vezir ise bu kadar güçlü bir ülke iken ne oldu da Ģu an Batıyı taklit etmek 

zorunda kaldıklarını haykırmaktadır.
187

 Bu Ģekilde karĢılıklı takip eden konuĢma 

neticesinde “Refik”, “Veziri” aklî örneklerle ıslahatların yapılması ve değiĢimin 

gerekliliği konusunda ikna etmeye çalıĢmıĢtır. 

Malkum Han, ceza kanunları konusunda da eleĢtirilerde bulunmuĢtur. Ceza 

kanunlarının kiĢiden kiĢiye, duruma ve cezayı veren Ģahıslara göre farklılıklar 

gösterdiğinden bahsetmiĢtir; “devlet hükümranlık âleminde siyasettir. Siyaset hüküm 

ve cezalardan ibarettir. Ceza olmadan hüküm olmaz hüküm olmadan ise ne siyaset 

olur ne devlet” demiĢtir. Malkum Han, devletin oluĢturduğu kanunlara uymamanın 

bir cezasının olmamasını sistemin iĢlememesinin en büyük etkeni olarak görmüĢtür 

ve hükümetin Ģeklinin kanunlarla belirlenmesi hususunda sürekli durmaktadır.  

Malkum, Ġran‟da suç iĢlendikten sonra cezanın belirlendiğinden bahsetmiĢtir. 

Mevcut yasaların eksikliklerinden dolayı her suçun cezai bir müeyyidesi belirli 

değildir. ġer‟i kanunlara göre verilmeye çalıĢılan cezalar yetersiz kalmıĢtır. Bu 

sebeple iĢlenen suçun türüne göre cezalar o anki koĢullara göre yargılandığı 

mahkeme tarafından verilmiĢtir. Bu durumu Malkum Han risalesinde Ģu Ģekilde izah 

etmiĢtir:  

Hükmün Ģartı suç iĢlenmeden önce o suçun cezasının önceden belirgin olması 

gerekir. Eğer suç iĢlendikten sonra belli olursa bu sadece bir zulümdür. ĠĢte 

devletlerde cezaların ve kuralların belirlenmesini sağlayan siyasettir. Bu da 

Avrupa devletlerinin bizim Berberilerden üstünlüğünün güçlü delilleridir… 

Londra‟da her suçun cezası önceden bellidir. Ġran‟da ise hiçbir vezir hangi bir 

suça nasıl bir ceza verilmesi gerektiğini bilmezler. Her bir mahkeme baĢkanı 

aynı Ģekil olayla ilgili kendi meyline göre uygun gördükleri bir cezayı 

verirler. Adaletin temel ilkesi; devletin suçlara yönelik cezalarının olayların 
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gerçekleĢmeden önce belirgin olması ve bu cezaların herkes için eĢit 

olmasıdır
188

 demiĢtir. 

Suçlar ve verilecek ceza derecelerinin eksikliklerini bilen Malkum, “Defter-i 

Kanun” risalesinde “cezalandırma derecesi üzerine kanun” maddelerini yazmıĢtır. Ġlk 

fıkralarda Ġran tebaasının adalet önünde eĢit olduğunu yazmıĢtır. Suçların nev‟ine 

göre cezaları üç kısma ayırmıĢtır. Birincisi terbiye etme cezası, ikincisi siyaset, 

üçüncüsünü de gazap(infaz) olarak sınıflandırmıĢtır. O‟na göre Ġnfaz ise yedi çeĢittir; 

Ġdam, daimi angarya, geçici angarya, hapis cezası, zincir cezası, sürgün, devlet 

tarafından kınanmadır. Malkum bu cezaların nasıl olması gerektiği ve nasıl 

uygulanması gerektiğini risalesinde açıklamıĢtır.  

Malkum Han‟ın risalelerinde oluĢturduğu bu ceza kanunu maddeleri ulema 

tarafından Ģeriat karĢıtı olarak nitelendirilmiĢtir. Kendisine yöneltilen Ģeriata hilaf 

kanunlar konusundaki eleĢtirilere, bu yasaların Ģeriata hilaf hiçbir yanının olmadığı 

ve bu kanunların dine uygunluğundan bahsederek “… Hiçbir ahmak cezaların 

dereceleri tertibinin Ģeriata hilaf olduğunu söyleyemez” demiĢtir.  

Makum, risalesinde idam gerektiren cezaların infaz Ģeklini de ayrıntılı 

açıklamıĢtır. Ġnfazın baĢın kesilmesi Ģekliyle gerçekleĢmesi gerektiğini, idam 

edilmeden önce adliye kâtibi tarafından ceza hükmünün yüksek sesle okunmasına 

müteakip beklenilmeden infazın gerçekleĢmesi gerektiğini ifade etmiĢtir. Risalesinin 

devamında oluĢturmuĢ olduğu ceza kanunlarının madde ve alt fıkralarında hangi suça 

ne tür ceza verilmesi ve cezanın infaz Ģeklinin nasıl olması gerektiğini ayrıntılı 

olarak açıklamıĢtır.
189

 Bu cezalar en alt kınama cezasından ve bunların çeĢitlerinden 

baĢlayarak, hapis, kınama, angarya ve sürgün cezalarını kapsadığı gibi idam cezası 

ve bu cezaların infaz Ģekillerini en ince ayrıntısına kadar iĢlemiĢtir. Bu haliyle bile 

dönemin Ġran ceza hukukunu tek baĢına üslenecek derecede güçlü ve ayrıntılı bir 

yazı örneğini oluĢturmuĢtur. 
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4.2.1. Malkum Han’ın Anayasa Ġçin Önerdiği Kanun Teklifleri 

Malkum, risalelerinde sadece halkın uyması gereken kanunlardan ve ceza 

hukukundan bahsetmemiĢtir. O, devletin iĢleyiĢi için gerekli iç denetimlerin ve 

cezaların da gerekli olduğunu ve devletin güçlenmesinin ancak hukukun üstünlüğü 

ile sağlanabileceğini savunmuĢtur. Malkum, kanunları uygulamayan devlet 

adamlarının da rüĢvet alanların da cezalandırılması için kanun teklifleri yazmıĢtır. 

Bu bağlamda Malkum Han, Defter-i Tanzimat risalesinin 10 numaralı kanun 

maddesini kaleme almıĢtır. Bu kanun maddesinde devlete karĢı yapılan ihanet suçları 

ve cezalarına değinmiĢtir. Ġran genelinde çokça yaygın olan peĢkeĢ ve rüĢvetin, 

devletin iĢleyiĢini büyük ölçüde etkilediğine değinerek, bu suçlara verilecek cezalarla 

ilgili Ģu yasa teklifinin yürürlüğe girmesini savunmuĢtur:  

Devlete ihanetin cezası ölümdür. Her vezir devlet iĢlerinde kanunlara 

aykırı davranırsa haindir. Memurlar arasından her kim baĢka birinden rüĢvet 

ya da peĢkeĢ alırsa (1000 dinar ve üzeri olarak sınırlamıĢtır) vatan haini 

sayılır. Her kim Divana karĢı yalan söylerse vatana ihanet suçu ile yargılanır 

(vatan hainidir). Vezirlerin vatana ihanet suçlarının tahkiki Tanzimat 

Meclisinin sorumluluğundadır
190

.  

Malkum Han‟ın burada önerisinde bulunduğu kanun maddesi sadece rüĢvet 

ve iltimas ile ilgili değil aynı zamanda vezirlerin de ne Ģekilde tetkik edileceği ile 

ilgili hüküm örneği sunmuĢtur.  

Bu dönemde Ġran‟da oldukça yaygın olan devlet kademelerindeki rüĢvet 

meselesine de değinen Malkum Han, Meclis-i Tanzimat risalesinde Fransız 

kanunlarını referans alarak oluĢturmuĢ olduğunu söylediği rüĢvet ile ilgili suçlara 

verilecek cezaları ise Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir:  

RüĢvet Üzerine Kanun;  

Birinci Fıkra: ÇalıĢan memurlardan her biri kendi görevleriyle ilgili 

rüĢvet alırlarsa yahut hediye ya da değerli olan ve rüĢvet sayılan bir Ģeyi 

alırlarsa/peĢkeĢ dâhil, menfaat vb. kabul ederlerse devlet küçük düĢürülmüĢ 

olur. Bu durumdaki görevli memur görevinden el çektirilir ve layık olan ceza 

ile cezalandırılır.  
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Ġkinci Fıkra: Devlet memurlarına rüĢvet verenler, peĢkeĢ, menfaat ve 

benzeri usulsüzlüklerle makam sahibi olanlar ya da baĢkalarının makam 

sahibi olmasını sağlayanlar hakkında gereken en yüksek cezaya çarptırılırlar. 

Bunların tutukluluk halleri ise en az üç ay ile bir yıl arasında olacaktır. 

Üçüncü Fıkra: EĢya ve mal olarak verilen rüĢvetler divan tarafından 

kayıt altına alınacaktır. 

Dördüncü Fıkra: Adliye hâkimlerinden her kim rüĢvet ile bir hüküm 

verirse o hâkime en ağır ceza tatbik edilir. 

BeĢinci Fıkra: Adliye hâkimlerinden yahut idare polislerinden bir 

kimse herhangi bir yerde öncelik isterse kınama cezası ile cezalandırılır. 

Malkum Han, konuyla ilgili Osmanlı Devletinden örnek vererek azledilen 

vezirlerin ya derhal katledildiklerini ya da kesin bir zillet uygulandığını, buna 

rağmen Ġran‟da ise vezirlerin iĢledikleri suçlardan sonra durumlarında dahi bir 

değiĢikliğin olmadığından bahsetmiĢtir.
191

 Malkum, risalelerindeki bu ceza kanunları 

ile Ġran‟da eksik gördüğü düzensiz yapıyı belli bir nizam altına almaya çalıĢarak 

adaletin hâkim olmasını istemiĢtir. 

4.2.2. Malkum Han’ın Risalelerinde KiĢisel Hak ve Özgürlükler Ġle Ġlgili 

Fikirleri 

Malkum, Avrupa‟da mevcut olan kiĢisel hak ve özgürlüklerin Ġran tebaası için 

gerektiği fikrinde olmuĢtur. Halkın kendi hak ve özgürlüklerini bilmemesi, 

yöneticilerin halka zulmünü kolaylaĢtırdığı düĢüncesindedir. Halkın ve yöneticilerin 

yani insan olan her kiĢinin yasalar önünde eĢit haklara sahip olduğunu vurgulayarak 

risalelerinde bu yönlü hazırladığı yasaları sunmuĢtur. 

Bu amaçla Malkum, Defter-i Tanzimat risalesinde yazdığı üç numaralı kanun 

teklifi milletin hukukunu kapsamaktadır: 

1. Fıkra: Kanun, bütün Ġran Memleketinde, bütün Ġran Reayasının hakları 

eĢittir. 

2. Fıkra: Hiçbir iĢ ve hiçbir divan üyeliği miras bırakılamaz 

3. Fıkra: bütün Divan Makamı rütbe ve dereceleri hüküm ve hak olarak Ġran 

Reayasına eĢittirler. 

4. Fıkra: Ġran Reayasından hiçbir Ģey kanun hükmü olmadan alınamaz. 
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5. Fıkra: Ġran Reayasından hiç kimseye kanun hükmü olmadan hapis cezası 

verilemez. 

6. Fıkra: Ġran Reayasından hiçbir kimsenin meskenine kanun hükmü olmadan 

izinsiz ve zorla girilemez. 

7. Fıkra: Ġranlılar inançları konusunda özgürdürler. 

8. Fıkra: Vergiler her yıl kanun hükmüne mahsuben toplanabilecektir.
192

 

Malkum‟un önerdiği bu kanunlar, günümüz modern toplumlarında da 

kullanılan medeni kanunlara yakın kanunları ihtiva etmektedir. Kanun önünde eĢitlik, 

cezaların belirgin olması, mülkiyet hakkı gibi birçok konu ile ilgili kesin hükümler 

belirlemiĢtir.  

Malkum, Nedây-ı Adalet risalesinde kiĢisel hukukun korunmasının sadece 

devlet tarafından belirlenmiĢ kanunlar vasıtasıyla olması gerektiğini vurgulamıĢtır. 

Ona göre insanlar kendi devletlerinden can ve mallarının güvenliğinin sağlanmasını, 

adaletli bir yönetim sisteminin tesisini, özgür düĢünce haklarının sağlanmasını 

istemektedirler. Ġnsan hakları ile ilgili olarak: 

Hukuk-u Ademiyetin (insan hakları) korunması sorumluluğu 

kimindir? Elbette Hak Teâlâ bizim hukukumuzu korumaya ve ezeli tedbirleri 

almaya kadirdir. Lakin bizim yaratılıĢ Ģerefimizi fâil-i muhtar olarak 

yaratmıĢtır ve bize bahĢettiği akıl ve içtihat ile hukuk-u ademiyeti korumamız 

için bizim Ģerefimizi buna memur kılmıĢtır. …yoldan çıkmıĢ bir ülke öyle bir 

yere varmıĢtır ki kendi değersiz yaĢam hakkını baĢkalarının merhametine 

dilenci yapmıĢtır, o ülkede artık ne adalet beklentisi vardır nede yaĢama 

ümidi kalmıĢtır.
193

 

Malkum Han aynı risalesinin sonunda bütün bu hatalara rağmen hâlâ bir umut 

olduğunu insanın özgürlüğünü yine kendisinin sağlayacağını vurgulamıĢtır. 

 Ġnsanların özgürce düĢüncelerini beyan etmeleri konusunda fikirlere sahip 

olan Malkum Han uzun süre Avrupa‟da eğitimini tamamlayıp Ġran‟a döndükten 

sonra “mason teĢkilatı” olarak bilinen “FeramuĢhane”yi tesis etmiĢtir. Asıl amacını 

insanların bir arada olmasını ve insanlar arası iliĢkileri pekiĢtirmeyi amaçladığını 

vurgulayan Malkum Han, Nasıreddin ġah tarafından feramuĢhanelerin kapatılmasına 
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ve Ģahsına yöneltilen eleĢtirileri cevaplamak maksadıyla 1277-1278 yılları arasında 

“FeramuĢhane” risalesini yazmıĢtır.
194

 

Ġnsanı yeryüzünde yaratılan canlıların en asili olarak tabir etmiĢ ve ademiyet 

teorisinden bahsetmiĢtir. “Ademiyet” ile “insaniyet” terimleri arasındaki farklar ile 

hayvanlarla insanlar arasındaki farklardan bahsetmiĢtir. Ayrıca bir insanın sahip 

olduğundan daha yüksek derecelere gelmesi, saygınlığının artması, ademiyete 

girmesi anlamına geldiğini ifade etmiĢtir. 
195

  

Ancak FeramuĢhane konusu göründüğü gibi masumane değildir. 

FeramuĢhane konusunda genel anlamda ortak görüĢ mason locası olduğudur. 

Masonlukta “hümanizmin” Ġran‟daki sistemde “Ademiyet” yahut “Ġnsaniyet” 

kelimelerine karĢılık geldiği değerlendirilmiĢtir.
196

 Yazdığı risalesinde Tahran‟dan 

birçok dostu ile birlikte ortak ve özel bir doktrine ihtiyaç olduğundan 

bahsetmektedir.
197

  

Malkum Han, FeramuĢhanenin kapatılıp sürgüne gitmesinden sonra bile 

sürgün hayatında yazılarını yazmaya ve dağıtmaya devam etmiĢtir. Bunun için ise 

yasaklanan feramuĢhane yerine “Camia-yı Âdemiyet” olarak adlandırdığı gizli 

dernek aracılığıyla yazılarının dağıtımını sağlamıĢtır.
198

 

Hamid Algar, Malkum‟un Ġstanbul‟daki faaliyetlerinden bahsederken 

Osmanlı Devleti‟ndeki Mason locasının Ġran‟dan çok önce teĢkil edildiğini, tanzimat 

döneminde sosyal öneme sahip birçok devlet adamının da bu locada kayıtlı 

olduğunu, bunlar arasında Mustafa ReĢit PaĢa(1800-1858) ile Ġngiliz Büyükelçisi 

Lord Statford de Redcliffe‟nin de bulunduğunu ifade etmiĢtir. Malkum‟un ise bu 

locayla bağlantısının olduğunu vurgulamıĢtır. Malkum ayrıca Keçecizâde Mehmet 

Fuat PaĢa (1815-1869) ile de dostane iliĢkiler kurmuĢtur.
199
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Malkum, Ademiyet ile ilgili düĢüncelerini açıklamak üzere birçok risale 

yazmıĢtır. Bu konuda yazdığı diğer bir risalesi ise “Usû-ü Âdemiyet”tir. Feramason 

teĢkilatının ikinci teĢkilatı olarak geçen bu teĢkilat, Abbas Kali Han‟ın (Feridun 

Ademiyet‟in Babası) temsilciliğiyle kurulmuĢtur.
200

 “BeĢer-i dostane” (insancıllık, 

insan severlik
201

) fikrini savunmuĢ ve yaygınlaĢmasını amaçlamıĢtır.
202

 

Her ne kadar mason locası olsa da, FeramuĢhane teĢkilatında ve Usû-ü 

Âdemiyet yazılarındaki fikirleri sebebiyle Mirza Malkum han, siyasi kiĢiliği yanında 

özgürlük ile kiĢisel hak ve hürriyetler ile ilgili düĢüncelerin Ġran‟daki ilk temsilcisi ve 

savunucusu sayılmıĢtır. Bu sebeple meĢrutiyetçilere fikir babalığı yaparak 

parlamentonun oluĢmasına vesile olmuĢtur. Gerçekte Ġranlıları özgür kılmanın ve 

Avrupa gibi geliĢmiĢliğin anahtarını her zaman modernleĢmede görmüĢtür.
203

  

4.3. Eğitim Sistemi ve Malkum Han’ın Önerdiği Yeni Alfabe  

Ġran‟da eğitim ile ilgili yapılan reformlar öncesinde eğitim üzerinde hâkim 

otorite ulemaydı. Misyoner okulları hariç tutulduğunda Ġran‟da sadece medrese 

eğitimleri vardı. Burada uygulanan eğitim sistemi üzerinde de ulemanın belirgin bir 

Ģekilde etkisi vardı. Ulemanın eğitim üzerindeki etkisi Avrupa‟ya öğrencilerin 

gönderilmesi ve modern yöntemlerle eğitim veren okulların açılması ile kırılmıĢtır. 

Feth Ali ġah ve oğlu Abbas Mirza zamanında Avrupa‟ya öğrenciler 

gönderilmiĢtir. Nasıreddin ġah döneminde de devam eden öğrenci gönderimine 

ilaveten ilk üniversite olan Dar‟ül-Fûnun‟un kurulması kararlaĢtırılmıĢtır. Nasıreddin 

ġah ve sadrazamı Emir Kebir, üniversitede ders vermeleri için Avusturya‟dan 

öğretmenler getirilmesini sağlamıĢtır. Avrupa‟daki eğitim sisteminin önemi ve 

üstünlüğü bu dönemde tamamıyla benimsenmiĢtir.   

Malkum Han, iyi bir eğitimin kalkınma için en önemli unsur olduğuna 

değinerek, Batı‟nın geliĢmiĢlik seviyesinin ancak iyi bir eğitim ile yakalanabileceğini 

ifade etmiĢtir.  Batı medeniyeti ve teknolojisinin geldiği seviyeden bahsederken 

bunun batı insanlara has bir özellik olmadığını, Ġran‟daki geri kalmıĢlığın ve aydın 
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düĢünceyi kısıtlayan mefhumun bilimden uzak kalmakla alakalı olduğunu 

vurgulamıĢtır: “Batılıların aklı hiçbir suretle bizim aklımızdan daha fazla değildir. 

Ancak bilim konusunda bizden ne kadar ileri olduklarını anlamamıĢız, biz onların 

sanayideki geliĢmelerini görmekle yetinmiĢiz, ama asıl önemli olan onların 

medeniyetinin seviyesini ortaya çıkarmaktır” demiĢtir.
204

  

Malkum, beĢeri bilimlerin ve fen bilimlerini içeren eğitimler ile bunlara 

yönelik okulların oluĢturulması taraftarı olmuĢtur. Bu amaçla Defter-i Tanzimat 

risalesinin 41 numaralı kanun maddesinde Ġran‟da kapsamlı bir eğitim değiĢikliğini 

ifade ettiği görülebilir. Mili bir eğitim ile ilgili ülke genelinde üç çeĢit okulun 

teĢkilinin gerekliliği üzerinde durmuĢtur. Bunlar; “Terbiye, Fazliye ve Âliye” 

medreseleridir. Her birinin eğitim içeriklerini ise Ģu Ģekilde tasarlamıĢtır. “Terbiye 

Medresesini” Farsça okuma-yazma ile matematik, tarih, coğrafya, geometri ve beĢerî 

ilimler ile ilgili derslerin verileceği okullar olarak tasarlamıĢtır. “Fazliye 

Medreselerinin” Felsefe, Mantık, Matematik, BeĢerî Bilimler, Tarih, Resim ve çeĢitli 

bazı yabancı dillerin eğitimi ile ilgili derslerin okutulacağı okullar olacağını 

söylemiĢtir. Âliye Medreselerini ise Sanat, Edebiyat, Hukuk, Yüksek ilimler ve Tıbbi 

ilimlere ait derslerin okutulacağı okullar olarak sınıflandırmıĢtır. 
205

 

Bu üç farklı okulların nerede ve ne Ģekilde kurulmasıyla da ilgili olarak; 

“Terbiye Medreselerinin” her nahiyede bir tane, “Fazliye Medreselerinin” her 

vilayette bir tane ve “Âliye medresesinin” ise saltanat sarayında halka açık kurulması 

fikrini savunmuĢtur. Yapısal olarak baktığımız zaman tasarladığı eğitim düzeninde 

Âliye medreseleri üniversite olarak değerlendirilebilir. Malkum terbiye 

medreselerinin her nahiyede bulunması ile en azından temel bir ilkokul eğitiminin 

verilmesini hedeflemiĢtir. Fazliye de ise devletin ihtiyaç duyduğu bazı memurların 

yetiĢtirilmesini amaçlamıĢtır.  

Bu üç farklı okulların haricinde birde özel kanunlara tabi okulların da 

mevcudiyetinden bahsetmiĢtir ki bunlar; “Askerî Okullar, Öğretmen Okulları, Dini 

Okullar ile Ressamlık ve Sanat Okullarıdır”. Malkum Han ayrıca tasarladığı bu 

eğitim sisteminin ne Ģekilde ve kimin sorumluluğunda olacağını da belirtmiĢtir. 
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Devlet bütçesinden yıllık olarak 200 bin tümen, medreselerin idamesi ve ikamesi için 

kullanılacaktır. Aynı zamanda bu kanunun icra sorumluluğu yine Eğitim 

Bakanlığında olması gerektiğini ifade etmiĢtir.
206

  

Malkum Han, okulları bu Ģekilde sıralayarak ihtiyaca binaen gerekli 

düzenlemeleri yapmıĢtır. Eski medrese fikrinin ise devamlılığını asla savunmamıĢtır. 

Dini eğitimler ile sanat okullarının ayrıca teĢkil edilmesi gerekliliğini savunmuĢtur. 

Malkum, bu okullarda okutulacak derslere değinirken Arap alfabesinin eğitimde 

kullanılmasının öğrenim üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsetmiĢtir. 

Bu amaçla Malkum Han, alfabenin ıslahı fikrini savunmuĢ ve “Âdemiyet” 

isimli yazılarını yazmıĢtır. Bu yazılarında Ġslam ülkelerinde kullanılan alfabenin 

kusurlarından bahsederek alfabenin nasıl ıslah edilmesi gerektiğini ifade etmiĢtir. 

Malkum, bu yazılarında Arap alfabesi ile yazılan yazıların matbaada baskısı 

esnasındaki sorunlardan bahsederek, Arap alfabesinin sesli harf barındırmaması, 

harflerin birbirlerine benzemesi ve harflerin kelime içerisinde baĢta, ortada ve sonda 

yazılıĢlarının farklılıklarından ayrıntılarıyla bilgiler vermiĢtir.  Bu sebeple yeni bir 

alfabe icat etmiĢ ve bu yeni alfabe ile eserler kaleme almıĢtır. 

Alfabenin ıslahı konusu sadece Malkum Han tarafından gündeme getirilmiĢ 

bir fikir olmamıĢtır. “Yeni Alfabe” yahut “Alfabenin Islahı” ile ilgili tartıĢmalar uzun 

süren Ġran ve Rus mücadelesi ve alınan yenilgiler sonucunda Ġran aydınları ve devlet 

kademelerinde ülkenin geri kalmıĢlığı kabul edilerek bu geri kalmıĢlığın çareleri 

aranmaya baĢlandığı dönemde ortaya çıkmıĢtır. Bu geri kalmıĢlığın en çok kabul 

edilen ilkesi ise “Batı Medeniyetinin” çok ileri bir seviyeye gelmiĢ olması 

gösterilmiĢtir. Avrupa‟da kullanılan alfabenin faydaları gösterilerek, Ġslam ülkelerine 

oranla basit ve öğrenilebilir bir yapıya sahip olduğu değerlendirilmiĢtir. Bunun 

sonucu olarak da Ġslam ülkelerinde kullanılan alfabenin kusurlu yanları eğitim ve 

öğretimde aksaklıklara sebebiyet verdiği gerekçesiyle tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır. 

Nasıreddin ġah dönemine denk gelen bu tartıĢmalara Malkum Han‟da dâhil olmuĢ ve 

Ġran‟da alfabe ile ilgili iki fikrin oluĢmasında etkili olmuĢtur.
207

 Birincisi alfabenin 
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ıslah edilmesi, ikincisi ise yeni bir alfabenin kabul edilmesi görüĢleridir. Bu 

tartıĢmalara giren en önemli aktörlerden birisi de Mirza Feth Ali Ahundzade 

olmuĢtur. 

Mirza Feth Ali Ahundzade, Malkum Han‟ın düĢünce hayatında en önemli 

yere sahip olan kiĢilerdendir.
208

 Ahundzade, sadece alfabe konusunda değil Ġslam‟ın 

da bir “reform” ihtiyacı olduğunu savunmuĢtur. Avrupa‟dan fiziksel olarak uzak olsa 

da eserlerinde “Doğu halklarının karanlık cehaletini ortadan kaldırmayı 

amaçladığını” vurgulamıĢtır. Malkum Han ile aralarında alfabe reformu ile ilgili 

mektuplaĢmaları dikkat çekicidir.
209

 Malkum‟a gönderdiği mektuplarda yeni 

uyarladığı alfabeyi de göndermiĢtir. Aynı Ģekilde Malkum‟da kendine has bir alfabe 

geliĢtirerek yeni alfabe ile yazdığı “Gülistan-ı Saidî, Akval-ı Ali, Hutut-u Ademiyet 

ve Zarbulmesel” gibi birkaç yazısını hicri 1303 yılında Londra‟da bastırmıĢ ve 

dağıtılmasını sağlamıĢtır.
210
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SONUÇ  

 Malkum Han ömrünün büyük bölümünü yurt dıĢında Ġngiltere, Fransa ve 

Ġtalya‟da geçirmiĢtir. Tahsili esnasında Avrupalı bazı düĢünürlerin eserleriyle 

tanıĢma fırsatı olmuĢ, pozitivizm felsefesinin tesiri altına girmiĢ ve Agust Komt‟un 

fikirlerinden etkilenmiĢtir. Bazı Ġngiliz bilim adamları Malkum‟u “ilim dağıtan kiĢi” 

olarak tanımlamıĢlardır. Malkum Han, Batı medeniyetinin kaynağını ilim ve fen 

olarak tanımlamıĢ ve buna inanmıĢtır.
211

 

Malkum, sadece Batıdaki fikirlerden etkilenmemiĢtir, aynı zamanda baĢta 

Osmanlı Devleti olmak üzere diğer devletlerin idari ve siyasi sistemlerindeki 

değiĢimleri de iyi bir Ģekilde analiz etmiĢtir. “Batının fikirleri sel gibi bütün 

memleketlere hücum ediyor, bu selden daha fazla yararlanabilmemiz için 

kapılarımızı daha çok açmalıyız” demiĢtir.
212

 

Malkum, Avrupa‟daki geliĢmeleri uzun yıllar takip etmiĢ ve özellikle 

meĢrutiyet ile ilgili çok detaylı incelemelerde bulunmuĢtur. Malkum tabii ilimlere 

ilave olarak toplumsal ve fen ile ilgili ilimleri de incelemiĢtir. O, Ġran‟daki diğer 

aydınlara nazaran batı ile teması daha fazla olmuĢ ve batıyı diğer çağdaĢı aydınlara 

göre daha fazla analiz etme imkânı bulmuĢtur. Batıdaki siyasi ve içtimai ilimlere de 

dikkat çekmiĢ, sanayi ve fendeki ilerlemeleri yakinen takip etmiĢtir. Avrupa‟daki 

geliĢmeleri inceler iken sadece sanayi ve fen ile ilgili ilerlemelerden bahsetmemiĢ, bu 

geliĢmelerin nasıl bir siyasi zemin ve otoritenin etkisi ile geliĢeceğinin örneklerini 

vermiĢtir.
213

  

Malkum Han, sadece Ġran‟da ki mevcut düzeni eleĢtirmemiĢtir. Aynı zamanda 

çözümler de üretmeye çalıĢmıĢtır. Bu yönüyle çağdaĢı olan diğer Ġranlı aydınlardan 

ayrılmaktadır. Malkum Ġran‟da gördüğü her aksaklığa bir çözüm önerisi getirmeyi 

hedeflemiĢtir. Bu düĢünce temeliyle risalelerini yazmıĢtır.
214

 Bütün risalelerinde 

hukukun üstünlüğü ve liyakat konularına değinmiĢtir. Eğitimin ve devletin idari 

sistemindeki kadrolarda görev alacak kiĢilerin belirli eğitimler görmesi gerektiği 
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fikrini sürekli olarak savunmuĢtur. “Defter-i Tanzimat” risalesini incelediğimizde 

eğitim ile ilgili ilk, orta ve yüksek tahsil olmak üzere eğitim sistemini bölümlere 

ayırmıĢ, bu okullarda okutulacak derslerle ilgili ise fen ve beĢeri bilim derslerin 

gerekliliğini savunmuĢtur.
 215

 

Mirza Malkum Han Nazımu‟d-devle, aynı zamanda bir danıĢman olarak da 

devlet kademelerinde görev almıĢ, sonrasında da Londra ve Roma‟da büyükelçilik 

yapmıĢtır. Uzun yıllar Avrupa‟da bulunsa da Ġran‟da gerekli ıslahatların 

millileĢtirilerek Ġran‟da tatbikini savunmuĢtur. Bu fikirleri ile ilgili Ģu Ģekilde 

konuĢmuĢtur: 

 Avrupa‟da bulunduğum zamanlarda Batı‟nın siyasi, içtimai ve mezhebi 

sistemlerini mütalaa ettim. Dünyanın çeĢitli mezhepleri ile sırrî teĢkilatı ve 

Feramasonari TeĢkilatı ile aĢina oldum. Garp‟ın siyasi fikirlerini Doğu‟nun 

diyanetiyle karıĢtırdım ve harmanladım. Çünkü Ġran‟ın Avrupa tarzında 

değiĢim çabaları faydasızdır. Bu yüzden maddi fikirleri din konusunda 

açıkladım ki vatandaĢlarımız anlamını iyi kavrasınlar diye….
216

 

Malkum Han batıdaki “pozitivizm” düĢüncesinden de oldukça etkilenmiĢtir. 

O, pozitivizm ilmini ahlakın kaynağı olarak göstermiĢtir ve onu ibadet ve itikat 

yerine koymuĢtur. Malkum Han, ilmin ahlakı doğurduğuna, ahlakın da dinin temelini 

oluĢturduğuna inanmaktadır.
217

  

Malkum Han, risalelerinde Batının demokrasisinin Ġran‟da tatbikinin 

gerekliliğini savunmuĢtur. Bunu yaparken de Kaçar Hanedanlığının istibdat yönetimi 

ile ilgili olumsuz bir söz söylememiĢtir. Pehlevi döneminde de benzer uygulamalar 

görülmüĢtür, modern istibdat olarak adlandırılan bu dönem Avrupa‟daki birçok 

ülkede varlığını halen sürdürmektedir.
218

  

Malkum Han, Ġran için önemli bir aydın olmuĢtur. Çünkü bir aydının görevi 

kendi ülkesindeki geri kalmıĢlığın sebeplerini tespit etmek ve onun ıslahı için çareler 

aramaktır. Malkum Han da bunun en iyi Ģekilde örneği olmuĢtur. O, bu amaçla Batı 

kültürünün unsurlarını kendi ülkesi için yorumlamıĢ ve yayılmasını sağlamıĢtır. Bu 
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sebeple Malkum, meĢrutiyet fikrinden söz etmiĢtir. Ama hiçbir zaman düzenli olarak 

meĢrutiyet hükümetini iĢaret etmemiĢtir. O, risalelerinde en çok kanunun hâkimiyeti, 

meclisin kanunları çıkarması ve kanun teklifleri ile idari bir sistemin iĢleyiĢi fikirleri 

üzerinde durmuĢtur.
219
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Osmanlı Devlet ArĢivlerinde Malkum han Ġle Ġlgili Belgeler: 

 

Dersaadet tarikıyle memuriyetine gitmek üzere Ġstanbul'a gelmiĢ olan Ġran 

Devleti'nin Londra Sefiri Malkum Han‟ın elindeki nameyi padiĢaha arz etmek üzere 

Mabeyn'e gönderilmesi ile ilgili belge.(  BOA., Ġ..DH.. / 1014 – 80065) 
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           Ġran Devleti'nin Londra Sefiri Malkum Han'a birinci dereceden Osmanlı niĢan 

verilmesi ile ilgili vesika. (BOA., Ġ..DH.. / 1016 – 80164) 
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Mirza Malkum Han’ın Mektupları ve Eserlerinden Örnekler: 

 

 

1 Muharram 1308 / 17.8.1890  

Mirza Ağa Han Kirmani'den Mirza Malkum Han'a tarihsiz 

mektup. Ġstanbul'da adresini verdiği diğer Ģeylerin yanı sıra, Tiran'daki durum 

hakkında bilgi verir ve Malkum Han'dan gazete gönderilmesini istediği vesikadır. 
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Zill‟ul-Sultan'ın Mirza Malkum Han'a Ġran'daki reformların gerekliliği ile ilgili 

mektubu. 

(http://www.asnad.org/en/document/336/) 
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Malkum Han‟ın Londra Ġran Sefiri iken 16 Zi‟l-ka‟de 1295 / 11 Kasım 1878 

tarihinde Ġstanbul'daki Ġran Sefiri Mirza Hüseyin Han Sipahsalar'a Avrupa'dan 

Hindistan'a yapılması planlanan demiryolu rotası ile ilgili müzakereler hakkında bilgi 

vermek amacıyla yazdığı mektuptur: (http://www.asnad.org/en/document/182/ ) 

 

http://www.asnad.org/en/document/182/
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Nasıreddin ġah tarafından Recep 1299 / 19.5.1882 tarihli Malkum Han‟ın 

düĢüncelerini ve fikirlerini takdir ettiği fermanı. ġah, Malkum Han‟a “Nazım‟ül-

Mülk” olarak hitap etmiĢtir: 
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Zill‟ul-Sultan'ın Mirza Malkum Han'a Ġran'daki son geliĢmeler ile ilgili 

bilgiler içeren 25 Recep 1325 (1907) tarihli mektubu.   

(http://www.asnad.org/en/document/341/) 

 

http://www.asnad.org/en/document/341/
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Mirza Malkum Han‟ın “Defter-i Tanzimat” Risalesinin baĢlangıç kısmı. 
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Mirza Malkum Han‟ın Londra‟da çıkardığı “Kanun Gazetesi” ilk sayısı. 
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Kaçar Hanedanı Devletinin ġahları (1794-1925) 

Ġsim Resim Unvan Baba ismi Hayatı 

1 

 

Ağa 

Muhammed ġah 

Hakan, 

ġahenĢah 

Ağa Muhammed 

Mustafa Han Kaçar 

1742–

1797 

2 

 

Feth Ali ġah  

Hakan, Hakan 

ibn Hakan, 

ġahenĢah 

Hüseyin Kuli Han 

Kaçar 

1772–

1834 

3 

 

Muhammed ġah 

ġah, Hakan, 

ġahenĢah 
Abbas Mirza Kaçar  

1808–

1848 

4 

 

Nasreddin ġah  

ġahenĢah, 

Hakan 
Muhammed ġah 

1831–

1896 

https://ipfs.io/ipfs/QmT5NvUtoM5nWFfrQdVrFtvGfKFmG7AHE8P34isapyhCxX/wiki/A%C4%9Fa_Muhammed_%C5%9Eah.html
https://ipfs.io/ipfs/QmT5NvUtoM5nWFfrQdVrFtvGfKFmG7AHE8P34isapyhCxX/wiki/A%C4%9Fa_Muhammed_%C5%9Eah.html
https://ipfs.io/ipfs/QmT5NvUtoM5nWFfrQdVrFtvGfKFmG7AHE8P34isapyhCxX/wiki/Feth_Ali_%C5%9Eah.html
https://ipfs.io/ipfs/QmT5NvUtoM5nWFfrQdVrFtvGfKFmG7AHE8P34isapyhCxX/wiki/Muhammed_%C5%9Eah.html
https://ipfs.io/ipfs/QmT5NvUtoM5nWFfrQdVrFtvGfKFmG7AHE8P34isapyhCxX/wiki/Abbas_Mirza.html
https://ipfs.io/ipfs/QmT5NvUtoM5nWFfrQdVrFtvGfKFmG7AHE8P34isapyhCxX/wiki/Nasreddin_%C5%9Eah.html
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5 

 

Muzaffereddin 

ġah 

ġahenĢah, 

Hakan 
Nasreddin ġah  

1853–

1907 

6 

 

Muhammed Ali 

ġah 

ġahenĢah, 

Sultan 
Muzaffereddin ġah  

1872–

1925 

7 

 

Ahmed ġah 

Kaçar  

Sultan Muhammed Ali ġah  

1898–

1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ipfs.io/ipfs/QmT5NvUtoM5nWFfrQdVrFtvGfKFmG7AHE8P34isapyhCxX/wiki/Muzaffereddin_%C5%9Eah.html
https://ipfs.io/ipfs/QmT5NvUtoM5nWFfrQdVrFtvGfKFmG7AHE8P34isapyhCxX/wiki/Muzaffereddin_%C5%9Eah.html
https://ipfs.io/ipfs/QmT5NvUtoM5nWFfrQdVrFtvGfKFmG7AHE8P34isapyhCxX/wiki/Nasreddin_%C5%9Eah.html
https://ipfs.io/ipfs/QmT5NvUtoM5nWFfrQdVrFtvGfKFmG7AHE8P34isapyhCxX/wiki/Muhammed_Ali_%C5%9Eah.html
https://ipfs.io/ipfs/QmT5NvUtoM5nWFfrQdVrFtvGfKFmG7AHE8P34isapyhCxX/wiki/Muhammed_Ali_%C5%9Eah.html
https://ipfs.io/ipfs/QmT5NvUtoM5nWFfrQdVrFtvGfKFmG7AHE8P34isapyhCxX/wiki/Muzaffereddin_%C5%9Eah.html
https://ipfs.io/ipfs/QmT5NvUtoM5nWFfrQdVrFtvGfKFmG7AHE8P34isapyhCxX/wiki/Ahmed_%C5%9Eah_Ka%C3%A7ar.html
https://ipfs.io/ipfs/QmT5NvUtoM5nWFfrQdVrFtvGfKFmG7AHE8P34isapyhCxX/wiki/Ahmed_%C5%9Eah_Ka%C3%A7ar.html
https://ipfs.io/ipfs/QmT5NvUtoM5nWFfrQdVrFtvGfKFmG7AHE8P34isapyhCxX/wiki/Muhammed_Ali_%C5%9Eah.html
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