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AYETULLAH ALİ HAMANEY’İN GİZEMLİ HAYATI 

Belirli kesimlerce olağanüstü bir mevki atfedilerek yüceltilen, 

Ġslam ve dünya kamuoyuna ruhani bir lider gibi takdim edilen, 

Katoliklerin papası, Ortodoksların Barthelemous’u gibi lanse 

edilen, günahsız ve hesap sorulması dahi düĢünülemeyen  Ġran 

Ġslam Cumhuriyeti dini lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney 

dosyasını kamuoyu ile paylaĢıyoruz.  

 

TÜRKÇE ĠLK DEFA YAYIMLANAN oldukça uzun olan bu dosyamızda  

Hamaney’in hayatı, ailesi, Ģahsi serveti, ilgileri, iliĢkileri, günlük, haftalık ve 

aylık programları ve bilinmeyen birçok önemli  bilgi yer almaktadır. Bölümlere 

ayrılan bu dosyada kamuoyunu Ģiddetle sarsacak, Ģok edecek ve gerçekten 

algılamaları, bilinen yargıları tamamen tersyüz edecek bilgileri bulacaksınız… 

 

Altı sarayı, Ģahsi olarak 30 milyar dolar serveti doları olan 

Hamaney’in konutunda yer alan pipolar, yüzükler, 

bastonlar, eĢinin kardeĢlerinin durumu, MeĢhed’te muta 

nikahlı iki kadınlar iliĢkisi ve diğer birçok 

husus…Uluslararası meĢhur film yapımcısı ve tartıĢmalı 

cumhurbaĢkanlığı seçimlerinden sonra Ġran muhalefeti 

yurtdıĢı baĢta gelen sözcüsü olan Muhsin Mahmelbaf 

kendi internet sitesinde 28 Aralık 2009, Pazartesi 

tarihinde Türkiye ve dünya kamuoyunu sarsacak bir yazı dizisi baĢladı. Farsça 

kaleme alınan bu makalenin aslına buradan ulaĢılabilir. 

Mahmelbaf bu önemli bilgilerin kendisine Hamaney’in konutundan (beyti 

rehberi) eski çalıĢanlar ve yurtdıĢına kaçan Ġstihbarat Bakanlığı üyelerince 

ulaĢtığını kaydediyor. 

 

GİRİŞ 

 

ġah ve Humeyni’den sonra Hamaney, geçtiğimiz on yıllarda Ġran kamuoyunu ve 

halkın Ģahsi hayatlarını en fazla etkileyen bir Ģahıstır. O, herhangi bir Ģahıstan 

daha çok Ģu ya da bu Ģahsın hayatı hakkında kendi istihbarat teĢkilatları 

aracılığıyla en fazla Ģey bilen biridir. Ancak çok az sayıda insan onun evi, ailesi, 

ilgileri veya iĢ alıĢkanlıkları hakkında bir Ģeyler biliyor. Bu aĢırı gizlilik 

kendisince ve kendi sistemince yapılan kasıtlı bir tercih idi. Gizlilik içinde 

sarmalanmasıyla birlikte o müntesipleri arasında bir dini karizma ve insanlar 

arasında meĢum bir vasıf elde etti. 

http://www.makhmalbaf.com/articles.php?a=496
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Bu makale ilk elden kaynaklara dayanarak Hamaney hakkındaki gerçekleri 

açığa çıkarmayı hedeflemektedir. Bu ifĢaat onun fanatik destekçilerinin 

delicesine sevdaları veya geçtiğimiz bu günlerde sürekli olarak ifade edilen 

nefretten beridir. 

 

HAMANEY’İN GÜNLÜK PROGRAMI 

 

04.00: Uykudan kalma ve ibadet 

06.00-06.30: Güvenlik Birimi BaĢkanı Asker Hicazi ile toplantı 

06.30-07.00: Vahid ile toplantı (Liderin Konutu Ġdari Yardımcı) 

 

07.00-08.00:  Ġkinci oğlu Mücteba ile haftada üç kez toplantı. (Mücteba yılda 

150 gün din okulunda dersler veriyor, ancak diğer tüm günler babasıyla her 

sabah görüĢüyor.) 

08.00-10.30: Ġstihbarat, siyaset ve ekonomi raporlarına göz atıyor. 

10.30-12.00: Öğle uykusu ve dinlenme 

12.00-13.00: Cemaat namazı ve öğle yemeği 

13.00-15.00: Zorunlu toplantılar (bunlar değiĢkenlik arz ediyor, çoğunlukla 

beklenmedik krizlerin çözümleriyle ilgili) 

15.00-17.00: ġahsi meseleler 

17.00-20.00: Özel toplantılar ( haftalık ve aylık programlara göre cevap veriliyor) 

20.00-20.30: AkĢam yemeği 

20.30-21.00: Son kayıtları dinlemek 

21.00: YatıĢa hazırlık 

 

HAMANEY’İN HAFTALIK PROGRAMI 

(Ġran’da hafta içi Cumartesi’den ÇarĢamba gününe kadardır. PerĢembe ve Cuma 

günü tatildir.) 

 

1. Pazar öğleden sonra, askeri komutanlar ile toplantı. 

2. Pazar öğleden sonra, Sipah (Ġslami Devrim Muhafızları) Komutanlarıyla 

toplantı 

3. Pazartesi akĢam yemekleri, cumhurbaĢkanıyla toplantılar 
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4. Salı sabahı, kendi Ģahsi mali meseleleriyle ilgili olarak yetkililerle toplantılar 

(kardeĢi Hasan Hamaney, Mir Muhammedi, Mücteba Hamaney ve Ticaret 

Bakanı ġeriatmedar (Burada eski ticaret bakanı Muhammed ġeriatmedar kast 

ediliyor olabilir. Kendisi 1991 yılında Hamaney’in Hac iĢleriyle ilgili ofisi 

üyesiydi.) 

 

5. Salı akĢam yemekleri (Uzmanlar Meclisi ve Rejimin Maslahatını TeĢhis 

Konseyi baĢkanları, HaĢimi Rafsancani ile) 

6. ÇarĢamba öğle vakitleri, Muhafız Konseyi üyeleriyle toplantı 

7. ÇarĢamba akĢam yemeği, Cenneti ile (Anaya Koruyucular Konseyi baĢkanı 

Ahmed Cenneti) 

 

AYLIK PROGRAM 

 

1. Meclis baĢkanı Ali Laricani ile toplantı 

2. Yargı baĢkanı Sadık Laricani ile toplantı 

3. Dini danıĢmanlar ile toplantı (Mikdadiye ve Yezdi gibi Kumdan gelen 

Ģahıslar) (Bunlarla Kum medreseleri fanatik müderrisler derneği baĢkanı 

Ayetullah Murteza Muğdadiye ve aĢırı muhafazakar Ġmam Humeyni AraĢtırma 

Merkezi baĢkanı ve aynı zamanda Ahmedinecat’ın ruhani akıl hocası olan 

Ayetullah Muhammed Taki Misbah Yezdi kast ediliyor olabilir.) 

4. Diğer danıĢmanlarla toplantılar 

 

HAMANEY’İN ŞAHSİ İLGİLERİ 

 

YİYECEK 

 

Doktorlar kendisine havyar ve Lar nehrinden gelen alabalık yemesini tavsiye 

ediyorlar. ġimdi bu iki yiyecek onun Ģahsi favorileri halini aldı. Havyar Ģehrin 

Cuma namazı hatibi tarafından Rast’tan gönderiliyor. (Aynı zamanda Gilan 

eyaletinden Hamaney’in temsilcisi olan Ayetullah Zeynelabidin Kurbani). Sülün 

eti ġiraz’dan Hayri tarafından gönderiliyor. (ġiraz Cuma namazı hatibi Ayetullah 

Hayri ġirazi kast ediliyor olabilir.) Yine kendisi kolestrolden kaçınmak için 

bıldırcın ve devekuĢu eti tüketiyor. 

 

500.000 dolarlık bir makine kendisinin zehirlenmediğinden emin olmak için 

Hamaney’in yemeklerini kontrol amacıyla Amerika’dan satın alındı. Yemek 

belirli bir madde eklendikten sonra test ediliyor. Yiyecekler korumaların 

bulunmasıyla herkesten önce aĢçı tarafından tadılmak zorunda. 
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SPORLAR 

Dağa tırmanma ve ata binme. 1999 yılında Hamaney tek eliyle 

sürmesi nedeniyle attan düĢtü ve kolunu kırdı. (Hamaney’in 

sağ eli 1981 yılındaki bir suikast giriĢiminde sakatlandı. Cuma 

hutbesi verirken bir teyp kaydedicisinin içine yerleĢtirilen 

bomba patlatılmıĢtı.) Ġran içinde uzun seyahatlerde, örneğin 

MeĢhed’te, Hamaney ve Mücteba’nın Ģahsi atları A330 uçağının 

içinde varılacak yere götürülüyor. Kısa mesafeler için ise üç 

adet özel dizayn edilmiĢ tır atları taĢımak için kullanılıyor. 

 

ATLAR 

Maddi değeri 40 milyon dolar olarak tahmin edilen yaklaĢık 100 civarında at 

var. Bunların en pahalı olanı 7 milyon dolar değerindeki bir at ve ismi Zülcenah. 

(Hz. Hüseyin’in beyaz atına verilen isim) Mücteba’nın atı ise Sahand olarak 

adlandırılmıĢ. Bu atlar iki ahırda tutuluyor. Ġlki 10.000 metrekarelik bir alanda 

MeĢhed’deki Malik Abad arsasında ve 70 at evi var. Diğeri ise 3000 metrekarelik 

bir alanda 30 atın barındırıldığı Tahran’ın kuzeyindeki Levasanat bölgesinde. 

 

Kendisi bazen RaĢid Yezdi ile ğade’lere katılıyor. (Bu molla kendisine zevksiz 

şakalar anlatıyor ve muhtemelen Meşhed’deki İmam Rıza Türbesiyle irtibatlı olan 

Hüccetülislam Raşid Yezdi’den bahsediliyor.) Hamaney bu tür buluĢmalardan 

oldukça zevk alıp eğleniyor. (Kerim ġireyi’nin Nasiruddin ġah için yaptığı bazı 

Ģeyler.(Şireyi 19.yy Kaçar Hanedanlığı bir şah olan Nasreddin Şah’ın favori saray 

soytarılarından bir tanesiydi. Kendisi Şah da dahil herkes hakkında istediğini 

söylemeye izin verilmişti, özellikle de kapalı ortamlarda.) 

Soldaki Foto: Kerim Şireyi 

Yine Hamaney bir zihni rahatlama formu olarak bu tür adi 

fıkraları dinliyor ve ülkenin nabzını tutuyor. Muhammed 

Gülpeyegani ile Vahid Hağaniyan da bu meclislerde yer 

alıyor. (Muhammed Muhammedi Gulpayegani, Hamaney’in 

Ofis Müdürü veya başı). Bazen (Koruyucular Konseyi 

başkanı) Cenneti de buraya davet ediliyor ve bu 

münasebetle kendisi RaĢid ile alay 

etmektedir. Mücteba (oğlu) Hamaney’in 

gadelerinden nefret etmektedir; çünkü 

orada hiçbir etkisi olmamaktadır ve yokluğunda RaĢid 

Yazdi Ģu veya bu Ģahıs için iltimas kazanmada ve ekonomik 

ve siyasi tavsiyelerde bulunmaktadır.Foto: Raşid Yazdi 
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OKUMA 

Haberlerin ve basının dıĢında Hamaney’in kitap okumak için oldukça az vakti 

vardır. Devlet baĢkanı olduğu zaman (1981-1989) kendisi insanlara çeĢitli 

münasebetlerle baĢkanlığın kendisini okuma imkanından uzak tuttuğu gibi bir 

olumsuzluktan bahsetmiĢti. Bununla birlikte Hamaney devlet baĢkanları ve 

dünya liderleri üzerine yazılan bazı kitapları incelemektedir. Her Ģeyden daha 

fazla kendisi özellikle Nasırüddin ġah dönemi baĢta olmak üzere Kaçar 

hanedanlığı dönemiyle ilgilenmektedir. Kendisi hakkındaki ve ġah (Şii devrim 

tarafından tard edilen Muhammed Rıza Pehlevi kast ediliyor) ile ġah’ın ailesi 

hakkındaki kitapların tümünü okumuĢ. 

 

PİPO KOLEKSİYONU 

BaĢlangıçta Hamaney bir sigara tiryakisi idi. BaĢkanlığı döneminde bunun 

makamın prestijine uygun düĢmeyeceği nedeniyle sigarayı bıraktı. Kendisinin 

sigara içerken çekilmiĢ hiçbir fotoğrafının yayımlanmasını istemedi. BaĢbakan 

Musavi (şimdiki muhalefet lideri Mir Hüseyin Musavi) ile halen yakınlık taĢıdığı 

zaman, ikisi aynı zamanda sigarayı bırakma ve bir daha ellerine almama kararı 

vererek sigarayı bıraktılar. Ancak o halen pipo tüttürüyor. Ağzında pipo varken 

çekilen bir fotoğrafı bir keresinde yayımlandı. Kendisi için özel bir pipo 

hazırlandı. 

Foto: Hamaney aracında sigara içerken! 

Hamaney’in koleksiyonunda yaklaĢık 200 tane pipo 

var. Kendisinin afyon içtiği hakkında Ģayialar doğru 

değil. Ancak Hamaney, Ali Muallim (Muhammed Ali 

Muallim Damğani adlı Sanat Akademisi başkanı 

olarak Mir Hüseyin Musevinin halefi olarak 

planlanan şahıs), ġahriyar ve Sebzevari gibi 

 kendisine yakın olan Ģairlerin afyon alıĢkanlıklarını devam ettirmelerine izin 

verilmesi emrini verdi. Dahası kendisi Ağadan bir hediye olarak (Efendi 

anlamındaki Ağa kelimesi Hamaney’e işaret ediyor) diye ġahriyar’ın evine afyon 

gönderilmesi emrini bile verdi! 

 

Foto: Hamaney piposunu tüttürürken! 

Hamaney’in piposunun değerinin 2 milyon dolar olduğu tahmin 

edilmektedir. Çoğu kendisine hediye olarak verilmiĢ. En pahalı 

piponun değeri 300.000 dolar ve 300 yıllık. Bu piponun sapı 

altın kaplamalı ve mücevher ile kaplıdır. Bazı pipolar devlet 

baĢkanları veya dünya liderlerince kendisine hediye edilmiĢ. 

Pipo tutturucular kendisine verenlerin isimlerini taĢıyor. 
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YÜZÜK KOLEKSİYONU 

Hamaney’in koleksiyonunda yaklaĢık 300 civarında yüzük var. Üç tanesi Ġmam 
Rıza Türbesi yetkililerince verilmiĢ. En pahalı yüzüğün değeri 500.000 dolar 

tutuyor ve dünyadaki en eski akik taĢı diye övünç duyuyor. Koleksiyon 
Hamaney’in hanesinde tutuluyor. 

 
 

BASTON KOLEKSİYONU 

Birkaç yıl önce değeri 1.2 milyon dolar olarak tahmin 

edilen 170 adet antika baston Hamaney’in 

koleksiyonunda yer almaktaydı. Bu bastonlardan en 

pahalı olanı 200.000 dolar tutarında, 170 yıllık ve 

altın kaplamalı. Özel münasebetlerde, kendisi hediye 

olarak birisine ya bir basyon, ya bir yüzük ya da bir 

cübbe veriyor. Mir Hüseyin Musavi’nin aday olduğu 

son cumhurbaĢkanlığı seçimlerinden önce kendisi 

Musavi’nin babasını ziyaret ederek ona bir baston verdi. Bazı insanlar bunun 

Musavi’nin adaylığını onayladığına bir iĢaret olarak düĢündü. 

 

Humeyni’nin ölümünden sonra ve liderliğinin baĢlarında o zaman Ġsfahan’daki 

Cuma Namazı hatibi olan Tahiri’ye bir türbe gönderdi. Zira Tahiri’nin 

Hamaney’in Hindistan ziyareti esnasında televizyonda onu görerek kendisinin 

iyi bir lider olacağını naklettiği söylendi. Bu rivayet Uzmanlar Meclisini 

Hamaney için oy kullanmaları noktasında ikna etti. Uzmanların dedikleri ve bu 

rivayetin tekrarlanması YouTube’de yer almaktadır. Bazı münasebetlerde rejime 

yalakalık yapan edebi Ģahsiyetler makama davet edilirler ve burada Ģiirlerini 

okuduktan sonra hediye alırlar. (Bu özellikle Nasrettin Şah dönemi olmak üzere 

Kaçar saraylarında bilinen bir gelenekti.) 

 

CÜBBE KOLEKSİYONU 

Hamaney’in koleksiyonunda yaklaĢık 120 cübbe yer almakta bunların değeri ise 

yaklaĢık 400.000 dolar tutmaktadır. En pahalı olanı 30.000 dolardır. Favori 

cübbesi beyaz olanır, ara ara bunu giymektedir. Cübbeler deve kılından 

yapılmıĢtır. 

 

DİĞER İLGİLERİ 

Gençken sitar oynadığı yönündeki Ģayialar yanlıĢtır. Ancak kendisi genç iken 

http://irananaliz.wordpress.com/2010/02/09/turkcede-ilkhamaneyin-gizemli-hayati-iii/mojtaba-khamenei-002-2/
http://irananaliz.wordpress.com/2010/02/09/turkcede-ilkhamaneyin-gizemli-hayati-iii/mojtaba-khamenei-002-2/
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müzikle ilgiliydi ve klasik Ġran müziği dinlemekteydi. ġacariyan’ın sesinden 

hoĢlanmaktaydı. Ancak onun siyasi duruĢları nedeniyle ondan Ģimdi haz 

etmemektedir. (Muhammed Rıza ġaziriyan en çok alkıĢlanan geleneksel Ġran 

türkücülerinden biridir. Kendisi gayet net bir Ģekilde muhalefetten yana tavır 

koydu ve bunun üzerine alenen devlet medyasından onun türkülerinin 

çalınmasına son verilmesi çağrısında bulundu.) Lider olduktan sonra özellikle 

son yıllarda müziğe gittikçe muhalif olmaya baĢladı. Televizyonda defalarca kere 

müziğe karĢı konuĢtu. Bu yıl devlet radyo ve televizyonlarına dini müritlerini 

tatmin etmek için müzik içeriğini azaltmaları emrini verdi. 

 

Gençliğinde, belki de daha çok ilk gençlik yıllarında, kırmızı bir Volkswagen 

satın aldı. Belki de kendi yönetiminde olan yılların geleceğine inanmamaktaydı. 

Bazı insanlar sadece otomobillerinin rengi nedeniyle bile sorumlu 

tutulabilmekteydiler. 

 

MUT’A VE İLİŞKİ İÇİNDE OLDUĞU KADINLAR 

 

Humeyni için ReyĢahri’nin Hamaney’in geçmiĢine dair hazırladığı bir raporda 

referanslara göre Hamaney muta nikahıyla iki kadınla evlenmiĢti. (Geçici dönem 

evlilik anlamına gelen ve Şiilikte meşru görülen Mut’a İslam açısından bir zina ve 

kabul edilemez bir fiil olarak kabul edilmektedir. Halen Şii İran rejiminde bu çirkin 

fiil resmi olarak yürütülmektedir. Bunun helal olduğu yönünde Şii alimlerin ve 

İrandaki otorite Ayetullahların ne dediği internet taraması ile teyid edilebilir) 

Hamaney’in iliĢki içinde olduğu bu iki kadının MeĢhed’de yaĢadığı bilgisi verildi. 

 

ŞİİR 

 

Hamaney’in Ģiire olan ilgisi genç yaĢlardayken baĢladı ve Ģimdiye kadar sürdü. 

MeĢhed’teki Ģiir derneğinde uzun saatler geçirdi. Bazı Ģiirler yazdı. Kendisi 

hakkında Ģiir yazıldığında oldukça hoĢlanıyor, Ģairlere hediyeler vererek bu 

hoĢnutluğunu ifade etmektedir. Sebzevari ve Ali Muallim, yaltakçı Ģairler 

arasında yer alıyorlar, sürekli olarak kendisine cevap veriyorlar. Onlar 

aracılığıyla rejime yandaĢ olan sanatçıların problemleri hakkında 

bilgilendiriliyor. Liderliği baĢladığında, birkaç kez manik depresfi olan Ģair Mir 

ġekak’ı kabul etmiĢti. Hamaney ne zaman Mir ġekak güle güle diyeceği sırada 

kendisine “Seyyit Zat Ziad” dediğinde ondan ziyadesiyle gurur duymaktadır. 

Hamaney senede birkaç kez Ģairleri kendisinin bulunduğu esnada Ģiirler 

okumaları için davet etmektedir. 

Liderliğinin baĢlarında kendisini gayet iyi bilen Ağavan Salis’e devrim hakkında 
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övücü bir Ģiir yazmasını ister. Ağavan Salis cevabında: “Bizler hükümetlerin 

üstünde olan sanatçılarız, onunla beraber değil!” der. Hamaney bu cevapa 

oldukça kızar ve kendisine ödeme yapılmaya son verilmesini emreder. (Ağavan 

Sanatkarlar ve Yazarlar Akademisinde çalıĢmaktaydı.) Ağavan bunun üzerine 

iĢsiz kalır. Eminpur bu hadiseye Ağavan ile ilgili makalelerinde iĢaret etmiĢtir. 

Hamaney oldukça aĢırı bir Ģekilde ġamlu’dan (Son yüzyılın en önde gelen Ġranlı 

Ģairlerinden Ahmet ġamlu) hoĢlanmamakta ve onu nefretle anmaktadır. Ancak 

hiçbir zaman onu tutuklamaya ve cezalandırmaya cüret etmedi, çünkü böylece 

kendi isminin tarihte kara bir leke olarak yazılmasından korktu. Hamaney 

Ģairlere kötü davranan sultanlar hakkında çok fazla okudu. KonuĢmalarında 

sıklıkla Lenin’in eğer bir ideoloji sanat ile desteklenmez ise öleceği yönündeki 

cümlesine atıfta bulundu. 

 

Kendisi Ģiiri oldukça fazla sevmektedir, öyle ki kendisi eğer siyaset ve dinde aktif 

olmaz ise belki de Ģiir ve edebiyata dönebilirdi. Bununla birlikte yoğun gündemi 

nedeniyle bazen kendisi bu bağlamda göze batan hatalar yapmaktadır. Nazımlar 

hakkında bilgili olduğunu iddia etmesine rağmen genç bir Ģair huzurunda bir 

Ģiir okuduğunda Ģaire: “Bu senin Ģiirin mi?” diye sordu! ġair Ģu cevabı verdi: 

“Hayır, Bu nazım Sohrap Sepehri’nin!” (Herhangi bir okul öğrencisi bile 

Sepehri’nin çalıĢmalarını bilir) 

 

HAMANEY’İN EŞİ VE ÇOCUKLARI İLE İLİŞKİSİ 

 

Hamaney’in eĢinin adı Hoceste. Kendisi Hamaney’in oldukça gözetiminde, ancak 

kardeĢleri tarafından da etki altında. Petrol ġirketi Hastanesi Hoceste’nin 

midesinden yağ aldıracağı bir ameliyet için tamamen kapatıldı. Hoceste büyük 

bağırsak iltihabı nedeniyle Londra’da iki kez ameliyat oldu. Hamaney’in ikinci 

oğlu Mücteba’nın babası üzerinde büyük etkisi var; ancak bu bağlamda eğer 

herhangi bir eksiklik olur ise annesinin desteğini umursamaktadır. 

 

Hocesta yaklaĢık 67 yaĢında. KardeĢlerinden biri Halkın Mücahitleri Örgütü ile 

iliĢkili olması nedeniyle Ġsveç’e kaçtı. (Silahlı direniĢ hareketi olan bu örgüt Ġran-

Irak SavaĢında Saddam ile iĢbirliği yapması nedeniyle Ġranlılar tarafından 

sevilmemektedir.) Sürgündeki kardeĢinin yanı sıra Hocesta’nın üç erkek kardeĢi 

daha var ve bunlar oldukça büyük çaplı iĢler yapmaktadırlar. KardeĢi Hasan 

Ġslam Cumhuriyeti’nin televizyon yayınlarını yürütmektedir. Hasan Sony 

kameraları ve ekranlarının satıĢını yapan komisyonlar üzerinde bir tekel 

kurmuĢtur. 
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Ġran televizyonlarının kameralardan yayın sistemlerine kadar Sony araçlarının 

toplam satın alımı çok büyük miktarlar olmayıp senelik yaklaĢık 50 milyon 

dolar ila 60 milyon dolar arasındadır. Bununla birlikte Ġranlılar senede yaklaĢık 

500 ila 600 milyon dolar arasında Sony araçları satın almakta olup bunun % 

7’si Hocesta’nın kardeĢi Hasan’a gitmektedir. 

 

Ġlkin Dubai’deki bir Ġranlı Sony araçlarını Ġran’da satmak için özel bir lisansa 

sahipti; ancak bundan vazgeçmesi yönündeki tehditler nedeniyle lisansından 

vazgeçti. Oldukça müreffeh bir hayat tarzına rağmen, Hocaste sürekli olarak 

hayatlarının dıĢarıdaki gözlemciler açısından oldukça basit görükebileceğinden 

endiĢe etmektedir. Hizmetinde üç bayan bulunuyor. Evin dıĢındaki güzellik 

salonlarına hiçbir zaman gitmemekte olup kuaförleri evine getirmektedir. 

Masajdan hoĢlanmakta olup bir Koreli bayan masörü vardır. 

 

(ġii Ġran Devrimi kurucusu) Humeyni’nin karısı Betül, Hocesta’dan gerçekten 

hoĢlanmamaktadır. Onu tıpkı kocası gibi kibirli olduğuna inanmaktadır. 

Hocesta’nın kendisini Hameney lider olduğundan bu yana Ġranlı kadınların 

lideri olarak gördüğünü düĢünmektedir. 

 

Hocesta yemek piĢirmekteydi; ancak yedi veya sekiz yıldır bu görevi ifa etmiyor. 

Seyid adlı yaĢlı bir adam Ģimdi yemek yapıyor. 

 

Hoceste Hamaney’in evinde kocaları ve kadınlarını seçme iĢinden sorumlu. Ġlk 

olarak liderin evine  veya üst düzey din adamlarına yakın olan aileleri  seçmekte 

ve onları sosyalleĢtirerek bilmektedir. AraĢtırmaları Ġstihbarat Bakanlığı, özel 

birimince tamamlanmaktadır. Akabinde Hamaney’in kızları ve çocukları 

anneleri tarafından seçilen ve Lider tarafından onaylanan adaylar arasından 

tercih yaparlar. 

 

Bu evlilikler bazen ciddi problemlerle karĢı karĢıya kalmaktadır. Mücteba’nın 

karısı (Meclis eski baĢkanı ve akademik camiada bir rejim apologisti olan Ali 

Haddad Adil’in kızı) nerdeyse boĢanma derecesine gelecek kadar hamile 

kalmakta zorlanmıĢtı. Mesud’un meselesine gelince (Ayetullah Harrazi’nin 

kızıyla evlendi), politik farklılıklar eĢleri ayırdı ve Suzan Harrazi boĢanmayı 

edinmek için babasının evine geri döndü. 

 

Aile içindeki zevahir dıĢarıdakilerin mevcudiyeti durumunda sıkı Ģekilde 

korunmaktadır. Örneğin, çocuklar babalarını Ağa, Lider veya Muhteremleri 

Ayetullah diye ağızlarına almaktadırlar. Hamaney de çocuklarını çağırdığında 
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saygı ifadeleri kullanmaktadır. Genellikle Ağa Mustafa, Ağa Mücteba veya Ağa 

Meysem gibi çağırmaktadır. Kızlarının ismini de nadiren aile toplantıları hariç 

bu tür benzer tesadüflerde kullanmaktadır. Bu tür münasebetlerde kendisi 

BüĢra Hanım veya BüĢra Sadat (hanım anlamında, Huda Hanım veya Huda 

Sadat (Sa’deh) kullanmaktadır. 

 

Eğer sohbetin konusu Uzmanlar Meclisince Hamaney’in seçimine gelecek 

olursa, çocukları, özellikle Mücteba “Uzmanlar Sayın Hamaney’i seçmedi, 

bilakis onu keĢfettiler. 

 

Kendisi Ġmam-ı Zaman’ın (ġiilikteki Mesih figürü ve bir zaman gelecek olan Gaib 

Ġmam) naibidir ve Allah kendisini keĢfedilmesi yeteneğiyle birlikte Müslüman 

alimlere ve uzmanlara bağıĢlamıĢtır! 

 

Bu Ģekil Liderin Konutundaki çalıĢanlar ve idareciler açısından da 

yürütülmektedir. Hamaney’i ne zaman dinleyicicilerden bir Ģahıs gelirse bu 

idareciler ve çalıĢanlar Ģahsa Ģunu söylerler: “Allah haccını mebruk etsin! 

(Farsça ziyaret kabul). Hamaney’in ofisindeki hiçbir kimse Hamaney’le 

görüĢeceğini veya onunla toplantısı olduğunu söylemeye izin verilmez. Aksine, 

kendisinin “Ben Ģerefleneceğim” veya “Hacca gideceğim” demesi gerekmektedir. 

Herkesten daha ziyade Hicazi (çalıĢanların müdürü) bu tür bir saygı ifadesinde 

ısrar etmektedir. 

 

LİDERİN MALİKÂNESİNDEKİ CEMAAT NAMAZLARI 

 

Cemaat namazları liderin malikanesinde haftada üçden dört 

defaya mahsus olmak üzere kılınıyor. YaklaĢık 15 civarında Ģahıs 

bu namazlarda bulunma Ģerefine nail oluyor? Bunlardan on 

tanesi liderlik malikanesinin çalıĢanları olup düzenli olarak 

katılırken diğer dört tanesi misafirlerden oluĢuyor. Tabi misafir 

sırasının da bir bedeli var. Çözülmesi gereken problemleri olan 

Pazar tüccarları Ağa’nın (Hamaney) namazlarına katılıyor, onun 

tavsiyelerini soruyor ve iĢlerini hızlandırıyor.  

 

Misafir sırasına girmek için ödenmesi gereken icar yaklaĢık 500 milyon tümen 

ve bunu ödemeye onlar zaten istekliler. (500.000 dolar civarındaki) Bu parayı 

Hicazi veya Muhammedi Gülpeyagani’ye ödüyorlar. Namaz takipçileri Ağa’nın 

tavsiyeleri aracılığıyla birkaç parça Ģeklinde 500 milyon tümenlik ödemelerini 

geri yapmaktadırlar.  
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Bu nedenle Ağa’nın cemaat namazının müĢterileri genellikle pazar tüccarları. 

Terfi etmeye çalıĢan güvenlik birimlerindeki elemanlarda sıklıkla cemaat 

namazlarında yer alanlardan. 

HAMANEY’İN HAYRANLARI İLE İLİŞKİSİ 

 

Hamaney MeĢhed’i ziyaret ettiğinde buradan bir Ģeker kasesinden bir Ģeker 

küpü aldığında bu kase, hayranları için kutsal hale gelir. Hacca doğru yolunda 

bir yeri yürüdüğünde, müridleri onun yürüdüğü yolu öperler. (Not: Hacc 

dediğimiz hadise bid’at ehli  ġiiler için birçok türbenin, kendilerince kutsal 

sayılan yerlerin tıpkı farz olan Kabe’de Hacc edilmesi gibi bir nitelik arz 

etmektedir!) Hamaney’in ayak izlerini öpen takipçilerinin bu hadisesi 

YouTube’de mevcuttur. Bu müridleri eğer Hamaney’in gadehlerinin nasıl 

olduğunu, Molla RaĢid’in terbiyesiz Ģakalarının kendisine nasıl battığını bilmiĢ 

olsalardı nasıl Ģok olurlardı bu durum belirsiz! Acaba yine bu müritleri 

çayından geri kalan Ģeker küplerini kutsal olarak mı düĢüneceklerdi? 

 

Hamaney’in geçtiğimiz yirmiyıl boyunca tuttuğu 

sözcükler Ģunlardı: “Bunu yap, ancak insanların 

bilmesine izin verme” veya “ġunu yap, ancak kimsenin 

find out olmamadığından emin ol”. Bu cümleleri 

duyanlar bilir ki Lider’in malikanesinin tüm gücü 

Hamaney’in hayatının sırlarından ve Liderlik ofisinde perdelerin arkasındaki 

faaliyetlerden insanları habersiz kılmayı sürdürmeye dayanmaktadır. 

 

Seçimlerden bir hafta sonraki Cuma Namazına kadar (19 Haziran’daki 

seçimlerde Hamaney Tahran Cuma Namazını kıldırmıĢ ve burada Ahmedinecat 

lehine keskin bir Ģekilde  muhalefete karĢı yüklenmiĢti) Hamaney kesinlikle 

hiçbir sorumluluk almamıĢtır. Ve insanlar kendisinin muhtelif fraksiyonlar 

arasında bir güç dengesi olarak devam eden bir arabulucu rolü olduğuna 

inanmıĢtı. Ancak Cuma Namazı birden bire herĢeyi açığa çıkardı ve Hamaney’in 

politikadaki önyargılı rolünü ve zulümdeki suçluluğunu ortaya koydu. 

 

HAMANEY’İN GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU OLANLAR 

 

Humeyni’nin koruma grubu 200 kiĢiden oluĢurken Hamaney’in koruma sayısı 

10.000 kiĢiden ibaret. (ġah’ın Cavidan Muhafızlarını andıran ve sayıları hiçbir 

zaman azalmayanlar) gece yarısı kapısında duran ve etrafında silahlı olarak 

bulunmasına izin verilen iki kilit isim Din ġuari ve Hüseyin Cebaridir. Bunlar 
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otuz yıldır Hamaney’in ana korumalarıydılar. Ancak Hamaney’in koruma 

biriminde otuz yıldan beri devam eden Ģahıslar ise aĢağıdaki Ģekildedir: 

 

1. Husro Vefa (Canbazan Birim BaĢkanı) 

2. AĢgarzade (Meclis temsilcisi) 

3. Mütevelliyan (Sipah – Ġslam Devrim Muhafızları) 

4. Ramezani (Sipah Ġstihbarat) 

5. Necat (Güvenlik Konseyi – Yüksek Milli Güvenlik Konseyi) 

6. ġeyzari (Mevcut güvenlik timi baĢı) 

Saraylardaki yaĢama ve seyahatlara Ģahitlik eden 200 

Ģahıstan oluĢan yakın korumaların her biri değeri en az 

bir milyar tümen olan (YaklaĢık 1 milyon dolar) bir eve 

sahiptirler.  

 

Hamaney’i mütevazi olarak düĢünenler ve kendilerini 

sade bir hayata ikna edenler ilk koruma grubuna girmeye izin verilmeyenlerdir. 

Ki böylece onlar daha az çatıĢma yaĢarlar. Bu baĢkasını düĢünen korumaların 

velev ki aĢık olsunlar kıdemli korumaların kızlarıyla evlenmelerine izin verilmez.  

 

Evlilikler önde gelen siyasi aileler veya ġii ruhban sınıfı içerisinde tanzim edilir. 

Ancak Hamaney’in gittiği yolu öpenler, Hamaney tarafından kutsanan Ģeker 

kaselerinden küp Ģeker çalanlar, kendilerini onun için feda etmeye 

hazırlananlar hiçbir zaman kıdemli bir Ģahsın kızıyla evlenmeye layık biri olarak 

düĢünülmemektedirler. 

 

 

500 Ģahıs aile üyelerini korumaktadırlar. (GeniĢletilmiĢ 40 kiĢilik aile 

korunmaktadır: gelinler, damatlar, kızlar, erkekler, bacanaklar ve hatta bazı 

erkek çocukların veya bacanakların çocukları bile) 

 

Koruma timine girmek üç güvenlik onayından geçmeyi icbar kılmakta olup bu 

da uzun bir zaman almaktadır. Korumaların aylık maaĢları en az 1.000 dolar en 

fazla 12.000 dolardır. Koruma grubuna biri girdiğinde buna ev satın alması için 

yardım edilir. KonuĢlandırıldıkları yerlerde Ģahıslar aynı zamanda mekandaki 
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bir resmi konuta da ulaĢabilir. 

 

1000 ila 10.000 arasında koruma kadındır ve genellikle kimse bunların koruma 

olduğunu bilmez. 

 

 

HAMANEY’İN SAĞLIK BAKIMI 

 

Ali Rıza Marandi. Sağlık eski bakanı Dr. Marandi Hamaney’in sağlık 

koordinatörüdür. (Prof. Dr. Ali Rıza Marandi rejimin taraftarı olan ve 

Tahran’da yabancı basının röportajlarını yapmada problem 

yaĢamadığı nadir Ģahıslardan birisi olan rejimi yanlısı Seyyid 

Muhammed Marandi’nin oğludur. Temmuz ayında CNN’den Ferid 

Zekeriya Seyyid Muhammed’e ölen bir baskıcı rejimin söcüzü olarak 

görünmesinden herhangi bir sıkıntı yaĢayıp yaĢamadığını sormuĢtu.) 

 

Maranci kendi dokto ekibini seçmekte ve gerekli olduğunda bunları kendisiyle 

birlikte getirmektedir.  Liderin malikanesi günde 24 saat hizmet veren dört 

doktorun bulunduğu bir yer altı hastanesine sahiptir. Hamaney’i ziyaretleri 

süresince bir mobil hastane takip etmektedir. Kara seyahatlarinde Hamaney’i 

ameliyat odasıyla birlikte bir otobüs hastane takip etmektedir. Uzun çeken 

seyahatlarda ise iki ameliyat odalı bir uçak hastanesi hazır bulunmaktadır. 

Hamaney otuz yıl içerisinde üç ameliyat geçirdi: ilki devrimin ilk yıllarındaki 

patlamanın ardından elinden (1981 yılındaki baĢarısız suikast neticesinde sağ 

eli felç oldu), ikincisi bağırsağından, üçüncüsü ise prostat ameliyatıdır. 

 

Hamaney ne zaman hasta olsa liderlik malikanesinde farklılıklar yüzeye doğru 

kaynamaya baĢlar. Suç iĢleyenler halkın Hamaney öldüğünde kendilerinden 

intikam alacakları korkusu ile geleceklerinden endiĢelenirler. Ancak ne zaman 

Hamaney’in sağlığı düzelir iĢte o zaman her Ģey unutuluverilir. 

 

Savunma Bakan Yardımcısı Ahmed Vahid Destcerdi’nin kızkardeĢi Hamaney’in 

eĢinin, kızlarının ve gelinlerinin Ģahsi doktorluğunu yapan bir kadın 

doğumcudur. (Mahmelbaf bunu yazın hazırlamıĢtı. Onun için Merziye Vahid 

Destjerdi adlı bayan doktor 3 Eylül 2009 tarihinde Meclis tarafından yeni Sağlık 

Bakanı olarak onaylandı!) 

 

DEPRESYON 
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Hamaney uzun yıllar depresiyondan acı çekti. Bazı doktorlar bunun onun 

yatmadan önce kayıtları dinleme alıĢkanlığı nedeniyle olduğuna inanmakta. 

Sadece Hamaney hakkında konuĢanların kayıtlarının verilmesi kaydadeğer 

olarak düĢünülüyor. Hamaney düzenli olarak onunla ilgili görüĢlerin ses 

kayıtlarını dinliyor. Sistemi muhafaza etmek için Hamaney genellikle her gece 

yatmadan önce muhalifleri ve hatta yetkililer dahil kendisi hakkında 

konuĢulanların kayıtlarını 20 dakika dinlemektedir. Bu da depressiyonuna etki 

ediyor. Her gece yatmadan önce kimsenin kendisini sevmediği sonucuna ulaĢır 

ve diğer sabah gözlerini açtığında güç ve servet elde etmek veya onun 

öfkesinden kaçınmak isteyerek yalvaran insanların gözlerini görür. 

 

Bu kayıtları bazen dinleyen eĢi Hoceste günlük olarak yağ çeken çoğu insana 

çok az sabır gösteriyor. Herkesten daha fazla o Ġran halkının yaltakçı yalancılar 

ve vatan hainleri olduğunu söylemektedir. 

 

Hamaney bazen Ġranlı bir fizik tedavi uzmanı tarafından masaj görmektedir. 

Masajlar ilk olarak patlamada felç olan eline odaklaĢmakta sonrasında 

tabiplerin tavsiyelerine göre haftalık programın bir parçası halini almaktadır. 

 

KAYIT SİSTEMİ 

 

Hamaney lider olduğunda, Ahmed Ğadiryan iki yıllık dönem için kayıt iĢlerinden 

sorumluydu. Ancak 15 yıldan bu yana görevi Taib üstlenmiĢtir. (Büyük ihtimal 

Besic adlı terörist grubun eski baĢkanı olan Hüccetülislam Hüseyin Taib kast 

ediliyor. ġimdi kendisi Devrim Muhafızları istihbarat biriminden sorumlu) 

Kayıtlar üç bölüme ayrılmaktadır: üst düzey yetkililerin kayıtları, güvenlik 

yetkililerinin kayıtları ve halkın kayıtları. Güvenlik yetkililerin yatak odaları bile 

muhtemel bir ihanete karĢı göz önünde bulundurulması için ses kayıtları 

bulunmaktadır. Ülkedeki ahvali anlamak ve Hamaney’i bununla yüzleĢtirmek 

için sıradan halkın bile konuĢmaları kayıt altına alınmaktadır. Bu üç çeĢit kayıt 

bir çeĢit oylama Ģeklidir. 

 

Kayıtlarla görevli iki ana merkez bulunmaktadır. Bunlardan biri ToĢal’de bir 

diğeri ise telekomünikasyon merkezindedir. Pastör Caddesindeki Hamaney’in 

malikanesinin arkasında yerleĢen bir tim Hamaneyle ilgili kayıtları 20 dakikalık 

parçalar Ģeklinde derlemekte ve iki sayfalık rapor hazırlamaktadırlar. 

 

Kayıtların beĢ dakikası toplumun ahlakıyla ilgilidir. Hamaney’in tüm toplantıları 

açıkça kayıt altına alınır, dahası kendisi katılımcılara hepsinin kaydedildiğini de 
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söyler. Örneğin o HaĢimi Rafsancani, Muhammed Hatemi, Ahmedinecat ve diğer 

yetkililerle yaptığı görüĢmelerinin tümünü kaydettirmektedir. Kayıt 

iĢlemlerinden sorumlu baĢlıca kiĢiler Taib, Mühendis Hamid ve Vahid 

Hağaniyan’ın kardeĢidir. 

 

Bu Ģekilde Hamaney tüm yetkililer hakkında zayıf ve güçlü yanlarını bilecek 

gizli belgelere sahip olmaktadır. Ancak ReyĢehri (Bu Ģahıs Hamaney de dahil 

tüm yetkilileri soruĢturmaktan sorumludur) dıĢında çok az insan Hamaney 

hakkında birĢeyler bilmektedir. Son yıllarda Hicazi ve Muhammedi Gülpayegani 

tüm sırları biliyor. 

 

ReyĢehri, Rey kasabasının (Doğum yeri Rey kasabası ki ismi de buradan geliyor) 

mütevellisi olmak istedi, buna karĢı çıkmasına rağmen Hamaney kendisine 

kasabayı rüĢvet olarak verdi. Humeyni zamanında ReyĢehri, içlerinde Hamaney 

de dahil olmak üzere tüm yetkililerin siyasi, mali ve cinsel arka zeminlerini 

araĢtırabiliyordu. 

 

Foto: Muhammed ReyĢehri 

 

Siyasi sahada, (Ģimdiki muhalif kanat lideri) Mir Hüseyin Musavi 

baĢbakan iken (1981 ila 1989 arası) Humeyni onun ekonomik 

siyasetini destekledi. Hamaney o zaman cumhurbaĢkanı idi 

ancak yasal olarak hükümet içinde Musavi gibi güçlere sahip 

değildi. Hamaney özel olarak Humeyni’nin Musavi’yi desteklemesini 

eleĢtirebilirdi. 

 

Finansal sahada ise Hamaney’in petrol satıĢlarından sorumlu komisyonlara 

müdahalesi sorgu altındaydı. 

 

Cinsel alanda, Hamaney’in açığa çıkartılan Muta adlı ġii nikahıyla MeĢhed’te iki 

karısının olduğu açığa çıktı. (Sapkın bir tür olan bu inanıĢ Hz. Muhammed (sav) 

zamanında kesinlikle yasaklandı ve haram kılındı. Ancak bidat ehli olan Rafizi 

ġiiler halen bu çirkin iĢlemi Ġran’daki devlet kurumları aracılığıyla ve dünya 

genelindeki ġii merciiyyet makamlarının fetvaları ile bizzat uygulamaya devam 

ediyor.) 

 

Elbette bu meselelerinin hiçbiri Humeyni’nin Hamaney’e olan güvenini 

zedelemedi. Ancak gençken medyana gelen MeĢhed’teki muta nikahlı iki eĢi 

hikayesi eğer açığa vurulmuĢ olsaydı belki imajı çizik alabilirdi. Devrimden 
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sonra onun kadın peĢinde koĢtuğu hadiselerine dair bir haber çıkmadı. 

 

HAMANEY’İN SEYAHATLARİ 

 

Hamaney yılda yaklaĢık 100 gün seyahat etmektedir. MeĢhed’de inĢa ettiği 

sarayında yazın bir ay, Nevruz tatilinde bir hafta ve kıĢın da bir hafta ikamet 

etmektedir. Yine Nevruz civarında Huzistan eyaletindeki Dezful hava üssünde 

bir hafta geçirmekte buranın yılın en güzel ikliminden yararlanıyor. Yine 

genellikle Ziba Kenar, Sarı, Ramsar veya BiĢe Kenar olmak üzere Hazar Denizi 

boyunda bir ay geçiriyor. Her PerĢembe ve Cumaları Niavaran Sarayı, CemĢidiye 

Saraya veyahut Lavasanat Sarayında geçirmektedir. Hameney yolculuk 

yaptığında bir uçak yetkilileri bir günlüğüne getirip götürmektedir. 

Malikanesinin etrafında üç koruma çemberi oluĢturulmaktadır. Tüm yakın 

korumaları ve ikinci çember korumalarınn sayısı 1200 olup onunla birlikte 

gitmek zorundadırlar. Neticede Hamaney’in günlük bir seyahati en az 50 milyon 

tümen (50.000 $) tutarındadır. 

 

MeĢhed’de olduğunda A330 tipi uçak genellikle kendisini, Mücteba’nın favori 

atlarını ve çeĢitli mobilyaları taĢımaktadır. 

 

Hamaney bazen sıradan insanlar gibi seyahat etmek istemektedir. Bu nedenle 

özel kurĢun geçirmez, 500 milyon tümen  (500.000 $) tutarında bir otobüs 

yaptırılmıĢtır. Otobüste iki yatak odası, bir hela ve bir banyo bulunmaktadır. 

Yine Hamaney’in güvenili aĢçısı Seyyid’in yemek hazırladığı bir küçük mutfak 

vardır. Hamaney’in eskortu gizli Ģekilde otobüsten önde gider ve otobüsü takip 

eder. 

 

HAMANEY’İN MALİKANELERİ 

 

Humeyni’nin malikanesi (kuzey Tahran) Camaran’da bulunmakta olup 200 

metrekaredir. Hamaney’in asıl malikanesi 1200 metrekare olup Pastör 

caddesinde yer almaktadır. (Sadece bu 1200 m2’lik malikane herkesin bildiği bir 

tanesidir.) 

 

Humeyni yalnızca Kum’daki küçük bir evde ve Cemaren külliyesinde yaĢadı. 

Ancak Hamaney müzeye çevrilmeyen ġah’ın saraylarının tamamını 

kullanmaktadır. 

 

Buna rağmen Ġranlı çocuklar halen okul kitaplarında ġah’ın çay kaĢıklarının 
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altından yapıldığını, bu aristokratik davranıĢları nedeniyle devrim yaĢandığını 

okumaktadırlar. 

 

Bir 5000 metrelik anti-nükleer koruma yer altı sığınağı Hamaney’in Pastör 

caddesindeki malikanesinin altında 60 metre derinlikte inĢa edilmiĢtir. Sadece 

asansör 5 milyon dolar tutmaktadır. Yine bir yer altı sığınağı MeĢheddeki 

Vekilabad Sarayının altına inĢa edilmiĢtir. Ancak bu yer altı sığınıkları herhangi 

bir devrimi engelleyemez. Eğer Ġran’da bir devrim meydana gelirse Hamaney 

Suriye’ye olmadı Rusya’ya kaçacaktır. 

 

Hamaney’in lojistikleri: aĢağıdaki müteakip araçlar özellikle Liderin 

malikanesine has kullanımda olanlardır. 

 

KiĢisel seyahatları için bir Airbus uçak. Biri ailesi diğeri korumaları için iki adet 

Boeing 707 tipi uçak. 

 

Ġkisi Ģahsi seyahatleri, ikisi Mücteba (ikinci etkili çocuğu) ve ikisi de ailesinin 

kalanı için kullanılmak üzere beĢ adet Falcon uçağı. 

 

Ġkisi Hamaney’in seyahatlari, biri Mücteba diğer ikisi de ailenin geri kalanı için 

beĢ helikopter. Tahran üzerinde helikopterlerin uçuĢu yasak olmasına rağmen 

helikopterlerin sesi sık sık kuzey Tahran’da duyulabilmektedir. 

 

Altı adet helikopter üssü. Tahran’da: Mehrabad, Abbas Abad, Ġstiklal Hoteli 

yanı, Manzariye ve biri Kum’da diğeri Lavasan’da. 

 

Her biri 400.000 $ tutarındaki kurĢun geçirmez 17 adet araç. Diğer 1200 adet 

araç. 

 

LİDERİN MALİKANESİNİ KİM YÜRÜTÜYOR 

 

Ayetullah el Uzma Hüseyin Ali Muntaziri’nin normalde Humeyni’nin halifesi 

olması bekleniyordu. Siyasi tutukluların kitlesel Ģekilde katledilmelerini 

kınaması nedeniyle Humeyni’nin hoĢnutsuzluğunu kazandı, sadece kovulmakla 

kalmadı bilakis ev hapsine de konuldu. Elbette bazı mollalar Muntaziri’nin 

yerinden edilmesinde ve Hamaney ile yer değiĢtirilmesinde etkili rol oynadılar. 

 

Humeyni ölürken bazıları oğlu Ahmed’i yerine getirmek istedi. Ahmet böylesi bir 

role giriĢmedi. Humeyni Ģunu söyleyecekti: “Benden sonra kimi lider olarak 
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isterseniz isteyin, ancak Ahmed’in lider olarak isminin verilmesiyle beni 

incitmeyin. Ġnsanlara Humeyni oğlunu  tıpkı bir krallık gibi makamına varis 

kıldı dedirtmeyin.” Bazı insanlar fırsat arayarak Muntaziri’yi güçlendirmek ve 

Hamaney ile yerini değiĢtirmek istedi.  

 

Bunların arasındakilerden birisi de ReyĢehri (istihbarat eski baĢkanı), 

Muhammed Gülpeyagani, Hicazi (Asker Hicazi, Genelkurmay baĢkanı), Tayyib 

(büyük ihtimal Hüccetülislam Hüseyin Tayyib olmalı), o zamanlar Mehdi 

HaĢimi’nin sorgulayıcısı idi. (Muntaziri’nin damadının kardeĢi. Mehdi HaĢimi 

rejim tarafından 1987 yılında karıĢık bir komplonun ardından infaz edildi. Çoğu 

gözlemci HaĢimi’nin Ġran-Kontragate skandalının bir parçası olarak rejimin 

Amerikan idaresiyle irtibat halinde olmasını eleĢtirmesi ve bunu açığa vurması 

nedeniyle öldürüldüğüne inanıyor.) 

 

Humeyni’nin ölümü ve Hamaney’in liderliğe yükselmesinin üzerine tüm bu 

Ģahıslar Hamaney’in ofisinde kilit noktadaki Ģahsiyetler haline geldi. Bu kiĢiler 

Humeyni’nin ölümünün ardından bir liderlik konseyi oluĢturulması yönündeki 

bir öneriye karĢı çıkmaktaydılar. Ki bu konseyde Gulpayegani, Erdebili ve 

Hamaney’in yer alması sözkonusu idi. 

 

Liderin malikanesini yürüten baĢlıca kiĢiler Hamaney’in kendisi, oğlu Mücteba, 

ardından Hicazi, Muhammed Gülpayegani ve Vahid. Malikane çalıĢan 

sayısındaki ilk halkada 500 kiĢi, ikinci halkada 2000 kiĢi, üçüncü halkada ise 

10.000 kiĢi bulunuyor. 

 

Gerçekte ise, hükümet değil, Meclis veya yargı ülkeyi yürütmekte olmayıp 

Liderin malikanesi her Ģeyi kontrol etmektedir. Liderin malikanesi Ġran 

genelinde sayısız binaya sahip. 

 

HAMANEY’İN BESİC’LERE BAKIŞI 

 

Hamaney Ġslami Cumhuriyet Partisinin baĢkanıydı. (1979 yılında kurulan ve 

1987 yılında yasaklanan partidir.) Kendisi (paramiliter güç olan) Besic’in kendi 

partisi olacağına ve bu partinin aynı zamanda bir ordu olabileceğine 

inanmaktadır.  Bu meseleye atıfta bulunan eleĢtirmenler “kıĢla partisi” ifadesini 

kullanmaktadırlar. Hamaney’in kendisi hükümetin ve halkın partisiyle bir 

askeri parti kurmuĢtur. 
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HAMANEY’İN BAŞLICA İŞLERİ 

 

Ġmam Rıza Türbesi yetkilileri adına Ģeker ve pirinç ithalatı, BMW otomobilleri, 

Ģeker ve Ģeker üretimi yapmaktadır. (Oldukça zengin bir Ģirket olup MeĢhed’te 

yer almaktadır. Burası pizza salonlarından küçük hali ticaretine kadar çeĢitli iĢ 

alanlarıyla uğraĢmaktadır. Dini çehre ardından Ġran ekonomisinin büyük bir 

ölçeğini kontrol eden bir nevi kuruluĢlara benzemektedir.) burası Dubai, 

Almanya, Irak, Venezüela, Lübnan ve Çin’de yatırımlar yapmaktadır. 

 

ÇeĢitli iĢlerini kontrol altında tutmak için Hamaney uzun süredir 

kilit noktalardaki benzer insanlarla iĢ görmektedir. Örneğin, 30 

yıldır Ġran petrolünü satmakla sorumlu olan Macit Hidayetzade (Bu 

şahıs İsviçre’nin Lozan şehrindeki NICO kısa adıyla bilinen Naft İran 

Inter-Trade Şirketini yönetmekteydi. NICO İran petrolünü satan İran 

milli şirketinin uluslararası biriminden ayrı tek teşkilattır. Hidayetzade 1981’de 

İslam Cumhuriyeti Partisi Genel Merkezine yönelik bombalı saldırıda yaralandı. 

Yerine geçtiğimiz yıl Muhammed Cevat Asemipur -soldaki resim-getirildi.) 

 

Bir diğer Ģahıs da otuz yıldır Ġran petrolünü nakletmekle sorumlu 

olan Muhammed Suri (sağdaki resim) adlı Ģahıstı. Hameney bu iki 

Ģahsı 1982 yılında makamlara atadı. Eski cumhurbaĢkanları HaĢimi 

Rafsancani, Muhammed Hatemi ve hatta Mahmut Ahmedinecat bile 

bunları değiĢtirmeyi istedi; ancak Hamaney bunu geri çevirerek 

reddetti. Mezkur iki Ģahıs Hamaney’in malikanesinde aĢağıdaki hususlarda 

çalıĢtılar: Hidayetzade petrol varillerini satacak, Suri ise petrolü nakledecekti ve 

komisyon da Hamaneyin banka hesaplarına transferi gerçekleĢtirecekti. 

Geçtiğimiz 30 yılda satılan petrolün 700 milyar dolarlık tutarı, satıĢ ile 

nakliyeden sorumlu komisyon tarafından bu iki Ģahıs aracılığıyla Hamaney’in 

hesabına ödendi. 

 

Hamaney’in Petrol Bakanlığına getirdiği üçüncü Ģahıs ise bizzat öz kardeĢi olan 

Hasan Hamaney idi. Bu Ģahıs Ġslami ĠrĢad Bakanlığındaki sansür ekibinde bir 

üye iken Hamaney’in çıkarlarını göz altında tutmak için Petrol Bakanlığına 

getirildi. 

 

HAMANEY’İN SARAYLARI 

 

Göreceğiniz fotoğraflar Google aracılığıyla elde edilmiĢ olup Hamaney’in 

saraylarını göstermektedir. (Mahmelbaf’ın internet sitesi tüm saraylara ait 
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fotoğrafları vermemektedir. 

 

1.   Hamaney, Mücteba ve Muhammedi Gülpayegani tarafından kullanılan 

Lavasanat’ta yer alan saraylar. (Latyan barajının hemen batısında yer alan 

Lavasanat köyünden çekilen uydu fotoğrafı. Sarayın yeri tam olarak tespit 

edilememiĢtir. 

 

2.   Daha öncesinde ErdeĢir Zahidi sarayı olan Ģimdiki adıyla CemĢidiye Sarayı. 

(Zahidi ġah zamanında Ġran’ın Amerika büyükelçisiydi. Fotoğraf CemĢidiye 

Parkının uydu fotoğrafı olup sarayın yeri tam olarak belirlenememiĢtir. 

Hamaney burada dağ yürüyüĢüne çıkmaktadır. 

 

3.   Hazar Denizine bitiĢik FeyĢ Ğula Sarayı. 

 

 

4.  300.000 metrekarelik alana sahip MeĢhed’deki Melik Abad sarayları. 

 

5.Niyvaran Sarayı (Hamaney’in bu sarayı Nivaran Saray Kompleksi ve Müzesinin 

batısında yer almakta olup burası Muhammed Rıza ġah’ın eski malikanesiydi.) 

 

 

6.Daha öncesinde ġah’a ait olan Latyan barajındaki saraylar. 
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HAMANEY’İN MALVARLIĞI 

 

Hamaney 1981 yılında devlet baĢkanı oldu. 1982 yılında Hidayet ile Suri’yi 

petrolün satıĢından sorumlu olarak atadı ve 2006 yılına kadar yerlerini 

değiĢtirmedi. 

 

1983 yılında silah alımı için Muhsin Refikdost’u görevlendirdi. 

(Bu Ģahıs 1980’de Ġran Devrim Muhafızları eski bakanı ve 

Mustazaflar Vakfı veya Bünyade Mustazafan adlı teĢkilatın 

eski baĢkanıdır. Ġslam Devrimi Dökümantasyon Merkezinde 

mevcut olduğu üzere onun kendi hesaplarına göre, 5 Haziran 

1963 tarihinde bir cop ile bir adamı caddede suikast sonucu 

öldürmüĢtür. ) 

 

1991 yılında o arazinin değerinin farkına vardı ve Mustazaf Vakfı ile Ġmam’ın 

Hükmünü Tenfiz Personeli aracılığıyla arazi kapmaya baĢladı. (Setadeh Ġcrai 

Fermani Ġmam ve Bunyade Mustazafan çok geniĢ ticaret imparatorluğunu 

yürüten bir diğer iki önde gelen resmi organdır. Mustazaflar Vakfı özellikle 

askeri Ģirketler ve yapılar yer almaktadır. Bu vakıf Ġran’daki en büyük ticari 

varlıklardan birisi olarak dikkate alınmaktadır. Vakfın kontrol ettiğini kabul 

ettiği uzun bir Ģirketler listesine bakmak için Ģu linke bakılabilir.) 

 

1984’ten itibaren Hamaney’in kardeĢi Hasan Hamaney Petrol Bakanlığında 

Hidayet ve Suri’ye gözkulak oldu. 

 

Savunma Bakanlığında Muhammed Gülpayegani Refikdost ile Haydari’ye göz 

kulak oldu. 

 

Lolaçiyan araziyle ilintili ticaretten sorumlu tutuldu ve nihayetinde Hamaney ile 

iliĢkili hale geldi. (Pazar taciri Lolaçiyan’ın kızkardeĢi Hamaney’in oğlu Meysam 

ile evlidir.) 1997 yılından itibaren kendisi çocuklarının ticarette yer almasına 

izin verdi. 

 

2005 yılında Hamaney kendi Ģahsi ticareti faaliyetlerini durdurdu ve direk 

olarak hükümetten para almaya baĢladı. Aldığı mali kaynaklar ülke bütçesinde 

kayboldu. Seçimler süresince Ġtimad-i Milli Partisi baĢkanı Mehdi Kerrubi 

Ahmedinecat’a 1 milyar dolarlık paraya ne olduğunu sormuĢtu? 

 

Hamaney ile ailesinin toplam serveti: 36 milyar dolardır. 
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Hamaney’in şahsi serveti: 30 milyar dolardır. Ailesinin serveti ise: 6 

milyar dolardır. 

 

NAKİT PARA 

36 milyar doların 22 milyar doları nakit olarak Ġran’da muhafaza edilmektedir.  

CumhurbaĢkanlığı seçimleri sonrasındaki istikrarsız ortam boyunca bu paranın 

büyük bir kısmının Türkiye aracılığıyla Suriye’ye kaydırılmasına karar verildi. 

Gönderilen mal açığa çıktı ve Türkiye’de el konuldu. Hamaney bu paranın eğer 

rejim çökerse Ġran’da bloke edilebileceğinden endiĢe etmekteydi. Ġran Hükümeti 

bu parayı Türkiye Hükümetinden geri almak için çabalamaktadır. ġüphe yok ki 

bu paraya Türkiye’de el konuldu. Soru Ģu: neden bu para havayoluyla Suriye’ye 

taĢınmadı? Belki de parayı taĢıyan uçağın ve kargosunun ne olduğunun 

belirlenerek yok edilmesinden korkulmaktaydı. 

 

Geri kalan nakit para ise: 3.5 milyar dolardır. Bunun 1.5 milyar doları 

mücevherat, 1 milyar doları altın geri kalanı ise dolardır. 

 

36 milyar doların 10 milyar doları Ģu banka hesaplarındadır: 

1 milyar dolar Rusya’da, 1 milyar dolar Suriye’de, 1 milyar dolar Çin’de, 1 

milyar dolar Venezüela’da, 1 milyar dolar Güney Afrika’da, 1 milyar dolar 

Londra’da, 1 milyar dolar diğer ülkelerdedir. 

22 milyar dolarlık nakit parayla banka hesaplarındaki 10 milyar dolarlık 

paranın yanı sıra geri kalan malvarlığı arazi ve hisse senetleri Ģeklindedir. 

Bunlar: 2 milyar dolar dünya borsalarındaki hisse senetlerinden,1 milyar dolar 

Güney Afrika’da, 500 milyon dolar Suriye’de ve 500 milyon dolar Venezüela’da 

 

30 milyar dolar Hamaney’e nerden geliyor? 

2 milyar dolar petrol gelirlerindeki komisyondan, 2 milyar dolar araziden, 6 

milyar dolar silah ticaretinden ve 10 milyar dolar geçtiğimiz dört yıl içinde 

Ahmedinecat’tan geldi. 

 

HAMANEY’İN DİN TİCARETİ 

 

MeĢhed’deki Ġmam Rıza Türbesi, Kum’daki Masume Türbesi ve güney 

Tahran’daki ġahreh Rey Türbesi yetkililerinin tüm gelir ve yatırımlarını 

Hamaney paylaĢmakta ve kontrol etmektedir. Özellikle MeĢhed ve Rey’de 

ortakları Tabasi ile ReyĢari’dir. 

 

www.irananaliz.wordpress.com  

http://www.irananaliz.wordpress.com/

