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İRAN’IN YUMUŞAK GÜCÜ:
Unsurları, Zorlukları

Doğan ÜSTÜNTAŞ

Öz
1979 yılında gerçekleĢtirdiği Ġslamcı devrimle bütün dünyada dikkatleri üzerine çeken
Ġran, kültürel olarak kadim Pers Medeniyeti ve Farsça üzerinden, ideolojik
olarakantiemperyalist tutum, Batı ve Ġsrail karĢıtlığı üzerinden, gerçekleĢtirdiği
devrimi Ġslam Devrimi olarak adlandırılmasından dolayı din üzerinden, ġii mezhebi
müntesiplerinin hamiliği politikası nedeniyle mezhepüzerinden yumuĢak güç kullanma
imkânına sahiptir. Ġran, birbiriyle bazı alanlarda tezat teĢkil eden bu yumuĢak güç
unsurlarının kullanımında zorluklarla karĢılaĢmaktadır. Bu çalıĢmada, Ortadoğu’da
meydana gelen geliĢmelerde sert güç kullanımına yönelik izlediği politikanın, Ġran’ın
yumuĢak gücü üzerindeki etkisi incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Ġran, YumuĢak Güç, Sert Güç, ġiilik

IRAN'S SOFT POWER
Components, Challenges
Abstract
Iran has conductedislamistrevolution in 1979 and drew the attention of the whole
world. Ġran use some soft power tools. First, with the ancient Persian culture and
civilization, It use through Persian language. Second It use ideologically through antiimperialist, anti-West and Israel attitude. Third, the Iranian revolution, which was
called the Islamic Revolution, It use with religion. Due to the patronage politics of the
Shiite sect, It has the ability to use soft power on Shiite population. Iran is facing
difficulties in the use of the soft power elements contrasting with each other in some
areas. In this study, the use of hard power in its policies towards the developments
occurring in the Middle East, will examine the impact on Iran's soft power.
Keywords: Iran, Soft Power, Hard Power, Shiism
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Giriş
Ġran‟ı değerlendirirken, ülkenin karmaĢık kültürel kodlarını, diniideolojik temelli rejimi Pers milliyetçiliği ile harmanlamıĢ devlet yapısını ve
modern askeri tarihinden elde ettiği tecrübeleri dikkate alarak analiz yapmak
gerekmektedir. Ġran‟ın strateji oluĢturma ve kuvvet kullanma yaklaĢımı ancak
bu faktörler ıĢığındaincelendiğinde anlaĢılmaktadır.
Köklü medeniyet geçmiĢine sahip olan Ġran, tarihi, kültürel, diplomasi
ve edebiyat alanlarında zengin bir birikime sahiptir. Pers devlet geleneği ve
Farsça dili bölgede kalıcı etkiler bırakmıĢtır. Ġslam‟ın kabulünden sonra ise
Ġslami kültür içerisine, tevarüs ettiği kültür yapısını mecz ederek yeni sentezler
ortaya koyabilmiĢtir. Arapçanın gücü karĢısında Farsça ikinci sırada olsa da
bölgede baskın konumunu sürdürmüĢtür. Ġran‟ın ġii mezhebini kabul etmesi
XVI. Yüzyıldan sonra Osmanlı Ġmparatorluğu ile yaĢadığı siyasi olaylardan
sonra olmuĢtur. Daha sonra ġii mezhebi ülkenin en önemli meselesi haline
gelmiĢ ve mezhep üzerinden bir politika izlenmeye baĢlanmıĢtır. 1979 yılında
Ġran Devrimi ile ülke Batı‟ya meydan okuyarak yönetim Ģekli olarak Ġslamcılığı
benimsemiĢtir. Bu süreçte Ġsrail ve ABD karĢıtlığına dayalı bir retorik
oluĢturulmuĢtur. Ġran‟ın köklü tarihi, dili, ġii mezhebi vurgusu, Ġslam Devrimi,
Ġsrail karĢıtlığı politikası ona Ġslam dünyası içerisinde ayrıcalıklı bir yer
kazandırmıĢtır. Batı karĢısında sürekli kaybeden Müslümanlar ilk kez Batı‟ya
rağmen baĢarılı olabileceklerini Ġran sayesinde görmüĢler ve belli bir kesim
devrimi hayranlıkla karĢılamıĢtır. Ġran Devrimi bu manada, ideolojisinin ana
karakterinin, organizasyon yapısının, lider personelin ve ulaĢılmak istenen
hedefin dinden ilham ve güç alarak yapılmıĢ ilk devrim olma özelliğini
taĢımaktadır. Ġran bu yumuĢak güç unsurlarını hem bölgesel hem de küresel
ölçekte kullanmıĢ ve etkisini artırmaya çalıĢmıĢtır. Ancak bu güç unsurlarının
birbirlerini nötralize edecek unsurları bulunmaktadır. Ġran‟ın politikalarında,
idealizmden realizme doğru bir yönelme görülmekte, nükleer ve balistik füze
yeteneği kazanma çalıĢmalarıyla gündem olmaktadır. Son dönemde ise,Irak,
Suriye ve Yemen örneklerinde olduğu gibi yumuĢak gücün yanında sert gücünü
kullanma eğilimi dikkat çekmektedir. Ġran bu stratejisinde dengeli bir soft/hard
poweryaklaĢımı1 uygulamaya çalıĢsa da yumuĢak gücünün son dönemde
uyguladığı sert güç uygulamaları nedeniyle ġii mezhebi müntesipleri arasında
etkisi artarken, geniĢ kitle Sünni kesim ve diğer halklar arasında etkisinin
azaldığı değerlendirilmektedir.
Irak ve Afganistan‟ın iĢgali, Arap Baharı süreci, Suriye ve Yemen‟de
meydana gelen çatıĢmalar Ġran‟a bölgesel nüfuzunu artırıcı fırsatlar sunmuĢtur.
Ġran, bölgede uyguladığı güç projeksiyonunda yumuĢak güçten sert güce doğru

1Michael Eisenstadt, “The Strategic Culture of theIslamicRepublic of Iran Religion, Expediency, and Soft Power in

an Era of DisruptiveChange”, Middle East Studies at the Marine CorpsUniversity, 2. Baskı, Kasım 2015
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bir eğilim gözlenmektedir. Bu çalıĢmada Ġran‟ın uyguladığı güç
projeksiyonunda yumuĢak güçten ziyade sert güce odaklanmasının, onun bölge
ülkeleri nezdinde yumuĢak gücünü azaltacağı hipotezi açıklanmaya
çalıĢılacaktır.
ÇalıĢmada hipotezin geçerliliğini ispatlamak için, birinci bölümde güç
tanımı çerçevesinde yumuĢak güç konusu kuramsal olarak incelenecek, ikinci
bölümde Ġran‟ın yumuĢak güç unsurları analiz edilecek, üçüncü bölümde ise
Ortadoğu‟da yaĢanan son hadiseler ıĢığında Ġran‟ın yumuĢak gücünün nasıl
etkilendiği ortaya konacak, sonuç bölümünde ise Ġran‟ın sekteryansert güç
kullanımının yumuĢak gücünü azaltıcı etki yaptığı açıklanacaktır.
Yumuşak Güç Kuramı
YumuĢak güç kavramının uluslararası iliĢkiler disiplini içerisinde
kullanımı, 1980‟li yılların sonunda Harvard Üniversitesi profesörüJoseph Nye
tarafındanortayaatılmıĢtır.2En genel anlamıyla, istenilen hedefe ulaĢmak için
ötekinin davranıĢları üzerinde etkide bulunma kabiliyeti olarak tanımlanan
gücün, farklı unsur, etken ve yöntemlerle uygulanmasından ötürü birçok çeĢidi
olduğu genel kabul görmüĢtür. Birinci tip güç, coercion (zorlama, cebir) adını
verdiğimiz ve ülkelerin askeri güç kullanımı ya da askeri güç kullanma
tehditlerine dayalı olan eski tip ve realizm anlayıĢı içerisinde daha önemli bir
yer tutan sert güç kullanma yöntemidir. Ġkinci tip güç; idealizm anlayıĢı
içerisinde kendisine en üst düzey yer bulan ekonomik iliĢkilere dayalı güç
kullanımıdır. Bu güç kullanımında bir ülkenin stratejik ekonomik enstrümanları
devreye girer; ekonomik krizdeki bir ülkeye ekonomik yardım sağlanması ya
da bir ülkenin diğer bir ülkede büyük yatırımlarının olması kuĢkusuz o ülkeye
diğer ülkenin içsiyasetinin tanzim edilmesi noktasında da avantajlar
sağlayacaktır. Bir ülkeye ekonomik yaptırımlar uygulamak da bu ikinci tip
güce örnektir.
Nye‟ın dikkat çektiği üçüncü tip güç ise; ülkelerin devlet
politikalarından ziyade, yarattıkları özgür sivil toplum içerisinde giriĢimcilik
ruhuyla geliĢen endüstriler ve toplumsal hareketler sayesinde diğer ülkelerin
önünde pozitif bir imaja sahip olmaları ve bu nedenle yarattıkları sevgi ve
cazibeye dayalı olarak diğer ülkeleri de kendi istedikleri Ģekilde
yönlendirmeleri yani kendi istediklerini istemelerini sağlamalarıdır. Genel
olarak yumuĢak güç kültür, ideoloji, idealler ve ahlaki değerler gibi araçları
kapsamaktadır. Devletler sahip oldukları bu unsurları kullanarak diğer
devletlerin davranıĢlarını etkileyip değiĢtirmeye çalıĢmaktadırlar.Ġran‟ın yakın
dönemde bölgesel gücünü ve etkisini arttırmak amacıyla gerçekleĢtirdiği

2

NYE, Joseph, 1990, “SoftPower” FofeignPolicy, No:80, sf. 153-171
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çalıĢmalarda mezhep, din, tarih ve kültür gibi ortaklıklar üzerinden bir
yumuĢak güç mekanizması iĢlettiğini söylemek mümkündür.3
Ġran‟ın uluslararası iliĢkilerde uyguladığı stratejiyi Batı merkezli
kuramlarla açıklamanın zorlukları mevcuttur. Bu kuramlara daha çok geliĢmiĢ
ülke uygulamalarından ve Batı tecrübesinden ortaya çıkmıĢtır. Ayrıca Ġran‟da
gerçekleĢen devrimin kendisi ve devrim sonrası uygulanan politikalar bu
kuramlar tarafından tam olarak açıklanamamaktadır.4
Nye, dini yumuĢak güç unsurları arasında görmekle beraber üzerinde
durmamıĢtır. Nye ve Gallarotti‟nin(Tablo 1) ortaya koyduğu yumuĢak güç
unsurları daha çok seküler özellik taĢıdığından, onların ortaya koyduğu
çalıĢmalar açısından bakıldığında Ġran‟ın yeterli yumuĢak güç enstrümanlarına
sahip olmadığı görülmekle birlikte, Ġran Ġslami ideolojiyi, kadim kültürünü ve
ġii mezhebini yumuĢak güç vasıtası olarak kullanarak bölgeyi etkilemektedir.
Ġran‟ın yumuĢak güç unsurları incelenirken her iki çalıĢmda ele alınan
huĢulardan faydalanılacaktır.
Uluslararası Kaynaklar

Yerli Kaynaklar

Uluslararası hukuki norm ve kuruluĢlara saygı
Çok taraflılığa güven, aĢırı tek taraflılıktan kaçınma
Uluslararası anlaĢmalar ve ittifaklara sadakat
Kısa vadeli ulusal çıkarları kolektif faydaya feda
edebilme
Liberal dıĢ ekonomi politikası

Kültür
--Sosyal uyum
--Yüksek yaĢam kalitesi
--Özgürlükler
--Yeterli fırsatlar
--HoĢgörü
--Cezbedici yaĢam
Politik Kurumlar
--Demokrasi
--Anayasa/hukuk
--Liberalizm/Çoğulculuk
--Ġyi iĢleyen yönetim ve bürokrasi

Tablo 1: YumuĢak Gücün Kaynakları5

İran’ın Yumuşak Güç Unsurları
Ġran; kadim bir medeniyetten miras olarak aldığı değerler ve söz konusu değerlerin tarihsel süreçte Orta Asya, Hindistan ve Ortadoğu coğrafyasını
etkilemiĢ olmasından dolayı kültürel, 1979‟da antiemperyalizm retoriği
üzerinden bir devrim gerçekleĢtirdiği için ideolojik, bu devrimin baĢ
aktörlerinin, söyleminin ve hedeflerinin ilhamını dinden alması ve devrimin

3

YEGIN, Abdullah, 2015, SETA, Analiz, “Ġran‟ın YumuĢak Gücü”, sayı:118, sf. 7
S. J. DEHGHANI Fırouz Abadı
“EmancipatingForeignPolicy:CriticalTheoryandIslamicRepublic
of
Iran'sForeignPolicy”,
TheIranianJournal of International AffairsVol. XX, No.3. Summer 2008
5
Giulio M. Gallarotti, “SoftPower: What it is, Whyit‟sImportant, andtheConditions Under Which
it Can Be EffectivelyUsed”, Division II Faculty Publications, WesleyanUniversity, 2011
4
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Ġslam Devrimi olarak adlandırılmasından ötürü dini,Irak, Suriye, Lübnan,
Yemen, Afganistan, Pakistan gibi ülkelerde yaĢayan ġii mezhebi müntesipleri
nezdindeki
konumundan
dolayı
mezhepsel unsurları bünyesinde
barındırmaktadır. Bu özellikleri Ġran‟a farklı yumuĢak güç unsurlarını kullanma
imkânı sunmaktadır.
Günümüz Ġran‟ındaki siyasi düĢünce, idari yapının ve bürokrasi
geleneğinin Pers Hanedanlığı‟nın siyasi ve idari yapısından tevarüs eden
yönleri vardır. Hindistan‟dan Avrupa‟ya, Rusya‟dan Arabistan ve Afrika‟ya
kadar geniĢ bir coğrafyada hüküm sürmüĢ olan Persler tarih boyunca sahip
oldukları bu coğrafyayı korumak, kollamak ve yönetmek için çeĢitli devlet
modelleri geliĢtirmiĢ ve farklı politikalar izlemiĢlerdir.6Perslerden miras alınan
bu Farsi bakıĢ açısı günümüz Ġran‟ının jeopolitik ve jeokültürel eğilimlerini
önemli derecede etkilemiĢ ve etkilemeye devam etmektedir. Devrim sonrasında
da Perslik vurgusu ġah dönemindeki kadar aĢırı tonlarda olmasa da devam
etmiĢtir. Ġran yumuĢak güç unsurlarını Ortadoğu, Orta Asya, Kuzey Afrika ve
Güney Amerika öncelikli olacak Ģekilde kullanmaktadır.7 Afganistan‟da ABD
ve Batı yardımları yerel halka ulaĢmadan erirken, Ġran doğrudan halka
dokunacak Ģekilde köy imamı, medrese hocası, köydeki ileri gelenler üzerinden
faaliyetlerini yürütmektedir.8
Ġran, yumuĢak gücü literatürde kullanılan anlamında çoğulcu toplum ve
kültür yapısı içerisinde halkları cezbetme yaklaĢımından farklı olarak daha çok
bir “softwar” olarak görmekte9 tek aktörün dini otorite olduğu bir yapı
içerisinde sürdürmektedir. 2006 yılında Ġsrail‟in Lübnan‟a saldırısı sırasında
zirve noktasına ulaĢan Tahran‟ın Ortadoğu‟daki cazibesinin, 2011 yılında Arap
uyanıĢı olarak adlandırılan süreçte ortaya çıkan hiçbir Ġslamcı partinin Ġran
modelini örnek alan teokratik bir yönetimi istememesi nedeniyle, azaldığını
söylemek mümkündür. Ortadoğu halklarınınisyan hareketlerinin olduğu
dönemde demokratik ve insan haklarına saygılı bir yönetim modelini
savundukları görülmüĢtür.10
Medya
Geleneksel Kitle ĠletiĢim Araçları
Sıradan bireylerin politika ve diplomasi üzerindeki ağırlığı arttıkça
kamu diplomasisi önemli hale gelmektedir. Ġran medyanın önemini kavrayan

6

YEGIN, Abdullah, 2015, SETA, Analiz, “Ġran‟ın YumuĢak Gücü”, sayı:118
CHORĠN,Ethan ve MALKA Haim, “ Iran‟sSoftPowerCreates Hard Realities” CSIS Middle
East, 2008
8
A.g.e.
9
PRICE Monroe “Iran andtheSoftWar” University of Pennsylvania, International Journal of
Communication 6, 2012, Feature 2397–2415
10
COOK Steven, “TheContestforRegionalLeadership in the New Middle East”, Center for New
American Security, 2014
7
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ve bunu Devrim sırasında çok iyi kullanan bir ülke olarak medyaya gereken
yatırımı yapmaktadır.11Ancak Ġran‟ın içinde bulunduğu zorluk hızla değiĢen
medya ortamında devlet tekelindeki medya unsurlarıyla bulunmaya
çalıĢmasıdır. Her ne kadar dıĢ dünyaya yönelik iletiĢim faaliyetlerini artırmaya
çalıĢsa da bu çeliĢkiden kurtulamamaktadır. Ruhani döneminde
IslamicRepublic News Agency (IRNA) theIslamicRepublic of Iran
Broadcasting (IRIB) ve Press TV üzerinden bu faaliyetlerin daha planlı bir
Ģekilde yürütülmesi yönünde çalıĢılmaktadır.12 Ġran‟ın yurt dıĢına yönelik
yayınları Tablo 2‟de ele alınmıĢtır.
İran’ın Yurt Dışına Yönelik Yayınları
Medya Türü
Gazeteler

Adı
Ġran News
Ġran Daily
Tehran
TimesKeyhan
English
Vifak, Keyhan

Televizyon
Kanalları

Cam-ı Cem 1,2,3

Farsça

El- Alem,

Arapça

Yurt dıĢındaki Ġranlılar ve
Farsça bilenlere yönelik 24
saat yayın
Ortadoğu‟ya yönelik

Seher TV 1,2,3

El- Kevser,

Urduca,
Ġngilizce,
BoĢnakça,
Türkçe,
Fransızca ve Kürtçe
Arapça

Dini-mezhebi programlar

Hispan TV

Ġspanyolca

Güney Amerika‟ya yönelik

Press TV

Ġngilizce

En önemli kanalı

Dil

Açıklama

Ġngilizce

Arapça

Radyo

25 dilde radyo yayını

Ehlibeyt
Haber
Ajansı ABNA
Tablo 2: Ġran‟ın Yurt DıĢına Yönelik Yayınları14

Türkçe dahil 20 dilde yayın 13

Ajans

11 Pierre Pahlavi “UnderstandingIran‟s Media”, IsraelJournal of foreignAffairs VI : 2 (2012)
12Mojtaba Barghandan, “Iran‟s New Social Media friendly Approach”, Turkish Policy
Quarterly, Volume 14 Number 1, Spring 2015
13
http://tr.abna24.com/service/important/archive/2016/03/17/741571/story.html(21.05.2016)
14
YEGIN,2015, çalıĢmasından faydalanılarak düzenlenmiĢtir.
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Sosyal Medya
Ġranlı yöneticilerin kafasında sosyal medya daha çok ABD‟nin Rejim
değiĢikliği için Ġran‟da kullandığı yöntemler üzerinden algılanmaktadır.
2009'da MahmudAhmedinejad'ın ikinci kez cumhurbaĢkanı seçildiği
seçimlerde, sonuçlara hile karıĢtırıldığını savunan muhalifler, protestolarını
büyük ölçüde Facebook ve Twitter üzerinden örgütlenerek ortaya koyması
üzerine birçok sosyal paylaĢım sitesine eriĢim durdurulmuĢtu.Ancak Ruhani
döneminde bu konuda daha ılımlı ve aktif bir politika izlendiği görülmektedir.
Özellikle CevadZarif‟in DıĢiĢleri Bakanı olmasından sonra sosyal medya etkin
olarak kullanılmaktadır.15Dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in Facebook,
Twitter ve Instagram gibi önde gelen sosyal paylaĢım sitelerinde hesapları
bulunuyor. Ruhani ve Zarif'in, Twitter üzerinden verdiği mesajlar Ġran'da
alıĢılmıĢ olandan farklı bir portre çizdiğini ortaya koyuyorlar. Yahudi ve
Hıristiyanlarına dini günlerini sosyal medya üzerinden kutluyorlar. Ancak bu
durum ülkedeki medya kısıtlamaları ile bir çeliĢki oluĢturmaktadır.16
Sivil Toplum
Öğrenci DeğiĢim Programları
Ġran 2013 yılı resmi verilerine göre 12,000 yabancı öğrenci Ġran‟da
eğitim görmektedir. Buna karĢın 55,686 Ġranlı üniversite öğrencisi yurt
dıĢından eğitim almaktadır. Bunlar baĢlıca 8,883‟ü Malezya‟da, 7,341‟i
ABD‟de, 5,638‟i Kanada‟da, 3,504‟ü Almanya‟da, 3,364‟ü Türkiye‟de, 3,228‟i
Ġngiltere‟de olmak üzere dağılmaktadır.17Ġran‟ın bu alanda karĢılaĢtığı zorluk,
yetenekli öğrencilerin beyin göçüyle ülkeden ayrılması ve geri dönmemeleridir.
Ġran Diasporası
Ġran için diaspora kavramı yeni bir durumdur. 1979 Devrimi öncesinde
çok az sayıda Ġranlı yurt dıĢında yaĢarken, Ģimdi sayıları tam olarak bilinmese
de 1-4 milyon arasında değiĢen sayıda Ġranlının yurt dıĢında yaĢadığı tahmin
edilmektedir. Bu sayının büyük çoğunluğunu Devrim sırasında yapılan
baskıdan kurtulma için ülkeyi terk edenler oluĢturmaktadır. Özellikle ABD ve
Kanada‟da yoğun olarak yaĢayan Ġranlıların travmatik bir durumun ardından
ülkeyi terk etmek zorunda kaldıkları için Ġran‟a karĢı tepkili olsalar da ikinci
nesilde daha temkinli bir duruĢ olduğu gözlemlenmektedir. Ġran da diyasporaya
karĢı politikasını yumuĢatmıĢ durumdadır. Ancak genel olarak bir güvensizlik
söz konusudur.18

15

MojtabaBarghandan, “Iran‟s New SocialMediafriendlyApproach”, TurkishPolicyQuarterly,
Volume 14 Number 1, Spring 2015
16
http://haberciniz.biz/iranda-sosyal-medya-celiskisi-2503890h.htm(eriĢim 09.06.2016)
17
http://www.payvand.com/news/13/jul/1094.html(eriĢim:09.06.2016)
18
HallehGhorashiandKeesBoersma “The „Iranian Diaspora‟ andthe New Media: FromPolitical
Action toHumanitarian Help”Development andChange 40(4): 667–691 (2009)
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Elif ġafak Ġran diasporasının internet ortamından da faydalanarak, irili
ufaklı, oraya buraya dağılmıĢ tüm kültürel parçalarını bir araya getirip toplama
yolunda olduklarını ve muazzam bir kültür atağına geçtiklerin
belirtmektedir.19Bu durum Ġran‟a uluslararası arenada yeni fırsatlar
sunmaktadır.
Turizm
Bir ülkenin dıĢardaki algısı ve imajıyla yakından ilgili olan turizm
konusunda Ġran‟ın baĢarılı olduğunu söylemek güçtür. Dünya Seyahat ve
Turizm Konseyinin 2015 raporunda da görüldüğü üzere, tarihi, kültürel ve
doğal turizm potansiyeline sahip olan Ġran, bunu gerekli ölçüde
kullanamamaktadır.20
Dini turizm konusunda ise Dünya‟daki yaklaĢık 250 milyon ġii
nüfusun 25 milyonu Ġran‟daki çeĢitli türbeleri ziyaret için gelmektedir. Ġran‟da
yaklaĢık 70 bin türbe ve kutsal mekân bulunmaktadır. Bunların çoğunluğu ġii
imamları ve onların ailelerine aittir.21 Ġran, diğer turizm alanlarında baĢarısız
olsa da ġii kutsal mekânlarına hac turizminden etkin Ģekilde yararlanmaktadır.
Bu durum ekonomik faydanın yanında ideolojik ve dini endoktrinasyon
açısından da fayda sağlamaktadır.
Sivil Toplum ĠliĢkileri
Sivil toplum kuruluĢları tarafından organize edilen tartıĢma forumları,
konferanslar, toplantılarla bireyler arası iliĢkileri geliĢtirmeyi hedefleyen bir
sivil toplum inisiyatifi geliĢtirememiĢtir. Burada Ġran‟ın sivil toplum
faaliyetlerini aĢırı güvenlikleĢtirmesinin etkisi bulunmaktadır. Sürekli bir karĢı
devrim korkusu yaĢayan Ġran, bu tür sivil faaliyetleri bir yumuĢak güç
enstrümanı olarak kullanma imkânına sahip değildir.22 Diğer taraftan Ġran
devlet kontrolünde yürüttüğü dostluk dernekleri faaliyetleri ile bu açığını
kapatmaya çalıĢmaktadır. Ġran ile çeĢitli ülkeler arasında mevcut dostluk ve
iĢbirliği organizasyonlarının sayısı 45‟tir. Bunlardan 5‟i Ortadoğu, 10‟u AsyaPasifik, 7‟si Merkezi Avrasya, 12‟si Avrupa, 5‟i Afrika, 2‟si Kuzey Amerika
ve 4‟ü de Latin Amerika ülkelerindedir. Aynı Ģekilde Ġran 30 civarında devlette
Ġran Kültür Haftası etkinlikleri düzenlemektedir.23 Devlet tarafından yapılan bu
faaliyetleri destekleyici yeterli sayıda sivil toplum kuruluĢu bulunmaması
nedeniyle istenen etki oluĢmamaktadır.
19
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ĠĢ Dünyası Gezileri
Ġran ekonomisinin yapısından dolayı iĢadamından iĢadamına doğrudan
bir ilĢki kurma imkanı kısıtlıdır. Çünkü, Ġran‟da genel olarak ekonomiyi
devletin; %40‟ını doğrudan, %45‟ini ise “Bonyad” olarak adlandırılan, dini
liderlik makamına karĢı sorumlu bir tür Ġslami esaslı vakıflar aracılığı ile elinde
tuttuğu söylenebilir. Kalan %15‟lik kesim ise, siyasal yelpazede muhafazakâr
olarak tanımlanabilecek bir noktada duran Ġran özel sektörünün (bazaar)
elindedir.24 Bu boyutlarda büyük ve hantal kamu sektörü, dünya iĢadamlarıyla
dinamik bir iliĢki kuramamaktadır. Diğer taraftan, Ġran‟ın nükleer enerji
programıyla ilgili olarak uygulanan yaptırımların da bunda önemli etkisi
mevcuttur. Yapılan nükleer anlaĢmasının ardından Ġran iĢ dünyasının daha aktif
ve dünya ile entegre hale gelebileceği değerlendirilmektedir. Ambargonun
kalkmasının ardından bunun ilk emareleri görülmeye baĢlanmıĢ, Ġran ekonomik
açıdan bütün dünyanın ilgi odağı haline gelmiĢtir.25
Politika ve Toplum Modelinin Çekiciliği
Politik Sistem
Ġran poltik sistemi Ġslamcılık, ġiilik, Batı KarĢıtlığıve Ġslam Devrimi
ideolojisi üzerinden ĢekillenmiĢtir. Humeyni tarafından ortaya atılan “sınırları
aĢan devrim” sloganı, ABD ve Ġsrail karĢıtlığı üzerine inĢa edilmiĢ “büyük
Ģeytan” söylemi, ezilmiĢ ve fakirlik içerisinde bulunan “Arap Sokağı”nda
büyük yankı buldu. Ġran Ġslam Devrimi, Batılı kalkınma modellerinden
hoĢnutsuzluk duyan, müreffeh ve olumlu bir geleceğin Ġslami kurumların
yeniden
hayata
geçirilmesiyle
kurulacağını
uman
Müslümanları
cesaretlendirdi.26 Ġran, devrimden sonra dini/Ġslami söylem kullanarak,
gerçekleĢtirilen bu devrimin sadece Ġran‟a ait olmadığı, bütün Müslümanların
devrimi olduğu imajını vermeye çalıĢtı. Orta Doğu‟nun kapılarının kendisine
ancak “din” yoluyla açılabileceğini biliyordu. Ġran, devrimi bütün Müslüman
ülkelerde yayma hususunu anayasasına da yerleĢtirdi.27 Özellikle Filistin
sorunu Ġran açısından dini söylemini yürürlüğe koyduğu gerekli araçları Ġran‟a
sağladı. Bölgede, Camp David AnlaĢması sonrasında Arap Milliyetçiliğinin
baĢarısızlığının tescil edilmesiyle Siyasal Ġslam‟ın yükseliĢi Ġran‟ın Orta
Doğu‟ya yönelik politikasındaki dini referansların gücünü artırdı. Günümüze
daha net görüldüğü üzere Ġran, Orta Doğu‟da devletten-devlete diplomasiden
daha fazla devletten “Arap sokağı” olarak adlandırılan halka diplomasi

24
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yürütmektedir. Çünkü Ġran Orta Doğu‟da devletleri kazanamayacağını gayet iyi
bilmektedir.28
Ġran‟da devrimden hemen sonra baĢta Humeyni olmak üzere, devrimin
liderleri bütün Müslümanların haklarının savunucusu ve koruyucusu
olduklarını dile getirdiler. Filistin, Kudüs, Lübnan kendi sorunlarıymıĢ gibi
söylemlerde bulundular. Daha da ileri giderek, dünyanın neresinde olursa olsun
Ġslam‟a yapılan her saldırıyı kendilerine yapılmıĢ olarak gördüler ve bu yönde
tavır aldılar. Örneğin, Salman RüĢdi‟nin Ġslam‟a hakaret içeren kitabından
sonra verilen tepkide olduğu gibi. Bu tarz tepkiler/politikalarla, rejimi içeride
güçlendirirken dıĢarıda da bütün Müslümanların desteği, en azından sempatileri
kazanılmak istenilmektedir.29
Ġran‟ın dini bir yumuĢak güç enstrümanı olarak kullandığı diğer bir
alan ise haç organizasyonudur. Ġran hac ibadetini kendi ideolojini yayabileceği
uygun bir zemin olarak görmekte ve bunu en iyi Ģekilde kullanacak metodları
geliĢtirmektedir. Dini lider Ayetullah‟a bağlı Ġran Hac Organziasyonu
tarafından bütün bu faaliyetler organize edilmektedir.30
Ġran ġiiliği dıĢ politikasının en önemli unsuru haline getirmiĢtir. ġiilik
üzerinden Lübnan, Suriye, Irak, Bahreyn, Yemen, S.Arabistan, Afganistan,
Pakistan halklarına yaklaĢmakta, kendisini ġiilerin hamisi olarak görmektedir.
Bu sayede hem bu ülkelerin yönetimi üzerinde hem de ġii halk üzerinde
etkisini güçlendirmektedir. Ancak bu durum, S.Arabistan ve Bahreyn
örneğinde olduğu gibi Sünni yönetimler ve halklar nezdinde tepkiye neden
olmaktadır. Ġran, ġiilik politikasını sadece Müslüman ülkelerde uygulamakta ve
yaymaya çalıĢmaktadır. Bunun için kurumsallaĢmıĢ yapılara sahiptir.
Bunlardan en önemlisi eğitim kurumlarıdır. ġiiliğin yayılmasında, geliĢmesinde
ve öğretilmesinde iki önemli eğitim merkezi vardır; Bunlar Necef Dini Okulu
ve Kum Dini Okulu‟dur.
Necef Dini Okulu; Hz. Alinin Ģehit olduğu zamana kadar Necef fazla
tanınmıĢ bir Ģehir değildir. Hz. Ali‟nin türbesinin burada bulunması Necef‟in
hızla tanınmasına sebep olmuĢtur. ġii din âlimi ġeyh Nasreddin Tusi‟nin
Bağdat‟tan Necef‟e göç edip yerleĢmesinden sonra dini okul kurulmuĢ ve
Necef, ġii dünyasının merkezi konumuna gelmiĢ ve ġii ekolü burada
Ģekillenmeye baĢlamıĢtır.31
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Kum Dini Okulu; Kum Ġran‟da ġii mezhebini kabul eden ilk
Ģehirlerden biridir. Ġmamların hayatta olduğu dönemlerde imamların nezdinde
ġii düĢünceyi kabul eden ve bu doğrultuda eğitim gören Ġranlı öğrenciler söz
konusu mezhebi yaymak için Kum ġehrini tercih etmiĢlerdir ve bu çerçevede
Kum‟da dini okullar açmıĢlardır. Bundan sonra Kum, ġiiliğin önemli bir
merkezi olma özelliğini her geçen gün hem ġii âlimlerin buraya göçü ile hem
de yetiĢtirdiği öğrenci sayısındaki artıĢla pekiĢtirmiĢtir.32
DıĢ Politika ve Diplomasi
Ġran dıĢ politikasının esas karakterini Devrim ve sonrasında yaĢanan
hadiseler ĢekillendirmiĢtir. Ġki kutuplu Dünya Sisteminde “ne Batı, ne Doğu”
söylemiyle hareket eden Ġran, Soğuk SavaĢ sonrasında “Büyük ġeytan
ABD”nin tek kutuplu hegemonyasına karĢı çok kutupluluğu savunan bir retorik
geliĢtirmiĢtir.33Ġran, Ġslam Devrimi sonrasında normatif bir söylem geliĢtirerek
emperyalizme karĢı mücadele edeceğini açıklamıĢtır. Westfalyan Düzeni
dıĢında, ulus devlet merkezli değil, tüm ümmetin çıkarlarını önceleyen bir
strateji izleyeceğini belirtmiĢtir. Pratik karĢılığı zayıf olan bu söylem, özellikle
Batı ve kurumlarını post-kolonyal düzen olarak algılayan geri kalmıĢ bölge
ülkeleri nezdinde Ġran‟a etkin bir yumuĢak güç uygulama imkânı vermiĢtir.
Ġran dıĢ iliĢkilerini 111 dıĢ temsilciliği vasıtasıyla yürütmektedir.34Asya-Pasifik
ülkelerinin 17‟sinde elçiliği vardır. 31 Avrupa ve 22 Afrika ülkesinde Ġran
elçiliği mevcuttur. Latin Amerika ülkelerinden altısı ile elçilik düzeyinde iliĢki
mevcut olup üçü ile de bu konuda anlaĢma yapılmıĢtır. Buna göre Ġran
Ortadoğu devletlerinin yüzde 86,67‟si, Asya-pasifik ülkelerinin yüzde 56,67‟si,
merkezi Avrasya ülkelerinin tamamı, Avrupa devletlerinin yüzde 75,61‟i,
Afrika ülkelerinin yüzde 42,31‟i ve Latin Amerika devletlerinin yüzde 20‟si ile
elçilik düzeyinde iliĢkiye sahiptir.35Ruhani liderliğinde ve CevadZarif‟in
DıĢiĢleri Bakanlığında Nükleer AnlaĢma sonrasında daha aktif bir politika
izleme ve dünyayla bütünleĢme çabaları dikkat çekmektedir. Dolayısıyla Ġran
dıĢ temsilcilikleri sayısında da bir artıĢ olması beklenebilir.
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Toplum Modeli
Ġran‟ın toplumsal modelinin diğer halklar nezdindeki çekiciliği çok
sınırlıdır. Yetersiz eğitim, sağlık ve yaĢam koĢulları dıĢ dünyada olumlu olarak
algılanmamaktadır. Ancak BM Kalkınma Programı tarafından hazırlanan
Ġnsani GeliĢme Endeksine36 göre Ġran 188 ülke içerisinde 69. sırada bulunmakta
ve bölge ülkelerine göre daha iyi bir konum elde etmektedir. Özgürlüklerin çok
kısıtlı olması ve yabacıya karĢı güvensizlik, katı dini kurallar da Ġran‟ın yurt
dıĢı imajını olumsuz olarak etkilemektedir. Bu durumun Ġran‟ın yumuĢak
gücüne olumsuz etkisi yöneticiler tarafından pek dikkate alınmamakta, daha
çok dini liderin kiĢiliğinde din ve mezhep ile politik baĢarılar üzerinde
durulmaktadır.
Ekonomik GeliĢme
Ġran ekonomisi izlediği dıĢ politikadan çok fazla etkilenmiĢ ve sahip
olduğu doğal kaynakların varlığına rağmen istenen baĢarıyı yakalayamamıĢtır.
Ġran‟da kiĢi baĢına düĢen gelir düĢük, iĢsizlik oranı yüksek ve alt yapı
yetersizdir. Ġran Küresel Rekabet Endeksinde 140 ülke içerisinde 74. Sırada
bulunmaktadır.37Ancak nükleer müzakerelerin anlaĢmayla sonuçlanması Ġran‟a
yeni fırsatlar sunmuĢtur. Ġran ekonomik olarak bir çok ülkenin gündemine
girmiĢtir. Sahip olduğu petrol ve doğal gaz ile genç nüfus ekonomik açıdan
Ġran‟a avantaj sağlamaktadır.
Kültür, Bilim ve Spor
Kültürel Miras
Ġran‟ın 9 Ortadoğu ülkesinde 11 kültürel temsilciliği bulunmaktadır.
Bunun yanında Ġran‟ın 9 Asya-Pasifik ülkesinde 17 kültür konsolosluğu
bulunmaktadır. Bunlardan 8‟i Pakistan‟dadır. Merkezi Avrasya‟da ise Ġran‟ın
kültürel elçiliği bulunmayan sadece iki ülke vardır. Ġran‟ın 12 Avrupa ve 11
Afrika ülkesinde de kültür temsilcilikleri mevcuttur.38
Ġran Pers kültürünü her platformda öne çıkaran bir yaklaĢım
sergilemektedir. Devrim yıllarının baĢlangıcında ġah döneminde çok öne
çıkarıldığı için biraz mesafeli durulmuĢsa da genç nesiller arasında Perslik
vurgusu artmaktadır. Hatemi 1998‟de yaptığı bir konuĢmada “…Ġran’ın Ġslam
öncesinde de gurur duyacakları bir medeniyeti vardı…bazıları bunu Ġslam adı
altında yok etmek istiyor…bizim kimliğimiz Ġran-Ġslamıdır.”39diyerek bir
anlamda ġah dönemi uygulamalarının sürekliliğine vurgu yapmaktadır. Aynı
Ģekilde daha muhafazakar olan Ahmedinejad döneminde nevruz kutlamalarının
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uluslararası hale getirilmesi yönünde çok çaba sarf edilmiĢ, BM‟de dini
olmayan bayramlar statüsüne alınmıĢtır. Türk, Kürt, Ermeni, Beluci, Fars gibi
300 milyon halkın yaĢadığı bir coğrafyada etkisini hala gösteren ve bir Pers
bayramı olarak kabul edilen nevruz, Ġran‟a kültürel yumuĢak güç unsuru olarak
geniĢ bir alan sunmaktadır.40
Devrimden sonra dini lidere bağlı Kültür Devrimi Konseyini
kurulmuĢtur. Bu kuruluĢ vasıtasıyla ġiiliğin desteklenmesi, medya ve iletiĢimin
yönetilmesi ve ġiilik faaliyetlerinin koordinesi maksadıyla, yurt dıĢında
temsilcilikler açılmıĢtır. Bu organizasyon 44 ülkedeki temsilcilikleriyle Dünya
Ehli BeytAsemblesi çatısı altında görev yapmaktadır.41
Fars milliyetçiliği, tarihsel geçmiĢine dayanan ideolojik boyutu içinde,
Ġran vatanseverliği ve Fars dilinin üstünlüğü argümanı üzerine kurgulanmıĢtır.
19. yüzyıl içinde kaybedilen veya emperyalist güçlerce iĢgal edilen Ġran
toprakların tekrar geri alınacağı inancı veya bu topraklara duyulan hasretin
oluĢturduğu “Kutsal Ġran Toprağı” edebiyatı, tarihte büyük iĢler baĢarmıĢ
Pers/Aryan ırkının mirasçıları oldukları fenomeni ile buluĢarak, dinsel ġii
ideallerden ayrı, milli hissin oluĢmasına zemin hazırlamıĢtır.42Ġran milliyetçiliği
oluĢurken hem tarihi Ģan ve Ģeref üzerinden bir gurur, hem de dıĢ güçlerin
topraklarını iĢgal etmesi ve kaynaklarını sömürmesi üzerinden bir
kurbanlaĢtırma yaparak iki yönlü bir turum sergilemiĢtir. Mollalar 1979‟da
ġahı devirip iktidarı ele geçirdiğinde takip edilen Fars milliyetçiliğinde
herhangi bir değiĢiklik olmamıĢtır. Ġran‟ın milliyetçilik politikası,
pozivistmodernist öğeler taĢır ve öteki unsurları Fars kültürü potasında eriterek
bir Ġran milliyetçiliği güdülmesi politikasıdır. Bu nedenle Türklerin, Kürtlerin,
Belucilerin etnik bir unsur olarak hakları yok denecek kadar azdır.
Ġran‟da Ġslam ve ġiiliğe ek olarak Farsça da önemli bir unsurdur. Farsça
her ne kadar Ġrani kimliğin asli unsuru olsa ve MeĢrutiyet Devrimi‟nden sonra
Ġran‟ın milli dili olarak kabul edilmiĢ olsa da, Ġran sınırlarını aĢan bir
coğrafyada konuĢulmaktadır. Mezopotamya halklarından farklı olarak Ġranlılar,
Ġslamiyetten önceki geçmiĢlerinin bilincini korumuĢlar ve baĢarılarıyla gurur
duymaktadırlar. GeçmiĢteki hatıraları tarihi olmaktan çok efsanevi olduğu
halde çok canlıdır, sanat ve edebiyatta önemli yerleri vardır. Kendi dillerini de
korumuĢlardır. Fars dili ve kültürü üzerinden varlıklarını korumuĢlardır. Farsça
bugün de ülkenin en önemli birleĢtirici unsuru olarak iĢlev
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görmektedir.43Farsça ayrıca Hindistan, Pakistan, Türkiye, Bosna Hersek,
Arnavutluk, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Makedonya gibi birçok ülkede
konuĢulan dilleri etkilemiĢtir. Farsça hâlihazırda Ġran ve Tacikistan‟ın tek
resmi dili, Afganistan‟ın ise resmi dillerinden birisidir. Ayrıca Hindistan ve
Pakistan‟da bazı Farsça lehçeler hala kullanılmaktadır.44
Ġran dıĢiĢleri bakanı Muhammed Cevad Zarif Tahran'da Sadi kurumu
oturumunda yaptığı konuĢmada, Amerika gibi ülkelerin bir yandan saldırıya
uğrayacak ülkenin dilini öğrenmek ve diğer yandan Amerikan'ın muktedir,
güçlü olduğunu ima eden filmlerin yapımı için büyük masraflarda bulunduğunu
ve bununla da Amerikan kültürünü yaymaya çalıĢtığını belirterek, Farsça dilini,
Ġran'ın dünyadaki gücü ve kudretinin bir vesilesi olarak nitelemiĢ ve ĠraniĠslami kültürün köklerinin araĢtırılmasının Ġran'ın Orta Asya ülkeleri,
Hindistan, Kuzey ve doğu Afrika ülkeleri ile yakın tarihi ve kültürel
iliĢkilerinin bağlantı halkalarını ortaya çıkarabileceğini belirtmiĢtir. Ġran Ġslam
cumhuriyeti dıĢiĢleri bakanlığının yurt dıĢında Farsça dil eğitim kursları
düzenlemeye hazır olduğunu belirten Zarif, kaybolmuĢ Farsça dili kürsüleri
yeniden ihya edilmesi gerektiğini vurgulamıĢtır.45
Ġran bu dil faaliyetlerini yürütmek üzere 45 ülkede 600‟ün üzerinde
Ġranoloji merkezleri kurmuĢtur. 5 Ortadoğu ülkesinde 13 merkez, 8 AsyaPasifik ülkesinde 38 merkez, 7 Merkezi Avrasya ülkesinde 203 merkez, 21 Avrupa ülkesinde 281 merkez, Gana‟da 1 merkez ve Kuzey Amerika‟da 99
merkez mevcuttur. Aynı Ģekilde dünyanın farklı ülkelerinde 100 civarında
Farsça öğrenim merkezi mevcuttur.46Sivil organizasyonlar da dikkate
alındığında bu sayıların artacağı değerlendirilmektedir. Ġran yumuĢak güç
unsurlarını en çok merkezi Avrasya ülkelerinde kendisiyle ortak dil bağı olan
ülkelerde kullanmaktadır. Ġran‟ın yumuĢak güç kullanımında en çok baĢarı elde
ettiği unsurlar çeĢitli ülkelerdeki Ġranoloji kuruluĢlarıdır. Ġran, dili ġiilik ve
Ġslam üzerinden kullanıma sunarak kendisine geniĢ bir yumuĢak güç alanı
kazanmaktadır. Bu durumu Ortaylı “Galiba maddi zenginlikleri ve sorunları
olan Ġran toplumunun kültürel kimlik konusundaki sağlam yanına hayran
olmamak mümkün değil” diyerek ifade etmektedir.47
Bilim ve Eğitim
Ġran‟ın akademik çalıĢmalarıyla ilgili olarak, Taha Akyol‟unda
makalesinde belirttiği gibi son dönemde Ġran merkezli akademik yayınlarda bir
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YEGIN, Abdullah, 2015, SETA, Analiz, “Ġran‟ın YumuĢak Gücü”, sayı:118
45
http://turkish.irib.ir (Ġran Radyosu)
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artıĢ gözlemlenmektedir.48Ġran‟ın bilimsel yayınlardaki bu artıĢın Batıyla
yaptığı nükleer anlaĢma sonrasında hızlanacağı değerlendirilmektedir. Ġran;
Komor, Venezuela, Lübnan, BAE, Pakistan, Dubai, Ermenistan ve
Tanzanya‟da üniversite Ģubeleri açmıĢ durumdadır. Ayrıca Afganistan,
Tacikistan, Kanada ve Malezya‟da da bu konuda planlamalar yapmıĢ
durumdadır. Ortak araĢtırma ve mühendislik projelerinin gerçekleĢtirilmesi
hedefiyle bir Ġran-Afganistan Üniversitesi kurulması kararlaĢtırılmıĢtır. Ġran
kendi açık öğretim üniversitesinin bir Ģubesini Afganistan‟da açmıĢ yine Ġran
Firdevsi Üniversitesinin Ģubesi olarak Herat‟ta Hâce Abdullah Ensari
Üniversitesi‟ni kurmuĢtur. Suriye‟de 2009 yılında Ġran Terbiyet Müderris
Üniversitesi‟nin Ģubesi Farabi Üniversitesi açılmıĢtır.49 Ġran, Kum Medreseleri
üzerinden yürüttüğü dini eğitim faaliyetlerinin yanında pozitif bilimlerde de bir
atılım içerisinde bulunmaktadır. Devrim ve Ġran-Irak SavaĢı nedeniyle
geliĢmesi sekteye uğrayan eğitimin yapısal sorunları çözüldükçe, Ġran‟a
bölgede farklı avantajlar sağlayabilecektir.
Diğer taraftan, Politicaland International Studies (IPIS) ve Centerfor
International ResearchandEducation (CIRE) Ġran‟ın uluslararası politika ve
güvenlik konularında DıĢiĢleri Bakanlığı bünyesinde çalıĢmalar yürüten
merkezleridir. MajlisResearch Center (MRC) Meclis adına araĢtırmalar yapan
bir kuruluĢtur. InstituteforMiddle East Strategic Studies (IMESS) ve Tehran
International StudiesandResearchInstitute (TISRI) adlı kuruluĢlar bağımsız
olarak faaliyet yürütmektedir. Ayrıca International StudiesJournal (ISJ) gibi
akademik dergilerle uluslararası kamuoyuna ulaĢılmaya çalıĢılmaktadır.50
Spor
Spor da günümüzde sadece bir yarıĢma olmaktan çıkarak üzerinden
mesaj verilen bir enstrüman haline gelmiĢtir. Sporun demokratik kültürün
geliĢmesine katkı sağlayacağı belirtilmektedir.51 BM Spor GeliĢtirme ve BarıĢ
Ofisine göre spor, temel insan hakları içerisinde olmasının yanında Dünya
BarıĢının korunması açısında da önem taĢımaktadır.52Ġran‟da belli alanlarda
kısıtlama olsa da spora gerekli önemi vermektedir. 2012 Yaz Olimpiyatlarında
aldığı 12 madalyayla 17. sırada yer almıĢtır.53Ancak Ġran‟ın uluslararası spor
organizasyonlarına ev sahipliği yapması hususunda yetersiz kaldığı
görülmektedir.
48
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AĢağıda Tablo 3‟te Ġran‟ın yumuĢak gücü genel olarak değerlendirilmiĢ
ve SWOT analizi yapılarak güçlü ve zayıf yanları ile fırsatlar ve riskler ortaya
konmuĢtur.
Güçlü Tarafları

Zayıf Tarafları


Tarihi ve kültürel miras

ġiilik Mezhebi hamiliği

Anti-Amerikancı/antiemperyalist söylem

Ġslamcılık söylemi

Dini turizm


Özgür medyanın olmaması

Sivil toplum zayıflığı

Diaspora ile zayıf iliĢki

Turizmin yetersizliği

Devlet
kontrolündeki
ekonomi/iĢadamları eksikliği

Dine dayalı politik sistem

Uluslararası
toplumla
çatıĢma

Zayıf ekonomik yapı

GeliĢmemiĢ eğitim ve
bilim
Fırsatlar
Riskler

Nükleer

Ortadoğu‟da
mezhepçi
AnlaĢma/Uluslararası toplumla uzlaĢma
politika izleme

Genç
nüfus/spor
ve

Söylem tutarsızlığı
bilimde ilerleme

Ġdealizmden
realizme

Doğal kaynaklar
doğru evrilme

Ġsrail karĢıtlığına duyulan
kuĢku
Tablo 3: Ġran‟ın YumuĢak Güç Unsurları SWOT Analizi

İRAN’IN
YUMUŞAK
GÜCÜNÜN
TAHDİTLERİ
ve
ZORLUKLARI
Bir önceki bölümde Ġran‟ın yumuĢak güç araçları bakımından avantajlı
olduğu alanlar ortaya konmuĢtur. Her ne kadar Ġran bu avantajlara sahip olsa da
birçok zorluk ve problemlerle karĢılaĢmaktadır.
Ġslam dayanıĢması ve özgürlüğü savunan Ġran Filistinli Müslümanlara
verdiği desteği Rusya ile olan iliĢkilerine zarar vereceği endiĢesiyle Çeçen
Müslümanlardan esirgemiĢtir. Aynı Ģekilde Hamas ve Hizbullah‟a gösterdiği
Müslüman dayanıĢmasını ġii Azeri Müslümanlardan esirgemiĢtir. Ġran
Amerika‟yı ahlaki açıdan kınarken, sosyalist ülkeler Küba ve Venezüella ile
iliĢkilerini geliĢtirmektedir.54
Ġran, dıĢ politikasında farklı ülke ve gruplara karĢı farklı argümanları
kullanma politikası izlemektedir. Devrimci Ġslamcılara karĢı Siyasal Ġslam
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söylemi, muhafazakârlara karĢı ġiiliği, sekülerlere karĢı Üçüncü Dünya
söylemini öne çıkarmaktadır.55 Yakın komĢularına karĢı pragmatik bir yaklaĢım
sergileyen Ġran, toprak bütünlüğü, egemenlik, ekonomik çıkarları esas alan bir
politika izlemektedir. Ġslam ülkeleriyle birebir iliĢkilerde Ġslami kimliği ön
plana çıkarmaktadır. Bazı durumlarda ġiilerin hamiliği rolüne soyunmakla
birlikte, Filistin özelinde Ġslam savunuculuğu politikası gütmektedir. Dünyanın
geri kalan ülkelerinde ise Ġran antiemperyalist bir tutum sergileyerek Üçüncü
Dünya söylemini kullanmaktadır.
2008 yılında BMGK geçici üyeliği için yapılan seçimlerde Ġran‟ın
sadece 32 ülkeden destek alması yukarıda uygulanan çeliĢkili dıĢ politika
yaklaĢımının aslında pek baĢarılı olmadığını göstermektedir.56
Ġran‟ın Devrim sonrası ortaya koyduğu, siyasal Ġslam, ġiilik,
Humeyn‟nin konuĢmaları, anayasasında belirtilen hususlar ve tarihi kültürel
arka plandan ortaya çıkan normatif söylem, söz konusu Ġran‟ın çıkarları
olduğunda ahlaki, ideolojik ve ruhi yapısından sıyrılarak realist bir yapıya
bürünmektedir.57
Ġran anayasasında da belirtildiği gibi Westfalyan Dünya Düzeni dıĢında
kendisine Ġslamcı supra-national hedeflerini uygulayabildiği noktaya kadar
uygulamakta58, pragmatik çıkarcı dıĢ politikası gereği zaman zaman tam da
Westfalyan düzende olduğu gibi seküler realist reflekslerle hareket
edebilmektedir.
Tarihi Fars-Arap rekabetinin yeni sistemle birlikte yerini ġii-Vehhabi
çekiĢmesine bırakması, Ġran‟ın Ortadoğu‟da dini, bir dıĢ politika aracı olarak
kullanmasının yolunu açmıĢtır. Batı hegemonyası ve Ġsrail aleyhtarı ve dini
söylemle bezediği dıĢ politikasıyla Müslümanlar arasında prestij kazansa da
ilginçtir devrimden sonra ne Ġran‟ın Amerika‟ya ne de Amerika‟nın Ġran
politikalarına zarar verdiği görülmemiĢtir. Rejimin bekası ve çıkarları için
idealizmi bir kenara bırakan Ġran çoğu zaman gayet pragmatist
davranabilmektedir. ġu an Irak, Yemen, Suriye, Lübnan gibi ülkelerde
yürüttüğü vekâlet savaĢlarıyla etkinliğini artırmaktadır. Nitekim Ġran, Irak,
Lübnan ve Yemen‟de ġiileri; Filistin‟de ise Sünni Hamas‟ı desteklemesi
pragmatist tavrını ortaya çıkarmaktadır. Ġran Kafkasya ve Orta Asya‟da ise
idealist/Ġslami bir devlet gibi değil çıkarları peĢinde koĢan bir ulus-devlet gibi
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davranmaktadır. Çeçenistan ve Dağlık Karabağ sorunu söz konusu olduğunda
Ġran, anayasasında ortaya konan dini temelli idealizmi unutup ulusal çıkar
temelli dıĢ politikasını devreye sokmaktadır. Bu bölgelerde uluslararası arenada
ihtiyaç duyduğu Rusya‟yı rahatsız edecek tutumlardan özenle uzak
durmaktadır. Nitekim bu uğurda Çeçenleri Ruslara karĢı, Azerileri ise
Ermenilere karĢı desteklemekten imtina etmektedir. Zira Arap
uyanıĢı/devrimleri esnasında kendi çıkarını düĢünerek Bahreyn ve Yemen‟de
muhalif grupları desteklerken seküler bir yönetim olan Suriye‟nin yanında yer
almaktadır.59Ġran‟ın yumuĢak güç kullanımı ile ilgili karĢılaĢtığı zorluklar ve
tutarsızlıklar birçok açıdan ele alınabilir. Bunlar:
Kültürel Çeşitliliğe Güvenlikçi Bakış
YumuĢak gücü diğer halkları cezbetme olarak kabul ettiğimizde Ġran‟ın
kendi halkına karĢı bakıĢının etnik-dini farklılıkların ülkenin bütünlüğü için
tehdit olarak gören güvenlikçi bir bakıĢ olduğu, bu durumun bölge halkları
üzerinde uzaklaĢtırıcı bir etkisi olacağı görülmektedir. Ġran vatandaĢı olan
Sünniler hak ihlallerine uğradıklarını sık sık dile getirmektedirler. Kendi
ülkesinde bu Ģikâyetleri alan Ġran‟ın fars kültür havzasında yer alan ülkelerdeki
–örneğin Afganistan veya Tacikistan– Sünni kesimi ikna etmesi kolay
gözükmemektedir. Ülkesindeki farklı etnik grupların kültürel haklarını
vermekte sıkıntı olmasa da iĢ siyasal haklara geldiğinde ortaya problemlerin
çıkıyor olması Ġran‟ın örneğin Irak‟taki Kürtleri ya da Azerbaycan Türklerini
ikna etmesini zorlaĢtırmaktadır.60
Hangi yumuĢak güç unsurunun nerede ve ne dozda kullanacağına karar
verememesi de Ġran‟ın önündeki diğer bir açmazdır. Ġrancılık ile Ġslamcılık,
ġiilik ile Ümmetçilik arasında bazen tercih yapma zorunluluğu Ġran‟ı zor
durumda bırakabilmektedir. Bugün Ġran pratikte Ümmet yaklaĢımını bir kenara
atmıĢ ve dünyanın her yerinde yaĢayan ġiilerin kendi kendini yönetebilir
olmasını hedeflemektedir. Bu yaklaĢım dünya Müslümanlarına yönelik
mesajların gerçekçiliğinin sorgulanmasına neden olmaktadır. Aynı Ģekilde
“Kültürel Ġran” yaklaĢımı ile tarihsel Ġran coğrafyasını hedeflemesi coğrafya
dıĢındaki Müslümanlara sunacağı vaatlerin sahiciliğini gölgelemektedir.61
Batı kültürünün baskın cazibe ve etkinliği karĢısında baskıcı görünüm
Ġran‟ın karĢılaĢtığı bir diğer önemli sorundur. Bugün Batılı yaĢam tarzı ve
özgürlük anlayıĢı Ġran‟ın nüfuz alanı olarak gördüğü birçok bölgedeki insanları
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cezbetmekteyken buna karĢı Ġran‟ın olumladığı yaĢam tarzı Ġran içerisinde bile
ciddi muhalefetle karĢı karĢıyadır.62
Silahlanma, Nükleer Güç Mücadelesi
Ġran‟ın revizyonist dıĢ politikası ve ġiiler üzerindeki etkisi, ABD ile iyi
iliĢkiler içerisinde olan, statükocu, geleneksel yönetimlerin hâkim olduğu
Körfez ülkelerini rahatsız etmektedir. Körfez ülkelerindeki kayda değer ġii
nüfus, Ġran ile bazı ülkeler arasında deniz sınırı ve toprak anlaĢmazlıklarıve
Ġran‟ın Körfez‟de üstünlük kurma gayesi ile bir arada düĢünüldüğünde Körfez
ülkeleri,
Ġran‟ın
nükleer
silah
yeteneğine
kavuĢmasını
istememektedirler.Dolayısıyla, Ġran‟ın nükleer faaliyetlerini Körfezin güvenliği
için bir tehdit olarak görmektedirler. Körfez ĠĢbirliği Konseyi‟nin (KĠK)
toplantılarında Ġran‟ın nükleer faaliyetlerine iliĢkin kaygılar bir çok defa dile
getirilmiĢtir.63
Arapların çoğu, Ġran'ın Suriye rejimine desteğinden rahatsız olmakta ve
Tahran'ın Irak'ta giderek artan müdahale ve etkisinden endiĢe duymaktadır.
Araplar, Ġran'ın benzer faaliyetleri Yemen'de, Lübnan'da, Körfez'de ve
Ortadoğu'nun diğer bölgelerinde yapmasından da endiĢe etmektedir.Ġran'ın
bölgedeki kaosu ve stratejik boĢluğu Arapların egemenliklerine tecavüz etmek
ve kendini bölgenin hakimi ilan etmek için kullanacağından korkmaktadırlar.64
P5+1 Ülkeleri ile Ġran arasında imzalanan nükleer anlaĢmanın, ABD‟nin
Asya‟ya yönelme ve Çin‟i dengeleme politikası nedeniyle bölgede oluĢacak
güç boĢluğunun Ġran ile doldurulacağı yönündeki emareleri güçlendirdiğini
söylemek mümkündür.
Irak’ta Saddam Sonrası İzlediği Politika
“Ġran-Irak coğrafyası ve kültürünün birbirindenayrılması mümkün
değil. Ġran Ģu antarih boyunca olduğu gibi büyük bir imparatorlukhalindedir.
Bağdat da sadece medeniyetetkimiz altında olan bir Ģehir değil, kimlik,kültür
merkezimiz
ve
baĢkentimizdir.”Ġran
CumhurbaĢkanı
Hasan
Ruhani‟nindanıĢmanlarından Ali Yunusi‟nin Mart 2015‟teyaptığı bir
konuĢmada söylediği iddia edilen bucümleler aslında Ġran‟ın Irak‟a bakıĢını
özetlerniteliktedir. Her ne kadar Ġran makamlarıncabu cümlelerin Yunusi‟ye ait
olmadığı açıklansada Irak DıĢiĢleri Bakanlığı tarafından bu sözlerin kınanması
ve sorumsuzca yapılan açıklamalarolarak nitelendirilmesi bu sözlerin Iraklılar
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tarafındannasıl algılandığını göstermesi açısındanönemlidir.65Ġran veSuudi
Arabistan‟ın bölgedeki güç mücadelesi hergeçen dönem Irak üzerinde daha da
fazla hissedilmektedir. Ġran, Irak, Suriye ve Lübnan‟ı içine alan bir ġii Hilali
kurma stratejisi izlemektedir. Özellikle Maliki yönetimini destekleyerek
Irak‟ta mezhep çatıĢmasını/ayrıĢmasını hızlandırmıĢtır. Ġran Irak hava sahasını
kullanarak Suriye‟de Esad Yönetimini desteklemiĢtir.66 Ġran Devrim
Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani Irak‟ta
etkin bir figür haline gelmiĢtir. Bütün bu geliĢmeler bölgedeki Sünni
yönetimlerde endiĢe yaratmaktadır.
Suriye Politikası
Ġran, Orta Doğu‟ya yönelik dıĢ politikasında dini retorik üzerinden
hareket etse de Ġran çıkarları söz konusu olduğunda bundan
vazgeçebilmektedir. Suriye Baas Yönetiminin 1982 yılında Hama‟da Sünnilere
karĢı yapmıĢ olduğu ve binlerce kiĢinin öldürüldüğü katliama, Ġran‟dan
herhangi bir olumsuz tepki gelmemiĢ, aksine iliĢkiler stratejik seviyede
sürdürülmüĢtür.
Ġran, Tahran-Bağdat-ġam-Beyrut ekseni oluĢturma yönündeki
stratejisini adım adım hayata geçirmektedir. Ġran‟ın bölgeye yönelik stratejinin
ana çatısını bu yaklaĢım oluĢturmaktadır. Bu maksatla Ġran, Suriye‟de Rejimin
bütün vahĢi uygulamalarını desteklemektedir. Ġran, Suriye‟de rejime her türlü
diplomatik, ekonomik ve lojistik destek verirken, sahada ise bizzat askeri
varlığıyla bulunmakta, Ġran adınavekalet savaĢı veren Iraklı, Afgan, Pakistanlı
ġii milisgüçleri bölgeye göndermekte ve Hizbullah vasıtasıyla savaĢı
sürdürmektedir. Ġran yıllık 6 milyar doları bulan mali desteği ve 20.000 ġii
savaĢçıyla67 bölgede varlığını pekiĢtirmektedir.
Ġran‟ın Suriye‟de izlemiĢ olduğu bu strateji Ġslam Devrimi
ideolojisinden etkilenen Sünnileri derinden etkilemiĢ ve Ġran‟ın ümmet
idealinden çok kendi çıkarlarını düĢünen bir devlet olduğu algısını
güçlendirmiĢtir.
Yemen Politikası
Yemen Ġran açısından öncelikli bir ülke olmamasına rağmen, Suudi
Arabistan ile olan rekabet açısından önem taĢımaktadır. Ġran ile Suudi
Arabistan‟ın Yemen‟de etkinlik kurmamücadelesi jeopolitik ve mezhepsel
rekabet üzerinden yürütülmektedir. Yemen‟de Ġran‟ın Irak ve Suriye‟ye göre

65

Cemalettin TaĢken, “Bağdat, Ġran‟ın Kültür BaĢkenti mi?”http://ankarastrateji.org/yorum/badat-i-ran-n-kultur-ba-kenti-mi/(27.05.2016)
66
KennethKatzman, “Ġran‟sForeignPolicy”, CongressionalResearch Service, Ocak 2016
67
KennethKatzman, “Ġran‟sForeignPolicy”, CongressionalResearch Service, Ocak 2016

78

Akademik ORTA DOĞU, Cilt 11, Sayı 1, 2016

doğrudan bir müdahale ve desteği görülmemekle birlikte, Husilere diplomatik
ve maddi desteğin olduğu belirtilmektedir.68
Afganistan ve Pakistan
Afganistan ve Pakistan gerek etnik, kültürel ve mezhebi yapısı, gerekse
de uzun süredir içinde bulunduğu karmaĢık politik süreçlerden ötürü Ġran
tarafından nüfuz alanı olarak görülmektedir. Ġran Afganistan‟a karĢı çok
katmanlı bir strateji izlemektedir. Ekonomik ve siyasi olarak merkezi yönetim
desteklenmekte, Ġran yanlısı olan gruplarla iliĢkiler geliĢtirilmektedir.
Afganistan, tarihsel açıdan Büyük Aryan bölgesinin ve son dönemlerde Ġran‟ın
sıklıkla vurgu yaptığı “kültürel Ġran”ın doğal bir parçası olarak görülmektedir.
Ġki ülke arasındaki dil akrabalığı ve Afganistan nüfusunun yaklaĢık beĢte birini
oluĢturan ġii nüfus Ġran‟a geniĢ fırsatlar sunmaktadır.69
Pakistan 30 milyon civarında ġii vatandaĢı ile dünyada Ġran‟dan sonra
en kalabalık ġii nüfusa sahip ülke olma özelliği taĢımaktadır.70 Bu da Ġran‟ın
Pakistan‟a yönelik ilgi ve nüfuz çabasının kaynak ve avantajını
oluĢturmaktadır. Bütün bunlarla birlikte hem Afganistan hem de Pakistan‟da
Ġran için tehdit oluĢturacak ciddi bir ideolojik ve mezhebi potansiyel mevcuttur.
Tüm bunlar Ġran‟ın bu iki ülkeyle yakından ilgilenmesine yol açmaktadır.71
Orta Asya, Kafkaslar:
Ġran Ġslam Cumhuriyeti‟nin dıĢ politikasının oluĢumunda sürekli olarak
tekrarlandığı üzere, din önemli bir faktördür ve bu böyle bilinmektedir. Ġran‟ın
Orta Doğu‟ya yönelik dıĢ politikasına baktığımızda dini referansların ön planda
olduğu görülmektedir. Fakat aynı yaklaĢımı, Ġran‟ın Kafkasya ve Orta Asya
politikasında görmek mümkün değildir. Ġran bu ülkelerin seküler liderleri ile
pozitif iliĢkiler geliĢtirmeyi baĢarmıĢtır. Türkçenin çeĢitli lehçelerinin
konuĢulduğu Bölgede sadece Tacikistan Farsça konuĢmaktadır. Ġran bu
ülkelerin dini radikal örgütlerden duyduğu endiĢeyi kendi lehine
kullanmaktadır.
Rusya‟yı rahatsız edecek yaklaĢımlardan özenle sakınmaktadır. Bu
konuda hem Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından iĢgaline sessiz
kamıĢ, hem de Çeçenistan sorununda dini hiç dikkate almayan bir politikayla
Rusya‟nın “toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu” dile getirmiĢtir.Kafkasya‟da
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaĢanan Dağlık Karabağ sorunu ve Ġran‟ın
bu sorun karĢısında aldığı tavır dinin Ġran dıĢ politikasındaki yerini açık bir
Ģekilde göstermektedir. Ġran Azerbaycan‟la sadece aynı dini paylaĢmakla
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kalmayıp, aynı zamanda aynı mezhebi (ġiilik) hatta ġiiliğinde aynı kolunu
(Ġmamiyyeġiası) paylaĢmaktadır. Buna rağmen, Dağlık Karabağ sorununda
Azerbaycan‟nın “haklı davasında” destek vermediği gibi Ermenistan‟la gayet
iyi iliĢkiler kurabilmektedir.72
İslam İşbirliği Teşkilatı Sonuç Bildirgesi
Türkiye‟nin ev sahipliğinde Ġstanbul Kongre Merkezi‟nde düzenlenen
Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı (ĠĠT) 13. Zirvesi sonunda yayımlanan „Sonuç
Bildirisi‟ne Ġran‟a yönelik uyarılar damga vurdu. Bahreyn, Yemen, Suriye ve
Somali gibi üye ülkelerin iç iĢlerine müdahale ettiği belirtilen Ġran, bildiride
Suudi Arabistan‟a yönelik uluslararası hukuku ihlal ettiği yönünde de uyarıldı.
BildirideĠran'ınSuudiArabistan'ıniçiĢlerinekarıĢtığıifadeedildive Ġran kınandı.
Ġran ise Ġslam ĠĢbirliğiTeĢkilatı‟nın (ĠĠT) bazı üyeler üzerinde kurduğu
hakimiyeti eleĢtirdi. Ġran DıĢiĢleri BakanıYardımcısı Abbas Arakçı, teĢkilatın
karar alma mekanizmasında tarafsız olmadığını öne sürdü.73
Ortadoğu’da Olumsuz İran Algısı
Hizbullah-Ġsrail SavaĢı sırasında 2006 yılında Ġran‟ın bölge
ülkelerindeki olumlu algısı en üst seviyesine ulaĢmıĢtı. Dha sonra meydana
gelen olaylar bu olumlu algıyı azaltıcı etki yaptı. 2009 seçimlerinde halkın
iradesinin zorla sandıktan çalınması ve buna da “ABD müdahalesi” kılıfı
bulunması bölge halklarına çok inandırıcı gelmedi. Ġran‟ın Irak, Lübnan,
Yemen, Bahreyn ve Kuveyt‟te izlediği mezhep temelli politikalar kuĢkuları
artırırken, Suriye‟de yaĢanan iç savaĢta Ġran‟ın izlediği politika olumlu Ġran
algısını tersine çevirdi.
Ġran‟ın bölgede izlediği bu poltikalar neticesinde bölge ülkeleri ve
halkları nezdinde olumsuz algısının arttığı gözlemlenmektedir. Ġran uzmanı
Ürdünlü araĢtırmacı Nebil el-Atum, bu durumun Ġran'ın politikalarından
kaynaklandığını savunarak, "Ġran, kendisine bağlı örgütlerin uyuyan
hücrelerini kullanarak ya da Sünni çoğunluğun arasında yaĢayan ġii
azınlıkların varlığından faydalanarak bölge ülkelerine müdahil olması, bir
çatıĢma ortamı oluĢturdu. Diğer ülkelerinin içiĢlerine müdahale ederek
bölgesel krizlerin fitilini ateĢlediğinin ortaya çıkmasından sonra Ġran'ın imajı
artık eskisi gibi değil" Ģeklinde açıklamaktadır.74
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2012‟de Zogby AraĢtırma Kurumu, 2006 yılındakilere kıyasla bölgede
Ġran‟ın imajıyla ilgili en kapsamlı anketi yapmıĢtır. Türkiye, Pakistan ve
Azerbaycan‟ın yanı sıra 17 Arap ülkesini kapsayan bu anket, bu ülkelerde
halkın büyük bir kesiminin Ġran‟a karĢı olumsuz bir bakıĢ açısına sahip
olduğunu ortaya koyması açısından ilgi çekicidir.75 Aynı Ģekilde Haziran
2015‟te Pew Kamuoyu Yoklamaları AraĢtırma Merkezi, Ġran hakkında 40
devletin katıldığı bir anketin sonuçlarını yayımladı. 40 devletten 31‟i Ġran‟la
ilgili çok olumsuz bir yaklaĢım sergilediği görülmektedir. Ayrıca 2016 yılının
baĢında yayınlanan diğer bir çalıĢmada, El-Cezire AraĢtırma Merkezi, 21 Arap
ülkesi üzerinde Arap entelektüellerinin Ġran‟a bakıĢı konusunda hazırladığı
anketin sonuçlarını açıkladı. Bu anket de yüzde 88‟lik bir kesimin, Ġran‟ın
Filistin meselesini, Arap dünyasında nüfuz elde etmek için kullandığını ve
Filistin ile ilgili söylemlerinin güvenilir olmadığını düĢündüğünü ortaya
koymaktadır.76
Sonuç
1979 yılında gerçekleĢtirdiği Ġslamcı devrimle bütün dünyada
dikkatleri üzerine çeken Ġran, kültürel olarak kadim Pers Medeniyeti ve Farsça
üzerinden, ideolojik olarak antiemperyalist, Batı ve Ġsrail karĢıtlığı üzerinden,
gerçekleĢtirdiği devrimi Ġslam Devrimi olarak adlandırılmasından dolayı din
üzerinden, ġii mezhebi müntesiplerinin hamiliği politikası nedeniyle mezhep
üzerinden yumuĢak güç kullanma imkânına sahiptir. Ġran, birbiriyle bazı
alanlarda tezat teĢkil eden bu yumuĢak güç unsurlarının kullanımında
zorluklarla karĢılaĢmaktadır. Ortadoğu‟da meydana gelen geliĢmelerde sert güç
kullanımına yönelik izlediği politika, Ġran‟ın bölge ülkeleri nezdinde yumuĢak
gücünü azaltıcı bir etki yapmaktadır. Ġran, birbiriyle bazı alanlarda tezat
teĢkil eden bu yumuĢak güç unsurlarının kullanımında zorluklarla
karĢılaĢmaktadır.
Bu güçlüklerin en baĢında Ġran‟ın izlemiĢ olduğu politik söylemin
tutarsızlığı gelmektedir. Ġran Ġslam Cumhuriyeti‟nin dıĢ politikasının
oluĢumunda sürekli olarak tekrarlandığı üzere, din önemli bir faktördür ve bu
böyle bilinmektedir. Ġran‟ın Orta Doğu‟ya yönelik dıĢ politikasına baktığımızda
dini referansların ön planda olduğu görülmektedir. Fakat aynı yaklaĢımı,
Ġran‟ın Kafkasya ve Orta Asya politikasında görmek mümkün değildir.
Devrimin ilk yıllarında yumuĢak gücünü göstermek için normatifidealist politikalar izleyerek bölge halklarının sempatisini kazanmıĢ olan Ġran,
Ġran-Irak savaĢında milliyetçi tonlara vurgu yapan unsurlara yönelmiĢ,
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ABD‟nin Irak‟ı iĢgali, Arap Baharı süreci arkasından Suriye ve Yemen‟de
yaĢanan çatıĢmalarda, çıkar odaklı realist politikalar izlemeye baĢlamıĢtır.
Ġran‟ın bu tutumu, bölge ülkeleri nezdinde yumuĢak gücünü azaltıcı bir
etki yapmaktadır. Özellikle, Irak, Suriye, Yemen‟de meydana gelen olaylarda
Ġran‟ın izlediği realist pragmatik tutum nedeniyle cezbetmeye dayalı yumuĢak
güç yaklaĢımı açısından Ġran cazibesini kaybetmekte, sadece ġiilerin
önceliklerini dikkate alan sekter bir alana sıkıĢmaktadır.
Ġran, Ruhani liderliğinde Batı‟ya karĢı daha itidalli bir üslup
kullanırken, DıĢiĢleri Bakanı Cevad Zarif ön plana çıkmaktadır. Ancak
Ortadoğu‟ya gelindiğinde Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı
General Kasım Süleymani ismi daha fazla duyulmaktadır. Söz konusu
generalin Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen‟deki aktif faaliyetleri bölge ülkelerini
endiĢeye sevk etmektedir. Bu durum ise yıllardır “Arap Sokağı” üzerinde etki
kurmaya çalıĢan Ġran‟ın planlarını boĢa çıkarmaktadır. Ġran Ġslam ĠĢbirliği
TeĢkilatı Zirvesi sonuç bildirisinde olduğu gibi diğer ülkeler tarafından kınanır
hale gelmekte, anketlerde olumsuz bir algıya sahip olduğu görülmektedir.
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