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Uluslararası ilişkilerde en genel anlamıyla, istenilen hedefe ulaşmak için ötekinin 
davranışları üzerinde etkide bulunma kabiliyeti olarak tanımlanan güç, bu disip-
linin en önemli ve başat kavramlarındandır. Farklı unsur, etken ve yöntemlerle 
uygulanmasından ötürü gücün birçok çeşidi olduğu genel kabul görmüştür. Bu 
güç çeşitlerinden birisi olan yumuşak güç özellikle son çeyrek yüzyılda gittikçe 
artan bir öneme sahiptir. Genel olarak yumuşak güç kültür, ideoloji, idealler ve 
ahlaki değerler gibi araçları kapsamaktadır. Devletler sahip oldukları bu unsurları 
kullanarak diğer devletlerin davranışlarını etkileyip değiştirmeye çalışmaktadırlar. 
Ortadoğu’nun önemli devletlerinden biri olan İran İslam Cumhuriyeti de miras 
aldığı köklü medeniyet ve kültürün yanı sıra güçlü ideolojik ve mezhepsel aidiyet-
leri sayesinde yumuşak güç açısından önemli potansiyel ve imkanlara sahiptir. İran 
İslam Cumhuriyeti’nin hangi özelliklerinin onun yumuşak gücünü oluşturduğu, 
bu özelliklerin hangisinin ne zaman öne çıktığı ve hangi yumuşak güç unsurunun 
kullanımından daha fazla fayda sağlamayı umduğu gibi soruların cevaplanması 
İran dış politikasının anlaşılmasında önemli imkanlar sağlayacaktır.

ÖZET

İran’ın hangi 
özelliklerinin onun 
yumuşak gücünü 
oluşturduğu, 
bu özelliklerin 
hangisinin ne 
zaman öne çıktığı 
ve hangi yumuşak 
güç unsurunun 
kullanımından 
daha fazla fayda 
sağlamayı umduğu 
gibi soruların 
cevaplanması İran 
dış politikasının 
anlaşılmasında 
önemli imkanlar 
sağlayacaktır.
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GİRİŞ
“Güç” kavramı uluslararası ilişkilere dair ortaya 
konan teori ve analizlerde oldukça önemli bir 
yere sahip olup genel olarak uluslararası ilişkilerin 
merkezi kavramı olarak kabul edilmektedir. Gü-
cün tanımı, bileşenleri, çeşitleri, kullanım alanları 
gibi güce dair akla gelebilecek hemen her konuda 
oldukça hacimli ve nitelikli çalışmalar yapılmış ve 
bu alanda tatmin edici bir literatür ortaya çıkmış-
tır. Bunlardan gücün çeşitleri konusunda yapılan 
çalışmalarda birçok güç çeşidi ortaya konmuşsa 
da ağırlıklı olarak güç, sert ve yumuşak güç olarak 
iki başlık altında toplanmıştır.

Elinizdeki analiz İran’ın uluslararası ilişki-
lerdeki güç unsurlarını birçok yönü ile incele-
meyi hedefleyen bir serinin ilk bölümüdür. Bu 
bağlamda öncelikle İran’ın yumuşak ve sert gücü 
temel bir çerçevede ele alınacak, ardından bu 
gücün ülkeler ve/veya bölgeler düzeyinde kulla-
nımı ve etkisi araştırılacaktır. Uzun soluklu bir 
çalışmanın ilk uğrağı olan elinizdeki analizde ise 
İran’ın yumuşak gücü genel hatları ve teorik çer-
çevesi ile aktarılmaya çalışılacaktır.

İran’ın, uyguladığı politikaların meşruiyeti-
ni göstermek amacıyla yumuşak güç unsurların-
dan faydalanma çabası, gücün yeni yüzü olarak 

görülebilir. Bu güç kültürel, ideolojik, politik ve 
düşünsel unsurların bir bileşimidir. Kendine has 
yönetim biçimi ve bundan kaynaklı dış politika 
anlayışı sayesinde İran İslam Cumhuriyeti özgün 
yumuşak güç unsurlarına sahip bir devlet olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Bu araştırmanın hedefi İran’ın uluslararası 
ilişkilerdeki yumuşak gücünün incelenmesi ve 
yumuşak güç unsurlarının muhtelif bölgelere 
göre kıyaslanmasıdır. Bu sebeple araştırmanın 
odak noktası ve esas meselesi İran İslam Cum-
huriyeti’nin yumuşak güç unsurlarından hangi-
sinin, hangi bölgede, hangi yöntemlerle kullanıl-
dığının ortaya konmasıdır.

Bölgede yaşanan bütün farklılıklara ve ih-
tilaflara rağmen İran yumuşak güç unsurlarına 
yönelik planlama ve uygulamalarıyla birçok ül-
kede kültürel diplomasi icra etmektedir. Bunun 
yanında çeşitli araçlardan faydalanarak bölgede 
nüfuzunu arttırmaya yönelik çalışmalarını sür-
dürmektedir. Son olarak İran’ın yakın dönemde 
bölgesel gücünü ve etkisini arttırmak amacıyla 
gerçekleştirdiği çalışmalarda mezhep, din, tarih ve 
kültür gibi ortaklıklar üzerinden bir yumuşak güç 
mekanizması işlettiğini söylemek mümkündür.

GÜCÜN TANIMI
VE UNSURLARI
Soğuk Savaş’ın sona ermesi, yeni dünya düze-
ninde yeni algı ve alanların ortaya çıkması ve 
uluslararası siyasetin niteliğindeki değişimler 
neticesinde güç kavramına dönük yaklaşımlar 
da değişikliğe uğramış ve de soyut güç şekilleri 
gittikçe daha önemli hale gelmiştir. Bu durum 
gücün tanımı ve konumuna yönelik değişimleri 
de beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda dev-
letler gücü sadece maddi ve somut kaynaklara 
dayanan bir olgu olarak görmekten vazgeçmiş 
ve diğer devletlerin davranışlarını değiştirme ko-
nusunda başka yolların varlığını ve önemini de 
gittikçe artan bir şekilde fark etmişlerdir. Gücün 
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bu bahsettiğimiz boyutu “gücün ikinci çehresi”1 
veya “yumuşak güç”2 olarak isimlendirilmekte ve 
ötekiler üzerinde rızaya dayalı dolaylı etkide bu-
lunularak uluslararası alanda itibar elde edilmesi 
ortaya çıkmaktadır. Yumuşak güç diğer toplum-
ların vatandaşlarının zihin dünyasını kuşatmayı 
hedefleyip ikna yolunu seçmektedir. Burada bi-
rinci hedef diğer ülkelerin kamuoyudur.

Yumuşak gücün kültür, ideoloji, idealler ve 
ahlaki değerler gibi araçların kullanılarak diğer 
ülkelerin davranışlarını dolaylı yollardan de-
ğiştirmeyi ve toplumları etkilemeyi hedeflediği 
dikkate alındığında, devletler yumuşak güç kul-
lanımındaki başarılarını arttırabilmek için her 
ülkenin ve bölgenin farklı kültürel, dini, siyasi ve 
toplumsal özelliklere sahip olduğunu göz önün-
de bulundurmak zorundadırlar. Öte yandan her 
ülkenin yumuşak gücünün jeopolitik menzilinin 
tayini, o ülkenin sahip olduğu yumuşak güç un-
surlarının diğer ülke ve bölgelerdeki etkisinin ne 
kadar olabileceğinin doğru analizi ile mümkün 
olacaktır. Hedef ülkelerin yumuşak güçten ne 
kadar etkilenebileceği bir yandan da sert gücün 
hangi durumlarda yumuşak gücün öncülü ya da 
ardılı olarak kullanılması gereğinin iyi hesaplan-
masıyla ilgilidir. Dolayısıyla herhangi bir devletin 
gücünün niceliği ve niteliğinin doğru tespit edi-
lebilmesi için güç ve güç çeşitlerinin tanımlanıp 
söz konusu devletin sahip olduğu gücün doğru 
kategorilere nispetinin sağlanması gereklidir.

Güç ile ilgili çeşitli tanımlar mevcuttur. En 
genel anlamıyla güç, istenilen hedefe ulaşmak 
için ötekinin davranışları üzerinde etkide bulun-
ma kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır. Ötekinin 
davranışlarının etki altına alınması için birçok 
yol vardır ve bu yollar gücün çeşitlerini göster-
mektedirler. Siyaset biliminin temel kavramla-
rından birisi olan güç hangi yöntemle kullanılır-
sa kullanılsın amacı ötekinin itaatini sağlamaktır. 
Tüm ülkeler uluslararası sahnede nüfuz ve güç-

1. The Second Face of Power

2. Soft Power

lerini arttırmanın peşindedirler. Devletlerin güç 
arttırma konusundaki başarı oranı, beka ve gü-
venliğini garanti altına alma oranıyla paralel işler. 
Aynı zamanda hedeflerini pratiğe aktarabilmenin 
yolu da güçten geçer. Güç, birçok unsuru içinde 
barındırmakla birlikte yapısal olarak sert güç3 ve 
yumuşak güç olarak ikiye ayrılmaktadır. Örne-
ğin, şiddet kullanma potansiyelini harekete geçir-
mekle tehdit ederek veya bu potansiyeli harekete 
geçirerek yani şiddet uygulayarak ötekini bir şeyi 
yapmaya mecbur bırakmak mümkündür. Keza 
ekonomik kaynaklar kullanılarak da ötekinin 
itaati sağlanabilir. Askeri ve ekonomik kapasite 
gibi somut ve açık kabiliyetlere dayanarak öte-
kini etkilemeyi amaçlayan sert güç genel olarak 
havuç-sopa paradigmasına dayanır. Bu bağlamda 
askeri ve ekonomik güç vaat veya tehdit kalıbın-
da şekillenerek çoğunlukla ötekinin tutumunu 
değiştirmeyi amaçlar.

Bunun yerine yumuşak güç unsurlarından 
faydalanılıp cazibe alanları yaratılarak da ötekinin 
istenilen şeyi yapması sağlanabilir. Yumuşak güç 
ötekinin tercihlerini şekillendirme kapasitesidir.4 
Yumuşak güç emir vererek değil, cezbederek dav-
ranışları etkilemeyi amaçlar. Yumuşak güç yolu 
ile ötekinin yapılması istenen davranışları yap-
mayı cazip bulması hedeflenir. Bu başarıldığında 
artık havuç ve sopaya ihtiyaç kalmayacaktır.

Yumuşak güç kelimesi ilk olarak 1986 yılın-
da Prof. Mevlana Habib tarafından “Küresel İle-
tişim: Uluslararası İlişkilerde Yeni Sınırlar”5 adlı 
eserinde kullanılmıştır. Mevlana Habib yumuşak 
gücü tanımlarken “soyut güç” kavramından isti-
fade etmekte ve bunun kaynağı olarak din, de-
ğerler, inançlar, ideoloji ve bilimi göstermektedir. 
Ona göre yumuşak güç aynı zamanda sert gücün 
temelini oluşturur ve kapsamını belirler.

Bununla birlikte uluslararası ilişkilerde yu-
muşak güç kavramının teori haline getirilmesi 

3. Hard Power

4. J. S. Nye, Soft Power; The Means to Success in Politics, New 
York: Public Affairs, 2004, s. 6

5. http://www.smousavi.ir/index.aspx?pid=99&articleid=40946
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Amerikalı teorisyen Joseph S. Nye tarafından 
gerçekleştirilmiştir.6 Nye, yumuşak gücün kay-
nakları olarak üç unsurdan bahsetmektedir: 
kültür, siyasi değerler ve dış politikadaki olumlu 
yaklaşımlar. Ona göre bir ülkenin iç ve dış poli-
tikasındaki müşterek politik değerler o ülkenin 
yumuşak gücünü arttırabilir. 

Nye’a göre yumuşak güç, cazibe yolu ile di-
ğer toplumların özel ilgisini çekmektir. Bir ülke 
veya toplum ihtilaf alanlarını ortadan kaldırmak 
amacıyla bilgi ve iletişime sahip olur ve ihtilaflar-
dan ayrıcalık elde edecek şekilde faydalanırsa yu-
muşak güç sahibidir. Yumuşak güce örnek olarak 
tartışma zeminlerinde kitle iletişim araçlarının 
kullanılması gösterilebilir. Bu araçlar askeri baskı-
nın yerini alabilir ve artık zor kullanmaya ihtiyaç 
duyulmayıp kamuoyu iletişim savaşları ile ikna ve 
elde edilebilir. Bu da bir fetih yöntemidir.7 Yumu-
şak güç sayesinde sert gücün yol açtığı tüm olum-
lu sonuçlar hiçbir olumsuz sonuç yaşanmadan 
elde edilebilir ve bu sonuçlar kalıcı olabilir.

Yumuşak güç bir ülkenin kültür, ideoloji ve 
etik değerleri gibi dolaylı olarak diğer ülkelerin 
çıkar ve davranışlarını etkileyen yetenek ve kay-
naklarının toplamından oluşmaktadır. Bir başka 
ifade ile yumuşak güç ötekinin tercihlerini şekil-
lendirme kapasitesine sahip kaynaklar olup ge-
nel olarak şahsi cazibe, kültürel cazibe, değerler, 
siyasi kurumlar ve çekici politikalar gibi meşru 
görülen soyut kavramlarla ilişkilidir. Bu açıdan 
bakıldığında kültürel güçten fazlasını ifade eden 

6. J. S. Nye, Kudret-i Nermebzarha-yı Muvafakiyet der Siyaset-i 
Beynülmilel, Tercüme: Ruhani, Seyyid Muhsin, İmam Sadık, Teh-
ran, (1389) s. 47.

7. http://www.smousavi.ir/index.aspx?pid=99&articleid=40946

yumuşak güç, sert güç gibi tamamen devlete bağ-
lı değildir ve sadece devlet tarafından şekillen-
mez.8 Toplumun temel değer ve yaklaşımlarının 
tamamı yumuşak güç üzerinde oldukça etkindir.

Yumuşak güç uygulamaları ve dış politikada 
genel diplomasiden faydalanma, her zaman için 
devletlerin başvurduğu yöntemler arasında yer 
almıştır. Ancak özellikle iletişim ağlarının tüm 
dünyayı sardığı bugünkü dünyada yumuşak güç 
ülkeler için sert güç ve geleneksel diplomasi ile 
ilgili maliyetleri minimuma indirecek ve bazen 
sert güçle asla ulaşılamayacak hedeflere ulaşılma-
sını sağlayabilecek bir imkâna işaret etmektedir. 
Yumuşak gücün yaygınlaşma şartları son yıllarda 
büyük değişimlere uğramıştır. İletişim devrimi 
ve küreselleşme dünyada temel değişimlere yol 
açmış ve ülke sınırlarını bir şekilde anlamsız-
laştıran, ulus ötesi işbirliklerini arttıran ve sivil 
aktörleri güçlendiren sanal-sosyal ağların ortaya 
çıkması mümkün olmuştur. Uluslararası sivil ör-
gütlerin yumuşak güçleri değişik ülke vatandaş-
larını cezbetmiş ve bir tür uluslararası koalisyon 
meydana getirmiştir. Bilginin paylaşım yetisi 
önemli bir güç haline gelmiştir. Bu doğrultuda 
çoklu iletişim kanallarından istifade, farklı kül-
türlerle karşılaşma neticesinde ortaya çıkan çok 
kültürlülük, seçeneklerin artmasının değerlere ve 
politikalara etkisi gibi unsurlar bir oyuncunun 
gücünü arttırabilme olanaklarını oldukça geniş-
letmiştir. Son tahlilde yumuşak güç kaynakları 
dolaylı ve cezbedici özellikleriyle siyaset yapıcıla-
rın politikasına yardımcı olabilmektedir.

İRAN’IN YUMUŞAK GÜCÜ
İran; kadim bir medeniyeti temsili ve söz konu-
su medeniyetin tarihsel süreçte nispeten geniş bir 
coğrafyayı etkilemiş olmasından dolayı kültürel, 
1979’da bir devrim gerçekleştirdiği için ideolojik, 
bu devrimin İslam Devrimi olarak adlandırılma-

8. Harsij Hüseyin, “Jeopolitik-i Kudret-i Nerm-e İran”, Pejuheşna-
me Ulum-u Siyasi, (Bahar 1388), Yıl 4, Sayı 2, , s. 232.

Yumuşak güç sayesinde sert gücün yol açtığı tüm 
olumlu sonuçlar hiçbir olumsuz sonuç yaşanmadan 

elde edilebilir ve bu sonuçlar kalıcı olabilir.
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sından ötürü dini ve Şii mezhebi müntesipleri nez-
dindeki konumundan dolayı mezhepsel unsurları 
bünyesinde barındırmaktadır. Bir önceki bölümde 
dile getirilen hususlar dikkate alındığında tüm bu 
unsurların yumuşak gücün potansiyel imkânı açı-
sından İran’a büyük avantajlar sağladığı kolaylıkla 
anlaşılacaktır. Ancak bir başka açıdan bakıldığın-
da mevcut potansiyel unsurların yer yer çelişkiye 
neden olma ihtimalinin mevcudiyetinden ötürü 
İran’ın yumuşak güç konusundaki avantajlarının 
aynı zamanda dezavantajları da oluşturduğu gö-
rülmektedir. Bu çalışmada İran İslam Cumhuri-
yeti’nin mevcut yumuşak güç potansiyelini hangi 
araç ve yöntemlerle, hangi bölgelerde, hangi önce-
liklerle harekete geçirmeye çalıştığı somut veriler 
üzerinden değerlendirilecektir.

Bir başka anlatımla İran İslam Cumhuriye-
ti’nin yumuşak gücünün onun hangi özellikle-
rinden kaynaklandığı, bu özelliklerin hangisinin 
hangi dönemde birincil öncelikte olduğu ve han-
gi yumuşak güç unsurunun kullanımından daha 
fazla fayda sağlamayı umduğu sorularının cevabı 
aşağıda sıralanacak somut verilerle ortaya kon-
maya çalışılacaktır. 

İran, devrimin hemen ertesinde devrim mi-
marı İmam Humeyni tarafından ortaya konduğu 
üzere öteki ile ilişkisinde İslami ideolojiyi ve si-
yasal maneviyatı temel almıştır. Bu bir anlamda 
kültürün ideolojileşmesidir. Bu dönemde bir tür 
panislamizm idealizmine sahip olan İran “ne doğu 
ne batı” sloganıyla İslam dışında bir kimliğe kıy-
met vermediğini göstermeyi hedeflemiştir. Ancak 
zaman içerisinde ortaya çıkan şartlar neticesinde 
gittikçe daha “İrani” kaygılar belirleyici olmaya 
başlamıştır. İdealizmden realizme doğru bir yol-
culuk eşliğinde ilerleyen İran dış politikası yumu-
şak güç unsurlarını da farklı zaman ve bölgelerde 
farklılaşan değişkenler olarak yenileyerek konum-
landırma çabasına girmiştir. Haliyle de bir yandan 
ilk başlarda ortaya konan İslami ideoloji uygun 
zeminlerde öne çıkarılırken ihtiyaç duyulduğunda 
Fars kimliği veya Şiilik gibi daha dar ve öznel un-
surların öne çıkarılmasında bir beis görülmemiştir.

DEVRİM İHRACI
Devrim ihracı, esas itibariye devrimlerin doğa-
larından kaynaklanan özelliklerinden biridir. 
Çünkü dünyanın herhangi bir yerinde meyda-
na gelen bir devrim küresel bir ideolojiye sahip 
olmasa bile en azından yayılma potansiyeli ile 
çevre ülkeleri etkileyecek ve oralarda devrimci 
hareketlere neden olacak veya en azından ilham 
verecektir. Nitekim İran İslam Devrimi’nin 
henüz gerçekleştiği zamanlarda –yani devrim-
cilerin kendi meseleleriyle meşgul olmaların-
dan dolayı bütüncül bir dış politika belirleyip 
o doğrultuda adımlar atmaktan aciz oldukları 
bir dönemde– Devrim Suudi Arabistan, Irak 
ve Bahreyn’de heyecana yol açmış ve bunun 
etkisiyle bu ülkelerde ayaklanma girişimleri ol-
muştur.9 İran’da gerçekleşen İslam Devrimi’nin 
küresel bir ideolojiyi taşıma iddiasını üstlenme-
si ile birlikte ise artık devrim ihracı bir proje 
olarak ortaya çıkmıştır. İran’da devrim ihracı 
söz konusu olduğunda iki temel yaklaşımdan 
söz edilebilir. Bunlardan birincisi, diğer ülke-
lerde de bir devrimi hedefleyen fiziksel devrim 
ihracı, diğeri ise ana kıta teorisi olarak adlandı-
rılan ve fiziki bir devrim ihracı yerine devrimin 
değerlerini öne çıkaran kültürel devrim ihracı 
düşüncesidir.10 Yumuşak güç unsurlarının etkin 
kullanımı da bu noktada anlam kazanmakta-
dır. Kültürel devrim ihracından kastedilen şey 
devrime ait hedeflerin, ideallerin, öğretilerin 
ve söylemlerin dünya halklarına açıklanması 
ve yaygınlaştırılmasıdır. Burada dikkat çeken 
nokta bu aşamadan itibaren artık bütün potan-
siyel imkânların kültürleşmesidir. Yani önceden 
ideolojik formatta sunulan ve ideolojileştirilen 
potansiyellerin tamamı artık kültür formatında 
sunulmaya başlanacaktır ki bu durum ancak 
ideoloji formatına sokularak evrenselleştirile-

9. İftihari Asgar, “Tesirat-ı İnklab-ı İslami-i İran der Gostere-i Ciha-
ni”, Name-i Pejuheş, (Sonbahar ve Kış 1377), Sayı 10 ve 11,.

10. Dehkani Culan ve Firuzabadi Radfer, Olguha-yı Sudur-u İnk-
lab der Siyaset-i Harici-i Cumhur-yi İslami-i İran, İntişarat-ı İmam 
Sadık, Tahran, (1389).
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bilen potansiyelin gittikçe bu özelliğini kaybe-
derek daha bölgesel, yerel ve grupsal mahiyete 
bürünmesine yol açacaktır. Bu noktadan sonra 
İranlı devlet adamları İslam Devrimi’nin en 
belirgin özelliğinin onun kültürel boyutu oldu-
ğu üzerinde durmaya başlamışlardır. Yani artık 
İran dış politikasının yumuşak gücünün ana ya-
tağı kültür eksenlidir. Bu kültürel eksen genel 
diplomasi kalıbında kendisinden kültürel dev-
rim ihracı olarak bahsedilebilecek bir konudur. 
Kültürel devrim ihracından kasıt fiziki şiddet ve 
güç unsurlarından faydalanmadan yumuşak güç 
sayesinde ötekini etkilemektir. Amaç ötekinin 
düşünce ve davranışlarını etkilemek ve onları 
devrimin gerçekleştiği ülkedekine benzer davra-
nışlara yöneltmektir.

Bu aşamada karşımıza kritik bir soru çık-
maktadır: Yumuşak güç unsurları ile etkilenmesi 
hedeflenen öteki kimdir? Yumuşak güç unsurla-
rının Fars dili-kültürü, İslam ve Şiilik olduğu-
nu hatırlatarak soruyu şu şekilde de sorabiliriz: 
İran’ın ötekisi Fars kültürü, İslam ve Şiilik çer-
çevelerinin dışında kalanlar mıdır yoksa durum 
bunun tersi midir?

İran’ın hangi yumuşak güç unsurunu ne-
rede kullandığına bakılarak yukarıdaki sorunun 
cevabını ortaya çıkarmak mümkündür. İran, 
İslam’ı gayrimüslimlere mi yoksa Müslüman-
lara mı sunmaktadır? Şiilik söylemlerini Şii 
olmayanları mı Şiileri mi etkilemek üzere dile 
getirmektedir? Fars medeniyetini –örneğin– Ba-
tılılara mı yoksa tarihsel Fars coğrafyasında ya-
şayanlara mı hatırlatmaktadır?

İran’ın yürüttüğü çalışmalara bakıldığında 
görülecektir ki her ne kadar İslamlaştırma, Şiileş-
tirme veya Fars medeniyetini küresel ölçekte ta-
nıtma yönünde adımları olsa da temelde İslam ile 
Müslümanlar, Şiilik ile Şiiler ve Fars medeniyeti 
ile de tarihsel Fars coğrafyası muhatap alınmak-
tadır. Dolayısıyla da bir anlamda ötekisi kendisi 
olan bir anlayış ortaya çıkmaktadır.

Hemen yukarıda yazılanlar ışığında İran’ın 
devrim ihracı meselesi bir boyut ve bir aşama 

daha kazanmaktadır. Birinci aşamada –doğru-
dan devrim ihracı aşamasında– ideolojik forma-
ta sokulan potansiyel yumuşak güç unsurlarının 
kültürel devrim ihracı aşamasında kültürleştiğin-
den bahsetmiştik. Bu üçüncü ve son aşamada ise 
kültürleşen ideolojinin ötekinin kültürünü kuşa-
tarak onu da kendisiyle birlikte tekrar ideoloji-
leştirdiğine tanık olmaktayız. Kastımızın daha iyi 
anlaşılması için bir örnek üzerinden meseleyi an-
latmak açıklayıcı olacaktır. Örneğin, Şiilik Dev-
rim’in ilk döneminde “her yer Kerbela, her gün 
Aşura” sloganıyla evrensel ideolojik bir zemine 
oturtulmuştu. İkinci aşamada, Şiilik sadece Şiilik 
olarak görülüp bunun üzerinden Şii toplulukla-
rın etkilenmesi hedeflendi. Üçüncü aşamada ise 
etkilenen ve kuşatılan öteki Şiiler bulundukları 
yerlerde başa geçip İran benzeri yönetimler kur-
maları için teşvik edilerek tekrardan kültürün 
ideolojik boyutu geri çağırılmış oldu. Irak bunun 
en bariz örneğini oluşturmaktadır.

Belirtmek gerekir ki İran’ın bu çok kat-
manlı yumuşak gücü aynı zamanda onun yu-
muşak karnıdır. Yani Şiilikten faydalandığında 
İslam dünyasının geri kalanını, Fars kültüründen 
faydalandığında ise Şii dünyasının geri kalanını 
karşısına alma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Or-
tadoğu’nun büyük bir kısmını oluşturan Sünni 
topluluklarla İran arasında yaşanan sorunların 
önemli bir nedeni İran’ın yumuşak güç unsur-
larından birisinin Şiilik olmasıdır. Öte taraftan 
“İranilik” meselesi İran’ın Arap Şiiler nezdinde 
sorgulanmasına yol açmaktadır. Araştırmalar Şii-
ler de dahil olmak üzere Iraklıların İran’a güven-
mediklerini ve İran’daki yönetim biçimini Irak 
için uygun bulmadıklarını göstermektedir. Bu 
farklılıklar İran’ın bölgede yumuşak güç kulla-
nımını sınırlamaktadır. Bu durum aynı zamanda 
İran’ın neden yumuşak gücünü gizli sert güce da-
yandırdığının da açıklayıcısıdır. İran’ın yumuşak 
güç kullanırken pek de yumuşak davranmaması 
ve işin içine askeri ve ekonomik gücü de katma-
sından dolayı yumuşak güç kullanımıyla hedefle-
nen çıkarlara ulaşılması zorlaşmaktadır.
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İRAN’IN YUMUŞAK
GÜÇ ENSTRÜMANLARI
İran kültürel diplomasi faaliyetleri olarak belirtti-
ği yumuşak güç operasyonlarını muhtelif şekiller 
ve yollarla yapıyor olsa da genel olarak bu vazife-
yi Kültür ve İslami İlişkiler Kurumu üstlenmiş-
tir. British Council veya Confucius Institute ile 
benzeşen kurumun bütçesi hükümet tarafından 
karşılanmaktadır.

Kültür ve İslami İlişkiler Kurumu on beş kişi-
lik Yüksek Konsey’in gözetiminde çalışmaktadır. 
Bu on beş kişiden beşi bizzat dini lider tarafından 
atanan önemli kültür insanlarıdır. Bunun dışında 
kalan üyeler ise Kültür Bakanı, Dışişleri Bakanı, 
Radyo Televizyon Kurumu Bakanı, Dini Liderin 
Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı, İs-
lami Tebliğ Kurumu Başkanı, Uluslararası İslam 
Mezheplerini Yakınlaştırma Konseyi Genel Sek-
reteri, Dünya Ehlibeyt Konseyi Genel Sekreteri, 
Medreseler Genel Sorumlusu ile Kültür ve İslami 
İlişkiler Kurumu Başkanı’ndan oluşmaktadır.

Kültür ve İslami İlişkiler Kurumunun görev-
leri arasında şunlar sayılmaktadır: Diyalog ve or-
tak dil imkânlarını geliştirmek amacıyla muhtelif 
dünya halkları arasında kültürel ilişkiler kurmak, 
kültür alışverişini sağlamak, İran-İslam kültür ve 
medeniyetini doğru anlatmak, İran’ın diğer dev-
letler ve uluslararası örgütlerle kültürel ilişkilerini 
geliştirmek, İslami vahdet için çalışmak, Ehlibe-
yit inançlarının doğru şekilde anlaşılmasını sağ-
lamak ile dinler ve medeniyetler arası diyalogu 
geliştirmek doğrultusunda programlar yapmak.

Kurum tüm dünyadaki İran Kültür Tem-
silciliklerini bünyesinde barındırmaktadır. Bu 
temsilcilikler her ne kadar resmi olarak Kültür 
Bakanlığına bağlı görünseler de gerçekte dini li-
derin emir ve gözetimindedirler. Kurum bu ha-
liyle dini liderin sınır aşırı kültürel diplomaside 
önemli bir gücü olarak belirmektedir.

Kurum Müslüman halklarla yakın ilişkiler 
kurma hedefini öncelemiş olsa da neredeyse tüm 
dünyada ofisler açmıştır. Bu ofislerde Fars dili 

ve kültürünün yaygınlaştırılmasının yanında söz 
konusu ülkelerdeki Şii topluluklarla yakın ilişki 
de geliştirilmektedir. Yine de Kültür ve İslami 
İlişkiler Kurumu önceliği Müslüman ülkelere, 
onlar arasında da Irak, Pakistan, Lübnan gibi Şii 
nüfusun fazla olduğu ülkelere vermektedir.

Söz konusu kurum dini alanlarda da olduk-
ça etkindir. Yereldeki din adamlarıyla yakın iliş-
kiler geliştirmekte ve önemli dini günlerde çeşitli 
programlar düzenlemektedir. Bunun yanında 
Kum kentindeki din adamlarını Ramazan ayında 
dünyanın dört bir yanına göndermekte ve bura-
larda dini faaliyetlerin yerine getirilmesini yönet-
mektedir. İran, Kum kentinde eğitim gören ve 
din adamı sınıfının iktidar ve yönetimini gerekli 
gören, buna inanan din adamları aracılığıyla tüm 
Şii dünyasında kendi İslami anlayışını hâkim kıl-
maya çalışmaktadır. Aynı şekilde İran dünyadaki 
tüm Şii topluluklarla iletişimini sıkılaştırarak on-
ları İran politikalarını savunan dış karargâhlara 
ve İran’a saldırı durumunda buna karşı savaşan 
ordulara çevirmek peşindedir.11

İRAN’IN YUMUŞAK
GÜÇ ALANLARI

1- Dil, din ve etnisite 
İran 75 milyonun üzerindeki (yüzde 98) Müslü-
man nüfusu ile büyük, kalabalık ve etkin İslam 

11. Kurum ile ilgili daha fazla bilgi için: http://www.sajam.ir/

İran, İslam’ı gayrimüslimlere mi yoksa Müslümanlara 
mı sunmaktadır? Şiilik söylemlerini Şii olmayanları 
mı Şiileri mi etkilemek üzere dile getirmektedir? 
Fars medeniyetini Batılılara mı yoksa tarihsel Fars 
coğrafyasında yaşayanlara mı hatır latmaktadır?
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ülkelerinden biridir. Bu oranın yaklaşık yüzde 
90’ı Şii, geri kalanı ise Sünni Müslümanlardan 
oluşmaktadır. Bu doğrultuda Ortadoğu İran ile 
en çok dini yakınlığı olan bölgedir. Aynı zaman-
da İran Şii bir ülkedir. Şiiler dünya Müslümanla-
rının yaklaşık yüzde 16’sını oluşturmaktadırlar.12 
Şiilerin çoğunun da doğal olarak Ortadoğu’da 
yaşamaları İran’ın Ortadoğu’da politika üretme-
sinin kolaylaştırıcı unsurudur.

İslam ve Şiiliğe ek olarak Farsça da önemli 
bir unsurdur. Farsça her ne kadar İrani kimli-
ğin asli unsuru olsa ve Meşrutiyet Devrimi’nden 
sonra İran’ın milli dili olarak kabul edilmiş olsa 
da İran sınırlarını aşan bir coğrafyada konuşul-
maktadır. Farsçanın tarihsel süreç içerisinde ol-
dukça geniş bir alana yayıldığını belirtmek gere-
kir. Farsçanın yayıldığı ve kendisinden istifade 
edildiği bölgelere dair tarihi ve toplumsal incele-
meler de yapmak mümkündür ve yapılmaktadır. 
Farsça ayrıca Hindistan, Pakistan, Türkiye, Bos-
na Hersek, Arnavutluk, Sırbistan, Hırvatistan, 
Karadağ, Makedonya gibi birçok ülkede konu-
şulan dilleri etkilemiştir.

Farsça hâlihazırda İran ve Tacikistan’ın tek 
resmi dili, Afganistan’ın ise resmi dillerinden bi-
risidir. Ayrıca Hindistan ve Pakistan’da bazı Fars-
ça lehçeler hala kullanılmaktadır.

Buna ek olarak İran’da yaşayan ve Türkçe, 
Kürtçe, Türkmence, Arapça ve Belluçca konuşan 
topluluklar mevcuttur. Bu açıdan yaklaşıldığın-

12. https://www.sabteahval.ir/default.aspx?tabid=6835

da İran; Azerbaycan, Türkmenistan, Ermenis-
tan, Türkiye, Irak ve Körfezdeki Arap ülkeleri ve 
Arapça konuşan Afrika ülkeleri ile dil üzerinden 
yakınlık kurma imkânına sahiptir.

Din, mezhep, etnisite ve dil gibi bağlar İran 
ile bazı ülkeler –özellikle de Merkezi Avrasya13 ve 
Ortadoğu’daki bazı ülkeler– arasında sağlam bağ-
lar oluşturmuştur. Her ne kadar aralarında soy 
bağı üzerinden bir ilinti olsa da “İrani Kavimler” 
tanımı genetik, dilsel ve mekânsal olmanın öte-
sinde daha çok kültürel yakınlığa işaret eder.

2- Kültürel ve Siyasi Temsilcilikler 
İran’ın Ortadoğu’daki 15 ülkenin 13’ünde elçiliği, 
Mısır’da ise ofisi mevcuttur. Merkezi Avrasya ül-
kelerinin tamamının İran ile diplomatik ilişkileri 
mevcut olup bölgedeki 10 ülkenin hepsi ile kar-
şılıklı elçilikler açılmıştır. Asya-Pasifik ülkelerinin 
17’sinde elçiliği vardır. 31 Avrupa ve 22 Afrika 
ülkesinde İran elçiliği mevcuttur.14 Latin Amerika 
ülkelerinden altısı ile elçilik düzeyinde ilişki mev-
cut olup üçü ile de bu konuda anlaşma yapılmıştır.

Buna göre İran Ortadoğu devletlerinin yüzde 
86,67’si, Asya-pasifik ülkelerinin yüzde 56,67’si, 
merkezi Avrasya ülkelerinin tamamı, Avrupa dev-
letlerinin yüzde 75,61’i, Afrika ülkelerinin yüz-
de 42,31’i ve Latin Amerika devletlerinin yüzde 
20’si ile elçilik düzeyinde ilişkiye sahiptir.

Aynı şekilde İran’ın 9 Ortadoğu ülkesinde 
11 kültürel temsilciliği bulunmaktadır. Bunun 
yanında İran’ın 9 Asya-Pasifik ülkesinde 17 kül-
tür konsolosluğu bulunmaktadır. Bunlardan 8’i 
Pakistan’dadır. Merkezi Avrasya’da ise İran’ın kül-
türel elçiliği bulunmayan sadece iki ülke vardır. 
İran’ın 12 Avrupa ve 11 Afrika ülkesinde de kül-
tür temsilcilikleri mevcuttur.15

3- Dostluk Dernekleri
İran ile çeşitli ülkeler arasında mevcut dostluk 
ve işbirliği organizasyonlarının sayısı 45’tir. 

13. Central Eurasia

14. http://econsulate.mfa.ir/

15. http://www.icro.ir/

İran Ortadoğu devletlerinin yüzde 86,67’si, 
Asya-pasifik ülkelerinin yüzde 56,67’si, merkezi 

Avrasya ülkelerinin tamamı, Avrupa dev letlerinin 
yüzde 75,61’i, Afrika ülkelerinin yüz de 42,31’i ve 
Latin Amerika devletlerinin yüzde 20’si ile elçilik 

düzeyinde ilişkiye sahiptir.
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Bunlardan 5’i Ortadoğu, 10’u Asya-Pasifik, 
7’si Merkezi Avrasya, 12’si Avrupa, 5’i Afrika, 
2’si Kuzey Amerika ve 4’ü de Latin Amerika 
ülkelerindedir.16 Aynı şekilde İran 30 civarında 
devlette İran Kültür Haftası etkinlikleri düzen-
lemiş/düzenlemektedir.

4- Medya ve İletişim Kanalları
İran diğer ülke vatandaşlarına yönelik İngilizce 
ve Arapça altı gazete yayınlamaktadır. İran News, 
İran Daily, Tehran Times, Keyhan English gazete-
leri daha çok Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve 
Afrika’ya yönelik yayın yapmaktadır. El Vifak ve 
Keyhan Arapça gazeteleri de Ortadoğu ve Afri-
ka’daki Arapça konuşanları hedeflemektedir. 
Keyhan gazetesi bir dönem Türkçe ve Urduca 
gazete de çıkardı ancak sonradan bundan vaz-
geçildi. Bu gazetelerin bir kısmı basılı olarak dış 
ülkelere gönderiliyorsa da daha çok internet üze-
rinden takip edilmektedirler.17

Bunun yanında İran Radyo ve Televizyon 
Kurumunun yurt dışına yayın yapan on televiz-
yon kanalı vardır. Bunlar; Cam-ı Cem 1,2,3, El-
Alem, Seher TV 1,2,3, El- Kevser, Press TV ve 
Hispan TV kanallarıdır.

Cam-ı Cem’in hedef izleyici kitlesi yurt dı-
şındaki İranlılar ve Farsça bilenlerdir. Farsça yayın 
yapan Cam-ı Cem Avrupa, Amerika ve Asya’ya 
hitap etmekte olup 24 saat yayın yapmaktadırlar.

El-Alem televizyonu da 24 saat yayın yap-
makta olup yayın dili Arapça ve hedef bölgesi de 
Ortadoğu’dur. 2004’ün başında yayın hayatına 
başladı. Kanalın asıl muhatapları Körfez, Irak, 
Mısır, Moritanya, Cezayir, Suriye, Lübnan, Ür-
dün ve Filistin’dir. Başta Gazze, Ramallah, İsrail, 
Washington, New York olmak üzere 40 ülkede 
50 muhabiri vardır. İnternet sitesi ise İngilizce, 
Arapça ve Farsça yayın yapmaktadır.18

Seher TV altı dilde yayın yapmaktadır. Bun-

16. Harsij Hüseyin, “Jeopolitik-i Kudret-i Nerm-e İran”, Pejuheşna-
me Ulum-u Siyasi, (Bahar 1388), Yıl 4, Sayı 2, s. 241

17. Harsij Hüseyin, “Jeopolitik-i Kudret-i Nerm-e İran”, Pejuheşna-
me Ulum-u Siyasi, (Bahar 1388), Yıl 4, Sayı 2, s. 243.

18. http://www.alalam.ir/ 

lar; Urduca, İngilizce, Boşnakça, Türkçe, Fransız-
ca ve Kürtçe dilleridir.19

El-Kevser de Arapça yayın yapmakta ve daha 
çok dini-mezhebi programlara ağırlık vermektedir.20

Press TV İngilizce yayın yapmaktadır. Sade-
ce İran’da 400 çalışanı vardır. Ayrıca dünyanın 26 
başkentinde muhabirleri bulunmaktadır. Kanal 
İngilizce yayın yolu ile iletişim savaşlarında etkin 
rol oynama iddiasındadır.21

Hispan TV ise İspanyolca yayın yapmakta 
olup İspanya, Venezuela, Arjantin, Bolivya, Şili, 
Ekvador, Peru, Kolombiya, Meksika ve Küba 
gibi ülkelerin vatandaşları kanalın hedef kitlesi 
olarak belirtilmektedir.22

Bunun yanında İran Arapça, Türkçe, Urdu-
ca, Peştuca, Derice, İbranice, Kürtçe, İngilizce, 
Japonca, Hintçe, Bengalce, Çince, Endonezce, 
Ermenice, Rusça, Gürcüce, Azerice, Tacikçe, 
Kazakça, Boşnakça, Arnavutlukça, İtalyanca, Al-
manca, Fransızca, İspanyolca gibi birçok dilde 
radyo yayını yapmaktadır.23

5- Üniversiteler
İran; Komor, Venezuela, Lübnan, BAE, Pakis-
tan, Dubai, Ermenistan ve Tanzanya’da üniversi-
te şubeleri açmış durumdadır. Ayrıca Afganistan, 
Tacikistan, Kanada ve Malezya’da da bu konuda 
planlamalar yapmış durumdadır.

Ortak araştırma ve mühendislik projelerinin 
gerçekleştirilmesi hedefiyle bir İran-Afganistan 
Üniversitesi kurulması kararlaştırılmıştır. İran 
kendi açık öğretim üniversitesinin bir şubesini 
Afganistan’da açmış yine İran Firdevsi Üniver-
sitesinin şubesi olarak Herat’ta Hâce Abdullah 
Ensari Üniversitesi’ni kurmuştur. Suriye’de 2009 
yılında İran Terbiyet Müderris Üniversitesi’nin 
şubesi Farabi Üniversitesi açılmıştır.24

19. http://www.sahartv.ir/

20. http://www.alkawthartv.ir/

21. http://www.presstv.ir/

22. http://www.hispantv.ir/

23. http://worldservice.irib.ir/

24. http://goo.gl/XcckJo
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6- İranoloji ve Fars Dili Müesseseleri
İran devleti 45 ülkede 600’ün üzerinde İranoloji 
merkezleri kurmuştur. 5 Ortadoğu ülkesinde 13 
merkez, 8 Asya-Pasifik ülkesinde 38 merkez, 7 
Merkezi Avrasya ülkesinde 203 merkez, 21 Av-
rupa ülkesinde 281 merkez, Gana’da 1 merkez 
ve Kuzey Amerika’da 99 merkez mevcuttur. Aynı 
şekilde dünyanın farklı ülkelerinde 100 civarında 
Farsça öğrenim merkezi mevcuttur.25

Yukarıda bahsi geçen tüm kurum ve kuru-
luşlar İran’ın resmi kurumları olup sivil kurum-
ların bu çalışmada yer almadığını hatırlatmak 
faydalı olacaktır. Yukarıda aktarılan veriler gös-
termektedir ki İran İslam Cumhuriyeti yumuşak 
güç unsurlarını en çok merkezi Avrasya ülkele-
rinde en az Latin Amerika ülkelerinde kullan-
maktadır. Yine bu verilere göre İran’ın yumuşak 
gücünün en çok kullanıldığı bölgeler daha çok 
Farsça ile ilintili bölgelerdir. İran’ın yumuşak güç 
kullanımında en çok başarı elde ettiği unsurlar 
çeşitli ülkelerdeki İranoloji kuruluşlarıdır.

Verilerden ortaya çıkan bir diğer sonuç İran’ın 
yumuşak gücünün muhtelif bölgelerdeki etki ora-
nı ile o bölgelerde yaşayan Müslüman ve Şiilerin 
oranı arasında doğrudan bir ilişki olduğudur. Bu 
esasa göre İran’ın dünya üzerinde yumuşak güç 
unsurlarını harekete geçirdiği bölgelerin başında 
Ortadoğu ve merkezi Avrasya gelmektedir.

İRAN’IN YUMUŞAK 
GÜÇ KONUSUNDAKI 
SORUNLARI
İran’ın yumuşak güç kullanımı ile ilgili karşı-
laştığı birçok sorundan bahsedilebilir. Burada 
bu sorunların en önemli görülenleri maddeler 
halinde sıralanacaktır:

1. Kültürel çeşitliliğe güvenlikçi bir yakla-
şım ile bakılması: Ülke içindeki etnik-dini fark-
lılıkların ülkenin bütünlüğü için tehdit olduğu 

25. Harsij Hüseyin, “Jeopolitik-i Kudret-i Nerm-e İran”, Pejuheşna-
me Ulum-u Siyasi, (Bahar 1388), Yıl 4, Sayı 2, s. 253.

kabulü sürdükçe bunun cazip bir çeşitlilik olarak 
sunulması mümkün olmayacak ve sunulduğun-
da da gerçekçi görünmeyecektir. Örneğin İran 
vatandaşı olan Sünniler hak ihlallerine uğradıkla-
rını sık sık dile getirmektedirler. Kendi ülkesinde 
bu şikâyetleri alan İran’ın fars kültür havzasında 
yer alan ülkelerdeki –örneğin Afganistan veya 
Tacikistan– Sünni kesimi ikna etmesi kolay de-
ğildir. Aynı durum etnik yaklaşımlarda da geçer-
lidir. Ülkesindeki farklı etnik grupların kültürel 
haklarını vermekte sıkıntı olmasa da iş siyasal 
haklara geldiğinde ortaya problemlerin çıkıyor 
olması İran’ın örneğin Irak’taki Kürtleri ikna et-
mesini zorlaştıracaktır.

2. Potansiyel imkânların hangisinin öncül 
yumuşak güç unsuru olarak kullanılacağına karar 
verilememesi ve bunların birinin tercih edilmesi 
durumunda diğeri olumsuz etkilenebilecek olma-
sı İran’ın önündeki sorunlardan birisidir. İrancı-
lık ile İslamcılık, Şiilik ile vahdet arasında bazen 
tercih yapma zorunluluğu İran’ı zor durumda 
bırakabilmektedir. Bugün İran pratikte vahdet 
yaklaşımını bir kenara atmış ve dünyanın her ye-
rinde yaşayan Şiilerin kendi kendini yönetebilir 
olmasını hedeflemişken tüm dünya Müslüman-
larına yönelik mesajları havada kalacaktır. Yine 
“Kültürel İran” yaklaşımı ile tarihsel İran havzası-
nı hedeflemesi bu havza dışındaki Müslümanlara 
sunacağı vaatlerin sahiciliğini gölgeleyecektir.

3. Slogan ve pratik arasındaki farklılık ve 
çelişkilerden dolayı inandırıcı bir eşiğe geleme-
mesi de İran’ın yumuşak gücünü zayıflatan un-
surlardan birisidir. Zaten bu kadar mütenakız 
söylemlerin pratikte böyle bir çelişkiye yol açma-
sı kaçınılmazdır. İran bu söylem çeşitliliği ile bir-
den çok faktörü dış politikada kullanıp olabildi-
ğince yaygın bir etkiye sahip olmayı planlayabilir 
ancak zaman içerisinde bu yaklaşım çeşitlilikten 
çok ciddiyetsizlik olarak anlaşılmaya müsait bir 
vaziyet olup ortaya güven sorunu çıkarmaktadır.

4. Batı kültürünün baskın cazibe ve et-
kinliği karşısında baskıcı görünüm İran’ın karşı-
laştığı bir diğer önemli sorundur. Bugün Batılı 
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yaşam tarzı ve özgürlük anlayışı İran’ın nüfuz 
alanı olarak gördüğü birçok bölgedeki insanları 
cezbetmekteyken buna karşı İran’ın olumladığı 
yaşam tarzı İran içerisinde bile ciddi muhalefetle 
karşı karşıyadır. Yumuşak güç unsurları açısından 
örnek verecek olursak İran halkı bile ülkede ya-
sak olmasına rağmen uydu yayınlarına yoğun ilgi 
gösterip yurt dışından yayın yapan ve Batılı ya-
şam tarzı ve değerleri empoze eden televizyon ka-
nallarını kendi kanallarından çok izlerken diğer 
ülke vatandaşlarının İran kanallarına teveccüh 
etmeleri o kadar kolay olmayacaktır.

SONUÇ
Ötekinin düşünce ve davranışları üzerinde etki-
li olabilme kabiliyeti olarak tanımlanan gücün 
farklı şekilleri ve veçheleri mevcuttur. Bunlarda 
biri olan yumuşak güce atfedilen önem gittikçe 
artmaktadır. Esasen yumuşak gücün kullanı-
mı her zaman için geçerli bir yöntem olmuştur. 
Özellikle modern dönemde iletişim gereçlerinin 
yaygınlaşması ile birlikte oldukça kıymetlenen 
propaganda savaşları yumuşak gücün bir boyutu 
olarak görülebilir. Gittikçe farklılaşan gerçeklik 
ise söz konusu iletişim gereçlerinin çeşitlenmesi 
ile birlikte bu alanda tekelin kırılması ve bunun 
herkese yumuşak güç anlamında –nerdeyse– eşit 
fırsatlar doğurmuş olmasıdır. Artık kültür, ide-
oloji, din, mezhep ve cazip yaşam biçimi gibi 
yumuşak güç unsurlarına sahip bir devlet bu 
potansiyeli harekete geçirme olanağına –eskiye 
nazaran– daha fazla sahiptir. Öte taraftan ulus-
lararası sistemin yeni şartları resmi yapılarda yeni 
bileşenlerin rol üstlenmesini gerektirmektedir. 
Soğuk Savaş ve güvenlik öncelikli bakışın sona 
ermesi, yeni aktörlerin ortaya çıkması ve devlet 
dışı kurum ve şahısların küresel düzeyde önem 
kazanmaya başlaması ülkelerin milli çıkarlarını 
temin etmek için yeni yollar bulmalarını gerek-
tirmiştir. Bu yolların en önemlisi yumuşak güç 
unsurlarından faydalanmaktır.

İran kendisine has özellikleri ile çeşitli yu-
muşak güç unsurlarına sahip ülkelerden biridir. 
Özellikle bölgesel düzeyde ele alındığında Or-
tadoğu’da rayiç birçok unsuru potansiyel olarak 
bünyesinde barındırması İran’ın elini güçlendir-
mektedir. İslami ideoloji, Şiilik ve kadim Fars 
medeniyeti İran’ın yumuşak güç enstrümanları 
olarak öne çıkmaktadır. Bunun yanında söylem 
düzeyinde diktatör rejimlere karşıtlık, seküler 
sistemin liberal hegemonyasına ve küresel kapi-
talizme karşıtlık, Filistin topraklarının işgalcisi 
siyonist İsrail’e karşıtlık gibi bölge halklarına 
oldukça çekici gelen iddialar da İran’ın yumu-
şak güç unsurları arasında sayılabilir. Ancak ge-
rek potansiyel güç unsurlarının bazen birbiriyle 
çelişmesi, gerekse de söylem ve pratik arasında 
ortaya çıkan çelişkiler İran’ın yumuşak gücün-
den istediği gibi faydalanmasını engellemekte 
ve İran’ı inandırıcılık problemi ile karşı karşıya 
bırakmaktadır. Belki de İran’ın yumuşak güç 
kullanımının çoğu zaman sert güç kullanımı ile 
iç içe geçmesinin ve aradaki sınırın flulaşması-
nın nedeni de budur.

İran’da İslam Devrimi’nin gerçekleşmesin-
den sonraki ilk dönemlerde dış politikasına bü-
yük oranda idealist ideolojik bakış açısı hâkimdi. 
Bu dönemde bir yandan evrensel ideoloji iddiası 
barındıran söylemlerle propaganda yapılırken di-
ğer taraftan fiilen Ortadoğu’nun birçok yerinde 
çeşitli örgüt ve hareketler destekleniyordu. Bu 
durum en azından İran-Irak savaşının başlama-
sına kadarki sürede nispi başarı ile devam etti 
ancak İran-Irak savaşının başlaması ile birlikte 

İran halkı bile ülkede ya sak olmasına rağmen Batılı 
ya şam tarzı ve değerleri empoze eden televizyon 
ka nallarını kendi kanallarından çok izlerken diğer 
ülke vatandaşlarının İran kanallarına teveccüh 
etmeleri o kadar kolay olmayacaktır. 
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sekteye uğradı. Savaş, İran’ın önceliğinin ulusal 
güvenlik olmasına yol açtı. Bu psikoloji savaş 
sonrasında da etkisini sürdürdü. Hal böyle olun-
ca İran güvenlik endişesi ve savunma doktrini 
nedeniyle yer yer bu yumuşak güç potansiyelini 
yok eden girişimlerde de bulundu. Suriye’de İs-
lam dünyasının Sünni çoğunluğunun aldığı po-
zisyonun tersi bir tutum sergilemesi bunun bir 
örneğidir. Elbette bu noktada İran-Irak savaşında 
Sünni devletlerin İran karşıtı tavrının İran’ı İslam 
Birliği konusunda ümitsizliğe sevk edip Şiiliğe 

bel bağlamasına neden olup olmadığı da incelen-
meye değer bir konudur.

İran uzun zamandır devrim ihracı projele-
rini rafa kaldırmış ama aynı şekilde tüm dün-
yadaki Şiilerle yakın ilişkiler geliştirmiştir. Bu 
davranışıyla kültürel faaliyetler üzerinden nüfuz 
oluşturma konusunda mahir bir devlet olduğunu 
da göstermiştir. Elbette bu tür faaliyetler sadece 
İran devletinin dini-kültürel varlık felsefesine 
hizmet etmekle sınırlı kalmayıp aynı zamanda 
İran’ın stratejik çıkarlarına da hizmet etmektedir.





U luslararası ilişkilerde en genel anlamıyla, istenilen hedefe ulaşmak için 
ötekinin davranışları üzerinde etkide bulunma kabiliyeti olarak tanımla-
nan güç, bu disiplinin en önemli ve başat kavramlarındandır. Farklı unsur, 

etken ve yöntemlerle uygulanmasından ötürü gücün birçok çeşidi olduğu genel 
kabul görmüştür. Bu güç çeşitlerinden birisi olan yumuşak güç özellikle son çeyrek 
yüzyılda gittikçe artan bir öneme sahiptir. Genel olarak yumuşak güç kültür, ideo-
loji, idealler ve ahlaki değerler gibi araçları kapsamaktadır. Devletler sahip oldukları 
bu unsurları kullanarak diğer devletlerin davranışlarını etkileyip değiştirmeye çalış-
maktadırlar. Ortadoğu’nun önemli devletlerinden biri olan İran İslam Cumhuriyeti 
de miras aldığı köklü medeniyet ve kültürün yanı sıra güçlü ideolojik ve mezhep-
sel aidiyetleri sayesinde yumuşak güç açısından önemli potansiyel ve imkanlara 
sahiptir. İran İslam Cumhuriyeti’nin hangi özelliklerinin onun yumuşak gücünü 
oluşturduğu, bu özelliklerin hangisinin ne zaman öne çıktığı ve hangi yumuşak 
güç unsurunun kullanımından daha fazla fayda sağlamayı umduğu gibi soruların 
cevaplanması İran dış politikasının anlaşılmasında önemli imkanlar sağlayacaktır.
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