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GİRİŞ

Genişleme ya da dışarıya açılım 
stratejisi, belirli zaman dilimlerinde 
her devletin dış politika doktrininde 
öncelik verdiği unsurlardan biri 
olmuştur. Özellikle siyasi, ekonomik 
ve askerî açıdan genişleme stratejisi, 
birbirinden bağımsız bölgelerde 
çeşitli şekillerde karşımıza çıksa da 
açılım stratejisinde İran, farklı bir 
nüans ortaya çıkarmaktadır. Devletin 
söz konusu açılım stratejisi, genel 
olarak siyasi alana odaklanarak ön 
plana çıkarılmaya çalışılsa da aslında 
bu siyasal genişleme İran için hem 
ekonomik hem de askeri avantajların 
birlikte kullanılmasına olanak sağlayan 
bir araç rolünü oynamaktadır. Nedenini 
ele alacak olursak; genişleme veya 
ülkenin kendi sınırlarından “kenara 
açılım stratejisi”, aynı zamanda ülke 

içinde ekonomik büyümeye neden 
olmakta, hatta bu eksende doğru yol 
benimsenecek olunursa, genişleme için 
hedef alınan ülkeyle birlikte hedef alan 
ülkeye de fayda sağlamaktadır.

Bu eksende, İran’ın son zamanlarda 
uluslararası sistemde yaşanan 
siyasal gelişmelerden sonra siyasi 
bir manevra yaratacak nitelikte 
olan açılım stratejisini, dış politika 
doktrininde gündeme getirmesi ve 
bu yönde Afrika’yı hedef alarak elini 
güçlendirme çabaları mevcuttur. 
Uluslararası ilişkilerde bölgesel 
varlığını güçlendirerek yalnızca 
yakın çevresinde değil, aynı zamanda 
sınırlarından uzakta yer alan bölgelerde 
de söz sahibi olarak, kendisi için destek 
elde etmesi olası bir durumdur.

Durum böyle olunca, ilk olarak 
konunun daha iyi anlaşılması adına 
İran-Afrika ilişkilerinin tarihsel 
anlamda  kısa bir biçimde ele alınması 
ve bu eksende Afrika’yı İran için cazip 
kılan siyasal, ekonomik, askeri ve dini 
faktörlerin incelenmesi gerekmektedir. 
Bu bağlamda İran’ın “Afrika Açılımı 
Stratejisi’nin” sadece son yılların 
olayları ekseninde ortaya çıkan bir 
olgu olmadığının aksine çok daha 
önceleri var olan fakat zamanla farklı 
nedenlerden dolayı sekteye uğrayan 
ilişkilerin hem onarılması hem de İran’a 
ters düştüğü siyasi konularda elinin 
güçlendirilmesi adına, kökü eskiye 
dayanan bir strateji gibi benimsenmesi 
açısından önem arz etmektedir. Aynı 
zamanda ikili ilişkilerle ilgili arka 
plan oluşturulduktan sonra İran’ın 
“Dördüncü Nesil Savaş” olarak 
nitelendirilen hibrit savaş stratejisi 
ekseninde kullandığı yöntem ve 
araçlardan Afrika açılımı stratejisinde 
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hangilerine daha çok önem verdiği 
ve bunların ülkeler bazında nasıl 
kullanıldığını öğrenmek için bazı 
Afrika ülkeleri örnek alınarak detaylı 
şekilde anlatılmaya çalışılacaktır. 

İRAN-AFRİKA 
İLİŞKİLERİNİN 
TARİHSEL ARKA 
PLANI
Günümüz uluslararası ilişkilerinde 
karma politik sisteme sahip olan ve 
otoriter sistemin birçok özelliğini ihtiva 
eden buna karşın gerçekleşen olaylar 
ekseninde demokratik unsurları sınırlı 
şekilde de olsa bu sistemin bir parçası 
haline dönüştürmeye çalışan İran İslam 
Cumhuriyeti’nden bahsedildiğinde, 
hem ulusal hem de uluslararası 
zeminde gündemi meşgul eden önemli 
konulardan biri olan güvenlik sorunu 
ve bunun dış politikadaki stratejisine 
yansıması karşımıza çıkmaktadır.

Özelikle 20. yüzyılın sonundan 
itibaren uluslararası düzeyde yaşanan 
gelişmeler, devletleri yeni dış güvenlik 
politikası doktrini belirlemeye 
doğru itmiştir ki bununla birlikte 
güvenlik kavramının mecrası çok 
daha genişlemiş bulunmaktadır. 
Böylece güvenlik kavramı noktasında, 
ülkelerin toprak bütünlüğü ve 
bekasının sağlamasını kapsayan askeri 
boyutun yanı sıra siyasi, ekonomik, 
sosyal ve teknolojik boyutlar da 
önem kazanmaya başlamıştır.1 Bu 
durum kendini, 1979 yılındaki 
İslam Devrimi’nden sonra, artık dış 
politikasında ideolojik önceliklerin 
yanı sıra siyasal, ekonomik ve askeri 
öncelikleri de etkili bir araç gibi 

1   Faruk Özgün, Küresel Terör, Okumuş Adam 
Yayınları, İstanbul 2001, s. 53.

kullanmak isteyen2 ve son zamanlarda 
uluslararası ilişkilerde Suudi Arabistan 
liderliğindeki Körfez Ülkeleriyle 
yaşanan sorunlar ekseninde, İran’ın 
yeni açılım stratejisi çerçevesinde de 
göstermeye başlamıştır. Bu eksende 
İran için siyasi manevra yaratacak 
nitelikte olan bir açılım stratejisinin 
gündeme gelmesi söz konusu olmuştur 
ki alınan hedefin hem İran hem de 
rakipleri için büyük ölçüde önem arz 
eden bir bölge olması gerekmekteydi. 
Hem Suudi Arabistan’ın hem de Batılı 
birçok devletin (Fransa, Almanya 
gibi) siyasal-ekonomik çıkarlarının 
kesiştiği ve etki alanlarını genişletmeye 
çalıştıkları bir bölgenin yani Afrika’nın 
bahsi geçen açılım stratejisinin ana 
arterini oluşturması yadsınamayacak 
bir durumdur.

Afrika kıtası önceleri İran dış 
politikasında çok fazla dikkat edilen 
ve büyük önem arz eden özel bir 
bölge olmasa da 21. yüzyıldan itibaren 
İran’ın etki alanını genişletmeye 
çalıştığı bir bölge olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  Asıl olarak İran’la Afrika 
kıtası arasındaki ilişkilerin kökeni 
oldukça eskilere dayanmaktadır. 
Şöyle ki imparatorluk dönemine kadar 
sürdürülen ilişkilerde, ticari amaçlı 
işbirliğinin öne çıktığı görülmekte; 
16. yüzyılda Fars kökenli  göçmenler 
Doğu Afrika’ya göç etmekteydi. 
Pehleviler dönemindeyse daha 
çok Afrika’nın güneyinde yer alan 
ülkelerle ekonomik alanda ilişkiler 
geliştirilmekteydi.3 Hatta Rıza Şah 

2 Kadir Ertaç Çelik, “İslam Devrimi 
Sonrası İran’da Kimlik ve Dış Politika: 
Konstrüktivist Bir Bakış”, Bölgesel 
Çalışmalar Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Yaz 
2016, s. 263-266.

3   Fatima Chimarizeni, “Iran-Africa Relations: 
Opportunities and Prospects for Iran”, 
Brazilian Journal of African Studies, Porto 
Alegre, Cilt: 2, Sayı: 3, Ocak 2017, s. 39.
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Pehlevi 1941 yılından vefat ettiği 
1946 yılına kadar Güney Afrika’da 
sürgünde kalmış, ikili ilişkiler oğlu 
Muhammed Rıza Pehlevi döneminde 
de devam ettirilmiştir. Muhammed 
Rıza Pehlevi ülke Apartheid dönemini 
yaşarken, görüşmeler için Başbakan 
John Vorster tarafından defalarca 
kabul edildiği bilinmektedir.4 Buna 
rağmen ikili ilişkiler farklı dönemlerde 
geliştirilmeye çalışılsa da İslam 
Devrimi’nden sonra İran, Apartheid 
yönetiminin hakim olduğu Güney 
Afrika’yla olan bütün bağlarını 
koparmış ve yaptırımlar uygulamaya 
başlamıştır. Böylece Afrika, İran dış 
politikasında arka plana atılmıştır. 

20. yüzyılın sonuna doğru yaşanan 
gelişmelerle birlikte uluslararası 
ilişkilerin de mecrası değişime uğramış, 
Apartheid rejiminin çökmesinden 
sonra  İran, yeniden Afrika kıtasıyla 
olan ilişkilerini ön plana çıkarmıştır. 
Bu eksende ekonomik ilişkiler 
gelişmeye başlamıştır ki işaret edilen 
zaman diliminde Güney Afrika, petrole 
olan ihtiyacının kimi verilere göre %65 
kimilerine göreyse %90’ını İran’dan 
ithal etmiştir.5 Bununla birlikte İran, 
Güney Afrika tarafından dost bir ülke 
gibi nitelendirilirken Afrika kıtası da 
İran tarafından yapılması planlanan 
siyasi manevra stratejisinin merkezi 
konumuna getirilmeye başlanmıştır. 
Şöyle ki 2005 yılından itibaren İran, 
dış politikası çerçevesinde bazı Afrika 
ülkeleriyle etkileşimi daha çok teşvik 
etmeye çalışmıştır. Bunun üzerine 

4   Thembisa Fakude, “The Impact of the South 
Africa-Iran Relations on the African Union”, 
Report of Aljazeera Center for Studies, 28 
Şubat 2016, s. 4. 

5   Michal Onderco, “A Battle of Principles: 
South Africa’s Relations with Iran”, 
Commonwealth & Comparative Politics, 
Cilt: 54, Sayı: 2, s. 256.

Mahmud Ahmedinejad, New York’ta 
gerçekleştirdiği bir konuşmada 
“İran’ın Afrika ülkeleriyle bağlarının 
geliştirilmesi için herhangi bir sınırlama 
ve engel olmadığının”6  altını çizmiş 
ve 2008 yılında kıtayla olan ilişkilerin 
geliştirilmesi ve güçlendirilmesinde 
İran’ın istekli olduğunu dile getirmiştir. 
Bunun esas nedeniyse İran’ın iç 
politikasında yaşadığı sosyo-ekonomik 
sorunları en aza indirmek istemesidir. 
Bu bağlamda aynı sorunu yaşayan 
Afrika devletlerini de yanına alarak, 
bölgedeki etki alanını genişletmeye 
çalışmıştır. Buna ek olarak özellikle 
Güney Afrika’da yer alan ülkeler de 
İran’la olan ekonomik ilişkilerini 
geliştirmekten yana tavır sergilemiş 
ve bunda iç ekonomik gereksinimlerin 
giderilmesi ihtiyacının önemli ölçüde 
rolü olmuştur. İlişkilerin karşılıklı 
şekilde geliştirilmesinden yana tavır 
sergilenmesinin üzerine Güney Afrika 
Savunma Bakanı Patrick Mosiuoa 
Lekota, Güney Afrika ile İran arasında 
savunmayla ilgili işbirliğini görüşmek 
üzere İran’ı ziyaret etmiştir.  İki ülke 
arasında Mart 2008 tarihinde Tahran’da 
nakliye ve teknik işbirliğini görüşmek 
üzere bir toplantı düzenlenmiş ve Ocak 
2009 tarihindeyse Pretoria’da ikili 
anlamda ticaret, nükleer konular ve 
bölgesel işbirliğini geliştirme konulu 
müzakereler gerçekleştirilmiştir.7

Çalışmada daha önce de 
vurgulandığı gibi, İran ile Afrika 

6 Fareed Zakaria, “Iran’s Troubled Foray into 
Africa”, CNN, http://globalpublicsquare.
blogs.cnn.com/2011/10/12/irans-troubled-
foray-into-africa/, (Erişim Tarihi: 
18.11.2017).

7 “Iran-South Africa Discuss Shipping 
Cooperation”, Thaindian News, http://
www.thaindian.com/newsportal/world-
news/iran-south-africa-discuss-shipping-
cooperation_10053467.html, (Erişim Tarihi: 
21.11.2017).
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arasındaki ilişkilerin ekonomik 
boyutu daima ağır basmış ve bu 
hususta Afrika’nın petrole duyduğu 
gereksinimin rolü büyük olmuştur. 
Bilindiği üzere Afrika kıtasında 
petrol ihtiyacının önemli bir kısmı 
İran’dan temin edilmektedir ve 2012 
yılına kadar bu bölge İran petrolünün 
en güçlü tedarikçisi olmuştur. Buna 
karşılık 2012 yılından sonra Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa 
Birliği (AB) tarafından İran Merkez 
Bankası üzerindeki yaptırımların 
arttırılması üzerine, Güney Afrika 
petrol tedariği için yeni alternatif 
petrol kaynakları arayışı içine girmiş 
ve bunun sonucunda yeni tedarik 
kaynağı olarak Suudi Arabistan 
tercih edilmiştir. Söz konusu tercihin 
istatiksel yönde rakamlarla da tespit 
edilmesi mümkündür. Şöyle ki; 2013 
yılı itibariyle ihtiyaç duyulan petrolün 
%60’ı Suudi Arabistan ve İran’dan, 
geri kalan %40’lık kısmıysa yerel 
kaynaklardan temin edilmekteydi.8

Siyasal ve dinsel nitelikli 
sorunlardan dolayı, İran’a karşıt 
pozisyonda yer alan Suudi Arabistan’ın 
Afrika’ya bu denli destek vermesi, 
aslında İran’ın bölgede mevcut olan 
etki alanının daraltılması stratejisine 
hizmet ettiğinden İran, Afrika’yla 
yeni işbirliği dönemine dahil olmaya 
çalışmaktadır.9 Çünkü Afrika son 
yıllarda gelişme yoluna girerek hızlı 
ekonomik büyüme sağlayan kıta 

8  “Hansard: NA:Questions for Oral Reply 
Deputy President”, Parliamentary 
Monitoring Group, 21 Ağustos 2013, https://
pmg.org.za/hansard/18409/, (Erişim Tarihi: 
18.11.2017).

9 Mehmet Seyfettin Erol, “İran 
Perspektifinden Yeni Döneme Yönelik 
‘İşbirliği’ Modelleri, Türk Yurdu, Cilt: 34, 
Sayı: 318, Şubat 2014, s. 17-18

ülkelerine dönüştüğünden ötürü yeni 
ekonomik ortaklar aramakta ve İran da 
bundan faydalanarak ikili ilişkileri daha 
ileri bir düzeye taşımak istemektedir. 
Aslında bahsi geçen işbirliği, hem 
ekonomik hem de siyasi açıdan İran 
ve Afrika Cumhuriyetleri arasındaki 
bağların güçlendirilmesi adına önem 
arz etmektedir. Bu eksende taraflar 
arasında, yeni açılım stratejisinin 
habercisi olarak nitelendirilen ikili 
görüşmeler gerçekleştirilmektedir ki 
bunlardan özellikle, 2013 yılında İran 
Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi’nin 
yaptığı Afrika ziyaretinin vurgulanması 
gerekmektedir. Gerçekleştirilen 
ziyarette bahsi geçen şahıs, Etiyopya 
gezisini tamamlamadan Afrika Birliği 
Zirvesi’ne katılmış daha sonra Gana, 
Burkino-Faso gibi devletleri ziyaret 
etmiştir.10 Gana ziyareti esnasında 
yaptığı konuşmayla “Afrika’nın İran 
dış politika stratejisinde öncelik teşkil 
ettiğinin” altı çizilmiş ve ziyaretinin 
ardından gelen zaman dilimini, 
Afrika ülkeleri başkanlarının İran’a 
düzenledikleri ziyaretler izlemiştir. 

Bu kapsamda Tesnim Haber 
Ajansı’nın yayımladığı bilgilere 
istinaden, 6 Ağustos’ta Lesotho 
Kralı ve 8 Ağustos’ta Zimbabve11 
Cumhurbaşkanı’yla yapılan görüşmede 

10  Michael Rubin, “Africa: Iran’s final 
frontier?”, American Enterprise Institute, 17 
Nisan 2013, s. 2.

11 Son zamanlarda Zimbabve’de gerçekleşen 
olayların ardından İran Dışişleri Bakanı, 
yaşanan anlaşmazlıkların barışçıl 
yöntemlerle çözülmesi için Zimbabve 
Başkanı’na çağrıda bulunmuştur. 
“Iran Stresses Negotiated Solution 
to Zimbabwe Events”, Tesnim News, 
h t t p s : / / w w w. t a s n i m n e w s . c o m / e n /
news/2017/11/17/1574435/iran-stresses-
negotiated-solution-to-zimbabwe-events, 
(Erişim Tarihi: 18.11.2017).



Analiz

10 11

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 
Afrika ülkeleriyle İran arasında 
ikili ilişkilerin geliştirilmesi için 
herhangi bir engel olmadığının 
altını çizmiştir. Ayrıca her iki Afrika 
ülkesiyle de kültürel-ekonomik 
alanda işbirliklerinin geliştirilmesinin 
yanı sıra hem bölgesel hem de 
küresel problem olarak nitelendirilen 
terörizme karşı birlikte mücadele 
edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. 
Aynı zamanda Zimbabve’yle tarım, 
bilimsel programlar ve endüstriyel 
projelerin uygulanması için uygun 
ortam oluşturulmasının mümkün 
olduğu kanaatine varılmıştır. Tüm 
bunların devamında İran Dışişleri 
Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 
Angola Dışişleri Bakanı Georges 
Rebelo Pinto Chikoti ve Senegal 
Telekomünikasyon, İletişim ve 
Dijital Ekonomi Bakanı Cheilch 
Mamadou Abiboulaye Dieye arasında 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu 
bağlamda taraflar arasında müzakere 
edilen en önemli konu, İran ile 
Afrika ülkeleri arasındaki kültürel 
ilişkilerin geliştirilmesi olmuştur. 
Fakat görüşmeler arasında en çok 
dikkat çeken husus, Cevad Zarif’in 
İran’dan diplomatik bir heyetle 
birlikte altı günlük Batı Afrika 
ziyaretini gerçekleştirmiş olmasıdır.12 
İran’ın kıta devletleri arasındaki 
görüşmeler sona ermemiş, Ekim 2017 
tarihinde Tanzanya Devlet Başkanı 
John Pombe Joseph Magufuli İran’a 
gerçekleştirdiği ziyaret esnasında 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle 
görüşmüştür. Görüşme esnasında iki 

12  “Iran’s Foreign Minister Begins West Africa 
Tour”, Middle East Monitor, https://www.
middleeastmonitor.com/20160725-irans-
foreign-minister-begins-west-africa-tour/, 
(Erişim Tarihi: 18.11.2017).

ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin 
daha fazla geliştirilmesi gerektiğine 
vurgu yapılırken, Tanzanya Başkanı 
“Tanzanya’nın İran için  Doğu 
Afrika’ya ulaşımının sağlanmasında, 
geçit bir ülke rolünü oynadığını” 
vurgulamıştır. Bunun üzerine 
Ruhani, Tanzanya da dahil olmak 
üzere Afrika’nın genelini kapsayan 
kalkınma projelerine, İran şirketlerinin 
başlamaya hazır olduğunun altını 
çizerek, hem tarihsel hem de siyasi ve 
ekonomik eksende ilişkilerin daha çok 
geliştirilmesinden yana olduklarını, 
karşılıklı şekilde beyan edildiğini 
sergilemiştir.13

Bu zamana kadar deradikalizasyon 
döneminde (1984-2005 yılları) ikili 
ilişkilerin sekteye uğraması ve dahası 
arka plana itilmiş olmasına karşın, 
yeni radikalleşme döneminde (2005 
yılından günümüze kadar) ilişkilerin 
geliştirilmesi için karşılıklı adımların 
atıldığı görülmektedir. Bu bağlamda 
her iki tarafın resmi yetkilileriyle 
daha çok ekonomik-kültürel anlamda 
oluşturulmak istendiği söylenen 
görüşmelere İran’ın bu kadar önem 
vermesi, bazı nedenlere dayanmaktadır. 
Bunun arkasında yatan neden 
fazlasıyla Afrika’nın taşıdığı önemden 
kaynaklanmaktadır.

13 “Deepening Ties with African Countries a 
Key Principle in Iran’s Foreign Policy”, 
ISNA, http://en.isna.ir/news/96071910703/
Deepening-ties-with-African-countries-
a-key-principle-in-Irans, (Erişim Tarihi: 
18.11.2017).
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İRAN DIŞ 
POLİTİKASINDA 
AFRİKA’NIN 
ÖNEMİ
İran dış politikasına dair bir 
okuma yapıldığında ilk olarak, 
belirlediği öncelikler veya hedeflere 
odaklanılması, sonrasında bu eksende 
yer alan politikasının esasını oluşturan 
devletleri önemli kılan nedenlerin 
ele alınması gerekmektedir. İran’ın 
dış politikasında benimsediği esas 
hedeflere aşağıdaki maddeler dahildir:
• Ekonomik, siyasal ve askeri alanda 

kendi kendine yetebilmek,
• İran için risk oluşturacak unsurları 

devre dışı bırakarak caydırıcılık 
politikasından yararlanmak,

• Devrimin getirdiği başarı 
doğrultusunda dikkatleri, iç 
meselelerden çok dışarıya 
yöneltmek,

• Çıkarları olan bölgelerde (örneğin 
Afrika) etkin şekilde yumuşak ve 
sert güç kullanarak kontrolü ele 
geçirmek,

• Bu hedefleri realize ederek İran’ın 
bölgesel güç olmasını sağlamak.14 

İran’ın Afrika’ya  verdiği önem 
incelendiği zaman, nedenlerinin 
dört esas başlık altında ele alınması 
gerekmektedir. Bu kapsama söz konusu 
ülkenin ekonomik, siyasi, askeri, dini 
alanlardaki gereksinimlerini giderme 
yolunda gerçekleştirdiği faaliyetleri 
dahildir. Daha detaylı şekilde 
incelenecek olursa aşağıdaki gibi 
sıralanması mümkündür:

14  Shahram Chubin, “Iran’s Strategic Intentions 
and Capabilities”, P. Clawson, der., McNair 
Paper Institute for National Strategic 
Studies, National Defense University, 
Washington, 29 Nisan 1994, s. 42.

• Ekonomik açıdan: İran zengin 
bir servete sahip bulunan, fakat 
maddi açıklarından dolayı henüz 
tespit edilemeyen uranyum 
kaynaklarının keşfedilmesi 
için gerekli olan sermayenin 
ayrılmasıyla, Afrika’nın tabii 
kaynaklarından yararlanmak 
istemektedir. Aynı zamanda 
bu servetlerin işletime 
açılması ve enerji boru hattı, 
telekomünikasyon, baraj inşaatı, 
silo inşaatı gibi projelerde 
İran şirketlerinin yer almasını 
sağlamakta ve Afrika’nın sahip 
olduğu potansiyele dikkat çekerek 
büyük kazançlar elde etmek 
istemektedir. Bunun yanı sıra 
gıda maddeleri ve endüstriyel 
ürünler üretimi için hammadde 
açısından büyük kaynaklara sahip 
olan Afrika, aynı zamanda İran 
ürünlerinin pazarlanması için de 
çok iyi bir pazardır. Bu pazara 
dahil olmakla İran, ülke genelinde 
talep edilen şeker, kakao, muz 
ve çok sayıda mineral maddeler 
içeren ürünleri elde etmek 
için Afrika’da yer alan üretim 
kaynaklarıyla görüşmeler yaparak 
ihtiyaç duyduğu gereksinimleri 
kendi ülkesi için temin etmeye 
çalışmaktadır.15

• Siyasi açıdan: İran, hem 
Afrika devletlerinin (Kısa 
zaman önce yaşanan Suriye 
Krizi zamanında bazı Afrika 
devletleri İran’ın Suriye’de Esad 

15 Jafar Ghannad-Bashi, “Why Iran Must 
Attach Importance to Africa?”, Analysis of 
Iran Review, 3 Ağustos 2016, http://www.
iranreview.org/content/Documents/Why-
Iran-Must-Attach-Importance-to-Africa-.
htm, (Erişim Tarihi: 19.11.2017).
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rejimini desteklemesinden yana 
tavır ortaya koymuştur) hem 
de Afrika’da faaliyet gösteren 
çok uluslu şirketlerin desteğini 
kazanarak Afrika’daki konumunu 
sağlamlaştırmak istemektedir. 
Aynı zamanda  denizaşırı 
uluslararası ticarette, önemli bir 
rota olan Kızıldeniz boyunca 
nüfuz sahibi olmak için Eritre ve 
diğer Doğu Afrika ülkelerindeki 
varlığını genişleterek  siyasi 
yönlü eylemi dahil olmak üzere, 
ekonomik kazanç elde etmeye 
çalışmaktadır.16 Fakat böylece İran, 
şer ekseni nitelendirmesinin bir 
kolunu oluşturan İsrail devletiyle 
karşı karşıya kalmaktadır ki Tel 
Aviv yönetimi, İran’ın bölgedeki 
faaliyetini kontrol altında tutmak 
istemektedir. Buna ilaveten 
her iki devletin de çıkarlarının 
olduğu Eritre’nin, iki rakip ülke 
arasında yeni savaş kaynağına 
dönüşmesine neden olmaktadır. 
Siyasal alanda Afrika’yı İran 
için önemli kılan diğer neden ise 
nükleer konusundaki faaliyetlerine 
karşı, farklı devletlerin desteğini 
kazanmak istemesidir. Bu destekle 
İran, Birleşmiş Milletler’e (BM) 
gözlemci statüsüyle dahil olan 
Afrika devletlerini (Gabon, 
Kenya) temsil mahiyetinde 
kazanmış olmaktadır. Şöyle ki 
Gabon, gözlemci statüsündeyken 
İran’a karşı alınan yaptırımlara 
karşı çıkmıştır. İran söz konusu 
desteği, elinde bulundurduğu 
enerji rezervlerini bir araca 
dönüştürerek Afrika ülkelerine 
petrolü çok ucuz fiyattan satmakla 
kazanmıştır. Bunun yanı sıra 

16 Ashraf Shazly, “Eritria: Another Venue for 
the Iran-Israil Rivalry”, Stratfor Worldview 
Assessments, 11 Aralık 2012, s. 1. 

Kenya’dan da bu konuda İran’a 
destek gelmiştir. Esas nedeniyse 
Kenya’nın önümüzdeki on yıl 
içinde nükleer santral geliştirmek 
istemesi yönünde açıklamada 
bulunmasına karşın enerji 
programını geliştirmesi için 
yeteri kadar iç kaynağa sahip 
olmamasıdır.17 Bu nedenle 
hedefine ulaşmak için İran’ın 
yanında yer alarak tecrübesinden 
yararlanmayı planlamıştır.

• Jeostratejik açıdan: Afrika’nın 
sahip olduğu jeostratejik 
konumundan dolayı İran, kıtada 
üsler kurmak niyetindedir. 
Bu da bölgede askeri alanda 
ilerleme kaydetmek istemesinden 
kaynaklanmaktadır. Fakat İran’ın 
bu isteği birtakım zorluklarla 
karşılaşmasına neden olmuştur. 
Nitekim askeri gemiler dahil 
olmak üzere İran tankerleri ve 
diğer gemileriyle, bölgedeki deniz 
gücünü Massawa ve Assab’ın 
Eritre limanlarında kullanarak 
Eritre’yle olan ilişkilerini daha da 
geliştirmeye çalışmaktadır.18 Buna 
karşın Eritre’nin muhalif güçleri, 
ülkenin İran’a Bab’ül Mendep 
Boğazı’nın girişinde deniz üssü 
kurmasına izin verdiğini ileri 
sürerek ülke içinde fikir ayrılığının 
yaşanmasına neden olmuştur. 
Ardından İran tarafından konuya 
açıklama getirilmiş ve İran, 

17 Alex McAnenny, “A Tutorial Overview of 
Iran’s Strategic Influence in Africa”, Center 
for Security Policy, 2014, https://www.
centerforsecuritypolicy.org/wp-content/
uploads/2015/01/Iran-in-Africa.pdf, (Erişim 
Tarihi: 19.11.2017).

18 Hamed Jafarnejad, “Eastern Africa: A 
Battleground for Israil and Iran”, Stratfor 
Worldview Assessments, 29 Ekim 2012, 
https://worldview.stratfor.com/article/
eastern-africa-battleground-israel-and-iran, 
(Erişim Tarihi: 19.11.2017).
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Bab’ül Mendep etrafında varlığını 
gelecekte İran’a karşı herhangi bir 
saldırı olması durumunda, küresel 
ticaretin bundan etkilenmemesi 
için olası bir savunma aracı olarak 
kullanılmasıyla ilişkilendirmiştir. 
Ayrıca bölgede sadece Eritre’den 
değil aynı zamanda Somali ve 
Cibuti’den de illegal faaliyetleri 
için yararlanmaktadır. Bu 
bağlamda kaçak silahlarını hedef 
alınan ülkeye nakletmeden 
önce, bahsi geçen ülkelerin kara 
sınırından içeriye sızdırmaktadır. 
Nedeni Doğu Afrika’nın kara 
yolları boyunca mevcut olan 
sınırlarının kaçak silah transferinin 
gerçekleştirilmesini kolaylaştıran 
nitelikte olmasıdır. Aynı zamanda 
Tahran, kara yollarından hem 
İsrail’den gelecek herhangi 
bir hamlenin önlenmesi hem 
de kaçak malların İran’a geri 
taşınması için yararlanmaktadır. 
Tüm bunlarla sınırlı kalmakla 
yetinmemiş aynı zamanda Güney 
Afrika kısmında bulunan Kenya 
ve Tanzanya’nın ek kaçakçılık 
yollarından, gerçekleştirmekte 
olduğu ticari operasyonları 
engellemek maksadıyla, İsrail 
tarafından planlanan sınırlandırma 
operasyonlarına karşılık 
olarak yaygın şekilde istifade 
etmektedir.19

• Dini açıdan: Afrika’nın genellikle 
Müslüman ağırlıklı nüfusa sahip 
olması kıtayı, İran için cazip 
kılan dinsel nedenler arasında yer 
almaktadır.20 Çünkü Afrika’daki 
Sünni devletler bloğu olarak 

19 Jafarnejad, a.g.e.
20 Sünni kesim çoğunluğu oluştursa da; 

Nijerya, Senegal, Gana, Uganda, Mali, 
Tanzanya gibi ülkelerde Şiilik de ön plana 
çıkmaktadır.

ifade edilebilecek ve İran karşıtı 
olabilecek devletlere karşın Şiileri 
bir enstrüman olarak kullanmaya 
çalışmaktadır.

Yukarıda ifade edilenlerden de 
anlaşıldığı üzere, İran için Afrika 
birçok nedenden ötürü önemlidir. 
Dolayısıyla siyasi bir manevra 
yaparak kıtada üstünlüğü ele almaya 
çalışmaktadır. Özellikle kendisine 
karşı Sünni eksenli bir kalkan 
oluşturulmadan önce, durumu lehine 
değiştirmek istediğinden hem kendi 
dış politik önceliklerini hem de kıta 
devletlerinin taşıdığı önemi göz önünde 
bulundurarak Afrika’yı kendi siyasi 
manevra stratejisinin ana arterine, üç 
aşamada dönüştürmeye çalışmaktadır.21 
Söz konusu aşamalara aşağıda yer 
verilmiştir:22

Birinci aşama: Afrika ülkeleriyle 
ikili ilişkilerin geliştirilmesi.

İkinci aşama: Farklı medeniyetler 
arasında diyalog kavramının 
geliştirilmesi.

Üçüncü aşama: ABD’nin 
liderliğinde şer eksenini oluşturan 
devletlerin devre dışı bırakılarak 
karşılıklı faydanın sağlanmasına hizmet 
edecek işbirliğinin güçlendirilmesi.

İran’ın Afrika açılımı stratejisi 
çerçevesinde belirlediği hedefler, 
aslında günümüzde farklı bölgelerde 
uyguladığı hibrit savaş stratejisine 
hizmet etmektedir. Bu yönde bir 
stratejiyi kullanarak birçok farklı 
bölgede etkinliğini günümüzde de 

21 Örneğin İran, Hint Okyanusu’na kıyısı olan 
devletlerle, gün geçtikçe büyüyen Orta Asya 
pazarları arasında köprü niteliği taşıdığından 
dolayı bölgede var olması, Afrika ülkelerine 
ekonomik açıdan avantaj sağlamaktadır.

22 “Operational Target Analysis”, Iraninan 
Intellegence Center, Ocak  2010, s. 7. 
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sürdürmektedir. Örnek verilmesi 
gerekirse, Ortadoğu ya da Güney 
Kafkasya politikasında uyguladığı 
hibrit savaş stratejisinde bu durum 
bariz bir şekilde görülmektedir. 
Stratejiyi uygularken ise farklı yöntem 
ve araçlara başvurmuştur. Bu bağlamda 
İran’ın Afrika kıtasındaki hedeflerini 
gerçekleştirmesi için hangi yöntemleri 
kullandığı sorusu akıllara gelmektedir. 
Bu sorunun cevaplanması için konunun 
kapsamlı bir şekilde ele alınması 
gerekmektedir.

İRAN’IN AFRİKA 
AÇILIMI 
STRATEJİSİNDE 
KULLANDIĞI 
YÖNTEMLER

1. KÜLTÜREL 
DİPLOMASİ VE EĞİTİM

İran’ın hibrit savaş23 politikasına 
hizmet eden açılım stratejisinde 
kullandığı yöntemler, bölgeler üzerinde 
farklılık arz etse de bu yöntemlerin 
esasında iki ana unsura dayandığı 
söylenebilmektedir. Söz konusu 
unsurlardan birisi kültür diğeri ise 
din olgusudur. Bu bağlamda kültür 
unsuruna detaylı olarak bakıldığında 
vurgulanması gereken, bir ülkenin 
konumunun ve empoze etmeye çalıştığı 
dilin öğrenilip yaygınlaştırılması, en 
küçük ayrıntısını bile içinde barındıran 
kültürel değerlerin insanlara tanıtılması 

23 Hibrit savaş hakkında detaylı bilgi için bkz: 
Mehmet Seyfettin Erol-Şafak Oğuz, “Hybrid 
Warfare Studies and Russia’s Example in 
Crimea”, Gazi Akademik Bakış, Cilt: 9, Sayı: 
17, Kış 2015, s. 263-267. 

ve bu değerlerin kişiler tarafından 
benimsenmesinin sağlanmasıyla 
mümkündür. 

İran bu yöntemi kullanarak Afrika 
ülkeleri arasında kültürel mirasını 
yaygınlaştırmak, dilinin öğrenilmesini 
temin etmek ve en önemlisi onları kendi 
stratejisi yönünde ele almak için çeşitli 
faaliyetlerde bulunmaktadır. Bunlar 
arasında ön plana çıkanlar; stratejik 
nitelikte İran kültür merkezlerinin 
açılması, Afrika’da faaliyet gösteren 
okullarda dil eğitimi verilmesinin 
sağlanması, kıtada yer alan öğrencilere 
burs verilmesi, İran üniversitelerinde 
eğitim alma olanağının tanınmasıdır. 
Böylece Üçüncü Dünya Ülkeleri 
olarak ifade edilen devletleri, arka 
bahçesine dönüştürmeye çalışmaktadır. 
Bu kapsamda İran’ın elinin Batı 
Afrika’da Nijerya ve Kamerun; Doğu 
Afrika’da Uganda ve bazı Güney 
Afrika ülkelerinde güçlü olduğu 
söylenebilmektedir. Bahse konu gücü:

• Büyükelçiliklerin,

• İran Kültür Merkezleri’nin,

• İran Dil Merkezleri’nin,

• Devrim Muhafızları Ordusu’nun 
(DMO),

• Farklı alanlarda faaliyet gösteren 
kurumların koordineli faaliyeti 
sayesinde mümkün olmuştur.

Esasen İran’ın Afrika kıtasındaki 
kültürel açıdan varlığı, sadece bu 
açılım stratejisine bağlanırsa bir yanılgı 
içine düşülmüş olacaktır. Çünkü daha 
önce de vurgulandığı üzere, İran-Afrika 
kıtası arasındaki ilişkiler yüzyıllar 
öncesine dayanmaktadır. Şüphesiz 
bu ilişkilerin geliştirilmesi esnasında 
İran, kendi kültürünü az da olsa bu 
yerlere taşımaya çalışmıştır. Hatta 
bununla ilgili uzun zamandır devam 
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eden bir tartışma söz konusudur. Şöyle 
ki İran’ın Doğu Afrika’daki kültürel 
ve dilsel etkileri, burada yaşamış olan 
Şirazi halkının hayatında etkisini 
göstermiştir. Ancak bu halkın kimliği 
hakkında, henüz kanıtlanmamış bir 
tartışma süreci mevcuttur. Çünkü 
Tanzanya’daki Mafya adasında 19. 
yüzyıldan kalma mezar taşları El-Şirazi 
ismini taşıyor olsa da Doğu Afrika’da 
Farsça yazıtın bulunamaması24 İran’ın 
bu konuda ısrarcı olmasına neden 
olmuştur. Aynı zamanda orada yaşayan 
İran kökenli göçmenlerin varlığı da 
İran kültürünün ta o zamanlardan 
itibaren Afrika kıtasında yayılmasının 
habercisidir. Tüm bunlar Afrika 
kıtasının eski zamanlardan itibaren, 
İran politikasının odak noktasında 
olan (farklı dönemlerde az ya da çok) 
bir bölge olmasını göstermektedir. Bu 
nedenle günümüz itibariyle, bölgede 
hibrit savaş politikası ekseninde açılım 
stratejisini yeniden gündeme getirmesi, 
yadsınamayacak bir durumdur. 

İran’ın Afrika’da kültürel 
anlamda varlığı kendini en çok 
Batı Afrika’da, biraz da Doğu ve 
Güney Afrika’da göstermektedir. 
Ülkeler bazında değerlendirildiğinde, 
özellikle Nijerya’da İran kültürünün 
yaygınlaşmasında İbrahim el-
Zakzaky’nin liderliğindeki Nijerya 
İslam Hareket Partisi’nin rolü 
büyüktür. Aynı zamanda burada faaliyet 
gösteren İran Kültür Merkezleri’nin 
de uyguladığı strateji çerçevesinde 
Nijerya, televizyon kanallarıyla 
işbirliği yapılarak onlar vasıtasıyla 
diğer Afrika ülkelerinin de etki altına 
alınması kolaylaşmıştır. 

24 A. Akasheh-Mehrdad Izady, “Review 
of Abdul H. M. Sheriff Zanzibar Under 
Colonial Rule”, The International Journal of 
Kurdish Studies, Cilt: 10, Sayı: 1-2, 1997, s. 
161-166.

Bu bağlamda İran Kültür 
Merkezi’nin Nijerya’daki Al-Afrikiy 
İslamic adındaki televizyon kanalıyla 
yaptığı işbirliği sonucu Nijerya ve 
19 Afrika ülkesinde yayımlanan 
Kuran yarışması düzenlenmiştir.25 On 
ikincisi düzenlenen “Güney Afrika 
Ulusal Kuran Ezberleme Yarışması” 
Güney Afrika Ulusal Kuran Konseyi 
tarafından resmi şekilde başlatılan bir 
programdır.26 Aynı yöntem Doğu Afrika 
ülkesi olan Uganda’da  da uygulanmış, 
bahsi geçen ülkenin UBC isimli 
kanalının yetkilileriyle İran’ın Uganda 
Ateşesi Ali Bahtiyari arasında varılan 
anlaşma sonucu, 2017 yılında tüm 
Ramazan ayı boyunca Kuran ve dini 
motifli programlar yayımlanmıştır.27

Tüm bunlarla birlikte İran, birçok 
Afrika ülkesinde dil merkezleri 
açarak İslami değerleri ve fars 
dilini öğreterek insanları kendi 
tarafına çekmeye çalışmaktadır. 
Buna örnek olarak, Kamerun’da 
faaliyet gösteren ve önceleri Sünni 
olan, fakat sonradan Şiiliği kabul 
ederek hayatını tamamen değiştiren 
Ahmet Tijani tarafından yönetilen 
Ehlibeyt Dil Merkezi gösterilebilir ki 
bu merkez tüm Müslümanlar kabul 
edilmektedir. Konuyla ilgili makale 
yazan Yaroslav Trofimov şu ifadelere 

25 “Iranian Cultural Center and Nigerian 
TV to Hold Quran Competition”, ABNA 
24, http://en.abna24.com/service/africa/
archive/2016/08/29/775339/story.html, 
(Erişim Tarihi: 21.11.2017).

26  “SA Quran Competition Officially Open”, 
The Voice of The Cape, https://www.vocfm.
co.za/sa-quran-competition-officially-open/, 
(Erişim Tarihi: 20.11.2017).

27  “Iranian Cultural Center and Ugandan 
TV to Produce Joint Quranic Programs”, 
International Quran News Agency, http://
iqna.ir/en/news/3312575/iranian-cultural-
center-ugandan-tv-to-produce-joint-quranic-
programs, (Erişim Tarihi: 20.11.2017).

http://iqna.ir/en/news/3312575/iranian-cultural-center-ugandan-tv-to-produce-joint-quranic-programs
http://iqna.ir/en/news/3312575/iranian-cultural-center-ugandan-tv-to-produce-joint-quranic-programs
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yer vermiştir:28 “Bu dil merkezinde 
sınıfları dolaşırken oradaki çocuklar 
şöyle gösteriliyordu: Bu Şii’dir, bu da 
Şii’dir. Ama bu hala Sünni’dir.” Yani 
verilen eğitim sayesinde, zamanla 
o da Şii olacaktır. Diğer bir örnek 
olarak Senegal gösterilebilmektedir. 
İran’ın Senegal Büyükelçisi Einollah 
Gasgavi ile Senegal Yüksek Öğretim 
ve Araştırma Bakanı’nın Dakar’da 
gerçekleştirdikleri toplantıda, İran 
tarafından Senegal’deki yüksek 
öğretim kurumlarında Fars dili 
kursunun oluşturulması fikri 
önerilmiş,29 Senegalli yetkililer de bu 
fikre sıcak baktıklarını dile getirerek, 
ortak noktaların dikkate alınmasıyla 
yapılan önerinin gerçekleştirilmesinin, 
İran-Senegal ilişkilerini olumlu 
yönde etkileyeceğine  inandıklarını 
bildirmiştir.

Yukarıda vurgulananlardan  da 
anlaşıldığı üzere, İran Afrika’nın 
geneline odaklı bir kültürel diplomasi 
yöntemi benimsemiştir. Bu bağlamda 
asıl vurgulanması gereken konu 
ise, aslında uygulanan kültürel 
diplomasi yönteminin de açılım 
stratejisinde kullanılan diğer yöntem 
olan dine (Şiilik) hizmet etmesidir. 
Çünkü kültür, din ve dil gelenek-
göreneklerini kendinde ihtiva eden 
en önemli unsurdur. Eğer kültürün 
yaygınlaştırılması kolay olursa, 
insanların mezheplerinin daha kolay 
değiştirilmesi, kendi tarafına çekilmesi 

28  “With Iran-Backed Conversions, Shiites 
Gain Ground in Africa”, The Wall Street 
Journal, https://www.wsj.com/articles/
with-iran-backed-conversions-shiites-gain-
ground-in-africa-1463046768, (Erişim 
Tarihi: 10.08.17).

29  “Iran offers Persian Language Courses in 
Senegal”, Iran Daily, http://www.iran-daily.
com/News/153286.html, (Erişim Tarihi: 
20.11.2017).

ve yürüttükleri siyasal strateji 
doğrultusunda faaliyet göstermesinin 
sağlanması mümkün olabilecektir.

2. ŞİİZM

Günümüz itibariyle İran’ın hem dış 
politikasında hem de söz konusu 
politikası çerçevesinde uyguladığı ve 
kendi ulusal çıkarlarına hizmet eden 
farklı stratejiler ekseninde etkin şekilde 
kullandığı hem politik araç hem de 
yöntem olarak başvurduğu faktör 
dindir. Dinin dış politikasında böylesi 
önem arz etmesi, aslında nüfusunun 
%90’ını Şii ahalinin30 teşkil etmesi ve 
yakın çevresinde yerleşen devletlerde, 
Şii nüfusun çoğunluğu oluşturmasına 
bağlıdır.31 Aynı zamanda İran kendisini 
dünyadaki tüm Müslümanların 
savunucusu gibi32 gördüğü için din 
faktörünü dış politikasının meşruiyet 
aracı olarak farklı bölgelerde 
kullanmaktadır ki bu bölgelerden biri 
de Afrika kıtasıdır. 

Şiiliğin diğer Müslümanlar, 
özellikle de Sünni kesim tarafından 
kolaylıkla kabul edilmemesine karşın 

30  İran’da Şiiliğin üç esas mezhebi daha 
çok öne çıkmaktadır: Müteşerria (Cafer-i 
İmami), Mutasavvıfa (Gulatı Şia) ve İsmaili. 
İmami Şiilerin daha çok ibadet ettikleri 
yerler Meşhed ve Kum şehrindedir. Gali 
Şiilerinin diğer mezheplerden ayrılması  için 
“Aleviler” adı kullanılmaktadır. Alevilerin 
de Türk ve İrani kolları mevcuttur ki Türk 
kolda Ali merkezi rol oynadığı halde, 
İrani kolda ona saygı duyulmakla birlikte, 
merkezi konumda olan bir şahsiyet olarak 
görülmemektedir. Bkz. Rafael Blaga, 
Handbook of Iranian People, First Edition 
1997, s. 40-43.

31  Yıldırım Deniz, “Ortadoğu’daki Çatışmalara 
Devletlerin ve Devlet Dışı Aktörlerin 
Etkileri”, TESAM Akademi Dergisi, Cilt: 3, 
Sayı: 1, Ocak 2016, s. 136.

32  “General Principles of the  Constitution 
of  Iran Islam Republic”, Iran Online, 
http://www.iranonline.com/iran/iran-info/
Government/constitution-1.html, (Erişim 
Tarihi: 10.12.2016).
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Tablo 1: Afrika’daki Şii Müslümanların Sayısı

Kaynak: “World Shia Muslims Population”, http://shianumbers.com/shias-in-africa.html, (Erişim 
Tarihi: 21.11.2017).

İran, Şiiliği hâkim mezhebe çevirmek 
ve çıkarlarının bulunduğu bölgelerde 
kolaylıkla kabul edilmesini sağlamak 
adına iki unsurdan yararlanılmaktadır. 
Bunlardan ilki, Ehlibeyt adına gerçek 
kimliklerini saklayarak takiyyenin 
kullanılması, ikincisiyse Hristiyan 
misyonerlerinin yoksul ülkelerde 
yaptığı gibi insanların kalbine-zihnine 
girmek için kalkınma ve insani yardım 
projelerinin devreye sokulmasıdır. 
Özellikle Afrika kıtasındaki dış politika 
faaliyetlerinde, İran ikinci unsuru daha 
etkin şekilde kullanmaktadır. Çünkü 
burada yerleşen ülkeler, her ne kadar 
zengin servetlere sahip olsalar da 
onların işletime açılması açısından bir 
o kadar donanımsız ve maddi açıdan 
yetersizdirler.

Genel olarak Afrika’daki 
Müslümanlar ele alındığında, bölgenin 
Müslümanların yoğun şekilde yaşadığı 
bir bölge olduğu söylenebilmektedir. 
Söz konusu Müslümanlar arasında 
Şiiler %5-10’luk bir paya sahiptir. 
Şiilerin çoğu da Nijerya, Senegal, 
Tanzanya, Kongo ve Gana’da 
yaşamaktadır. Rakamsal olarak 
aşağıdaki tablodan daha detaylı şekilde 
görülmesi mümkündür.

Tablodan da anlaşıldığı üzere, 
Afrika’daki Müslüman nüfusun 
yerleşme sıklığı ülkeler düzleminde 
farklılık arz etmektedir. Bu nedenle 
İran, Müslümanların daha sık yaşadığı 
ve aynı zamanda Şii kesimin Sünni 
kesim arasında azınlık teşkil ettiği 
bölgelere farklı yollarla intikal 
ederek varlığını somutlaştırmaya 
çalışmaktadır. Bu açıdan esas olarak 
üç ülke bazında, İran’ın din yöntemini 
nasıl kullandığına detaylı şekilde 
bakılması faydalı olacaktır.

Nijerya

Afrika’nın en çok nüfusa sahip olan 
ülkesi olan Nijerya, birçok dine ev 
sahipliği yapsa da bunlar arasında 
İslam dini ve Hristiyanlık en çok kabul 
görenleridir. Söz konusu dinlerden 
özellikle, İslam’ın Nijerya’ya gelişinin 
vurgulanması gerekmektedir. Çünkü 
Nijerya’da en çok kabul gören din 
olmasının nedeni, kökeninin oldukça 
eskilere dayanmasına bağlıdır. Şöyle 
ki İslam’ın Nijerya’nın kuzeydoğusuna 
gelişi 11. yüzyıla; ülkenin batısına 
doğru yayılmasıysa 18. yüzyıla 
dayanmaktadır. Ancak 20. yüzyıl 
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içerisinde özellikle 1960 yılında, ülke 
bağımsızlığını kazandıktan sonra bir 
İslamlaşma programının yaygınlaşması 
söz konusu olmuştur. Bahsi geçen 
program sayesinde yüz bin civarında 
insan İslam’ı kabul etmiş33 ve dinin 
Nijerya’da önemi daha da artmıştır. 
Bunun yanı sıra vurgulanması 
gereken bir husus, var olan Müslüman 
toplumunu kendi arasında iki mezhebe 
bölünmüş olmasıdır. Müslüman 
toplumun neredeyse 60 milyonu Sünni 
mezhebine aitken, Şii mezhebindeki 
insanların sayısı hakkında net istatiksel 
bilgilere ulaşılamamaktadır. Bazı 
kaynaklar 4 milyon, bazılarıysa 
10 milyona yakın Şii Müslümanın 
olduğunu ileri sürmektedir.34 Net bir 
rakam olmadığı için burada yaşayan 
Şii Müslümanlar, azınlık olarak 
nitelendirilmektedir. Bu nedenle İran 
Şiileri, yaşadığı bölgede daha fazla 
etkin olmaya çalışmakta ve Sünni 
kesimi kendi tarafına çekerek burada 
yaşayan Şiileri azınlık olmaktan 
çıkarmak istemektedir. İran bu 
isteğin başarıya ulaşması için farklı 
yollara başvurmuştur. Bunlardan ilki 
Nijerya’nın içinde bulunan ve İslam’ı 
ülke genelinde hâkim dine dönüştürmek 
isteyen Nijerya İslam Hareket Partisi 
üzerinden yürütülmektedir.  

Nijerya İslam Hareket Partisi’nin 
bu bağlamda değerlendirilmesinin 
tarihine bakılacak olursa, 1970’li 
yıllarda Nijerya’da yaşanan olayların 
incelenmesi gerekmektedir. Şöyle 

33  “Islam in Nigeria”, African Studies Centre 
Leiden, http://www.ascleiden.nl/content/
webdossiers/islam-nigeria, (Erişim Tarihi: 
21.11.2017).

34 “Nigeria’s Khomeini, Spreading Iran’s 
Revolution to Africa”, The Daily Beast, 
https://www.thedailybeast.com/nigerias-
khomeini-spreading-irans-revolution-to-
africa, (Erişim Tarihi: 22.11.2017).

ki bu yıllarda Nijerya’da yaşayan 
Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında 
var olan gerginlik giderek artmaya 
başlamış ve Nijerya, İslamcı grupların 
çatışma içinde olduğu bir ülkeye 
dönüşmüştür. Özellikle 1970’lerin 
sonlarından itibaren bazı Nijeryalı 
Müslümanlar, kamu hayatının 
İslamileştirilmesi için önceki yirmi 
yılda olduğundan daha yüksek sesle 
hak aramaya başlamıştır.35 Bu eksende 
İbrahim el-Zakzaky’nin36 liderliğindeki 
İslam Hareket Partisi, 1980’li yıllardan 
itibaren daha aktif şekilde faaliyete 
geçmiştir. Bunun esas nedeniyse 1979 
yılında yaşanan İran Devrimi olmuştur. 
Asıl olarak Sünni olan el-Zakzaky, 
İran Devrimi’nden esinlenerek 
Nijerya’da da hükümetin aynı şekilde 
devrilmesi ve İslami hukukun esas 
alındığı bir sistemin oluşturulmasını 
istemiş; 1980’li ve 1990’lı yıllarda 
Nijerya’nın kuzeyinde yaptığı 
vaizlerde, kendini bir Şii Müslüman 
olarak tanıtmıştır. Bu nedenle İran, 
cihatçı parti olarak bilinen Nijerya 
İslam Hareket Partisi’ne destek olmuş 
ve parti vasıtasıyla Kuzey Nijerya’daki 
kamplarda yüzlerce Nijeryalıya 
Hizbullah kampında olduğu gibi askeri 
eğitim vermiştir.37 İran’ın desteğiyle 
her ne kadar bu parti, Şiiliği ülkede 
hakim mezhebe çevirmek istese de anti 
Şii taraftarlarının sayısının da arttığı 
görülmüştür. Özellikle kendilerini 

35 Alexander Thurston, “Shi’ism and Anti-
Shi’ism in Nigeria”, The Maydan, https://
www.themaydan.com/2017/05/shiism-anti-
shiism-nigeria/, (Erişim Tarihi: 21.11.2017).

36 2015 yılından itibaren el-Zakzaky ve eşi 
gözaltına alınarak tutuklanmıştır.

37 Dawit Giorgis, “Nigeria’s Hezbollah 
Problem”, CNN, 14 Haziran 2013, 
ht tp: / /globalpubl icsquare .blogs.cnn.
com/2013/06/14/niger ias-hezbol lah-
problem/,  (Erişim Tarihi: 21.11.2017).
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anti Şii taraftarları olarak nitelendiren 
kesim, Selefi hareketidir ki dünya 
genelinde Sünni İslam’ın temsilcileri 
olup, Şiiliği İslam için yetersiz 
bulmaktadırlar. Bu bağlamda Nijeryalı 
Selefiler, ülkede var olan Şiilere 
yönelik olarak Kuran’ın eksiksizliğini 
inkâr etmekle suçlamakta buna 
karşın Şiiler de Nijeryalı Selefilerin 
Vahhabilerden başka bir şey olmadığını 
iddia etmektedirler. Farklı mezhepler 
arasında karşılıklı suçlamalar 
sonucunda fikir çatışmalarının ortaya 
çıkması aslında Nijerya’da iç savaşın 
yaşanmasına neden olmaktadır. Bu 
durum İran’ın işine gelmektedir. 
İran, ülkede var olan ayrılıkları 
kullanarak Şii Müslümanlara karşı 
yapılan ayrımcılığa son verilmesi adı 
altında Nijerya’ya daha kolay dahil 
olup etki alanını genişletmektedir. 
Amacına ulaşmak için belirlediği 
en iyi yöntem, Sünni Müslümanları 
kendi tarafına çekebilmektir. Böylece 
oluşturulması planlanan Şii kurumları 
vasıtasıyla planını gerçekleştirilmesi 
beklenmektedir. Bu tarz kurumların 
ve enstitülerin oluşturulması adına 
İran, Afrika’da Şiilerin kurumsal 
ağını oluşturmak istemektedir. Bu 
bağlamda attığı ilk adım, 10 Ağustos 
2016 tarihinde gerçekleşmiştir. Genel 
Sekreter Abu Jaafar, Afrikalı Şiilerin 
referansı haline gelecek olan ve tüm 
kıtada yer alan toplumlar arasında barış 
değerlerini öne çıkaracak “Ehlibeyt 
Afrika Birliği’nin” kurulması 
girişiminde bulunmuştur.38

38 “Shiism: Iranian Cover for Community 
Division in West Africa”, Aawsat, https://
eng-archive.aawsat.com/khalid-yaymout/
features/shiism-iranian-cover-community-
division-west-africa, (Erişim Tarihi: 
21.11.2017).

Yukarıda yazılanlardan da 
anlaşıldığı üzere, İran elinde bir 
politik araç gibi istediği stratejide 
kullanabileceği bir din avantajına 
sahiptir. Söz konusu araç vasıtasıyla 
çıkarlarının olduğu her bölgeye, 
Müslüman haklarının koruyucusu 
olarak dahil olabilmektedir. Kısacası 
yelpazesi geniş alanlara yayılma 
özelliği gösteren dini (Şiizm) yöntemi 
İran, Nijerya’da da aktif şekilde 
kullanmaktadır. Bunun için herhangi 
üstün bir çaba sarf etmemekte, Nijeryalı 
Şiileri kullanmakta yani ülkenin dahili 
gücünden yararlanmaktadır.

Senegal

Rıza Şah Pehlevi döneminden 
itibaren iki devlet arasındaki var 
olan ekonomik ilişkiler Soğuk Savaş 
döneminde de devam ettirilmeye 
çalışılmıştır. Fakat Afrika kıtasında 
yaşanan siyasal gelişmelerden dolayı 
İran, Afrika ülkeleriyle ilişkilerini 
kesmeye başlamıştır. Bunun üzerine 
Senegal’deki İran Büyükelçiliği, 
1984 yılında İslami propagandalar 
yaptığından dolayı kapanmış ve 1990 
yılında tekrar faaliyete başlamıştır.39 
Ardından ikili ilişkiler daha hızlı 
ilerleme kaydetmiştir ki bu durumun 
oluşmasında 21. yüzyıldan itibaren 
uluslararası arenada yaşanan siyasal 
değişimlerin rolü etkili olmuştur. 
Buna ilaveten İran, dış politikasında 
değişiklikler yapılması yoluna gitmiş 
ve Afrika ülkeleriyle ikili ilişkilerin 
geliştirilmesini yeniden ön plana 
çıkarmaya başlamıştır. 

39 Mara A. Leichtman, “Revolution, Modernity 
and (Trans) National Shi’i Islam: Rethinking 
Religious Conversion in Senegal”, Journal 
of Religion in Africa, Cilt: 39, Sayı: 3, 
Temmuz 2009, s. 324.
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Özellikle Mahmud Ahmedinejad 
döneminden itibaren İran’ın Afrika’yı 
dış politikanın odak noktası haline 
getirmesi, Senegal’de İran tarafından 
Khodro Otomobil Fabrikası’nın yanı 
sıra petrol rafinerisi ve kimyasal 
fabrika kurulması, fazla miktarda 
ucuz petrol  üretimi gibi vaatler 
verilmesine Senegal hükümeti de 
kayıtsız kalmamıştır. Cumhurbaşkanı 
Abdoulaye Wade, 2006 ve 2008 
yılında Hamaney ve Ahmedinejad’la 
görüşmek üzere iki kez Tahran’a gezi 
düzenlemiştir.40 Görüşmeler esnasında 
Senegal ve İran gibi diğer İslam 
ülkeleri arasında birlik oluşturulması 
yoluyla, ortak hedef olan büyük güçlere 
karşı zemin hazırlanmasının daha 
kolay olacağı yönünde açıklamalar 
yapması, Senegal’in İran’ı örnek ülke 
olarak gördüğünü vurgulaması, aslında 
İran’ın dini esas alarak söz konusu 
ülkede elini güçlendirmek istemesini 
kolaylaştırmıştır. Çünkü Senegal %90 
oranında Müslüman bir ülke olmasına 
rağmen içerisinde Sufi emirleri 
tarafından yönetilen Sünniler üstünlük 
teşkil etmektedir. 

Genel olarak Senegal’de Sünni 
kesimin ağırlık göstermesine 
karşın Şiiliğin varoluşu eskilere 
dayanmaktadır. Fakat kurumsallaşma 
aşaması, 1978 yılında Lübnan 
diasporasının desteğiyle Senegal’in 
başkenti Dakar’da oluşturulan İslam 
Enstitüsü’yle şekillenmiştir.41 Bu 

40 Michael Rubin, “Iran’s Global Ambition”,       
AEI Middle East Outlook Series, Sayı: 3, 
Mart 2008, s. 6.

41 “Shi’a in Senegal: Iran’s Growing Reach 
into Africa”, The Foundation for Defense of 
Democracies, http://www.defenddemocracy.
org/media-hi t /shia- in-senegal- i rans-
growing-reach-into-africa/, (Erişim Tarihi: 
22.11.2017).

enstitüsü Şii İslam’ın Senegal’de daha 
da yaygınlaşmasına olanak sağlamış 
ve faaliyetleri sayesinde ülkenin 
genelinde Şiiliğin benimsetilmesine 
hizmet eden mescitler ve medreseler 
inşa edilmiştir. Ayrıca Sünni-Şii 
ahalinin aynı ortamı paylaşarak dini 
açıdan kendilerini geliştirmeleri 
için bir atmosfer oluşturulmuştur. 
Böylece Sünni nüfusun beyninin iyice 
yıkanması planlanmıştır. Tüm bunlar 
İran’ın Senegal’de dini bir araç olarak 
kullanmasıyla genişlemesi yolunda 
kaydedilen olumlu gelişmeler olsa da 
iki ülke arasındaki ilişkiler 2011 yılında 
sekteye uğramıştır. Esas nedeninin 
2010 yılında yaşanan olay olduğu 
söylenmektedir. Senegal hükümetiyle,  
bağımsızlık için mücadele edilmesi 
adına 1982 yılında kurulan Casamance 
Demokratik Güçler Harekatı arasında, 
Dakar’da 2004 yılında barış anlaşması 
imzalanmasına rağmen bahsi geçen 
harekat, bölücülük faaliyetlerine 
devam etmiş ve 2010 yılında Senegal 
askerlerinin ölümüyle sonuçlanan 
kanlı bir olay yaşanmıştır.42 Olaydan 
sonra Senegal hükümeti, Casamance 
harekatı üyelerinin kullandıkları silahı 
İran’dan temin ettiğini ileri sürmüş 
ve 2011 yılında İran’la ilişkilerini 
kesme kararı almıştır. Fakat Senegal 
12 milyonluk nüfusa sahip olan bir 
ülke olsa da İran için Afrika’daki İslam 
politikası hususunda ağırlığını koruyan 
ve kıta ülkeleri arasında İran hakkında 
sivillerinin en pozitif düşünceye 

42 Joseph Hammond, “The Dakar Dance: 
Tumultuous Iran-Senegal Relationship 
Enters New Chapter”, Diplomatic Courier, 
https://www.diplomaticourier.com/the-
dakar-dance-tumultuous-iran-senegal-
relationship-enters-new-chapter/, (Erişim 
Tarihi: 22.11.2017).
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sahip olduğu beş43 ülkeden ilk sırada 
yer alanıdır. Bu nedenle kırılma 
noktasına geldikten sonra da ilişkilerin 
yeniden onarılması İran için önem 
arz etmektedir. Durum böyle olunca 
2013 yılında Kahire’de “Müslüman 
Dünyası: Yeni Zorluklar ve Genişleyen 
Fırsatlar” temalı 12. İslam Zirvesi’nde44 
İran Senegal’le olan ilişkilerini 
yeniden onarmak istediği yönünde 
açıklama yapmıştır. Aynı zamanda ikili 
ilişkilerin onarılmasından yana tavır 
sergileyen Senegal Cumhurbaşkanı 
Macky Sall, ilişkilerin onarılması 
esnasında Selefilerinin düştüğü hataya 
düşmemeye ve İran’ın ülkesine yatırım 
yapması amacıyla, dikkatleri yeniden 
üzerine çekmeye çalışmıştır. 

İran’ın iki ülke arasında yaşanan 
tüm olaylara rağmen Senegal’den 
vazgeçmemesi ve orada çoğunluğu 
oluşturan Sünni kesimi Şiiliğe 
dönüştürmek istemesi, halen 
Senegal’de Hizb el-Tarqiyya, 
Mustarshidin, Jama`at Ibadu 
Rahman gibi  Şiiliği hedef alan 
Sünni hareketlerin  mevcudiyetinden 
kaynaklanmaktadır. Bahsi geçen 
oluşumların Sünni kesimi yanına alarak 
Şiiliğe yönelik ayrımcı faaliyetlerini 
devam ettirmesi, İran’ın açılım 
stratejisi ekseninde Şiizm yöntemini 

43 BBC tarafından yapılan bir araştırma 
sonucunda, İran hakkında pozitif düşünceye 
sahip olan beş Afrika ülkesinin yüzdelik 
oranları sırasıyla şöyledir: İnsanların 
Senegal’de %31’i, Nijerya’da %30’u, 
Tanzanya’da %25’i, Kongo’da %21’i, 
Gana’da %19’u İran’a esasen pozitif gözle 
bakmaktadır. Bkz. “Global Poll: Iran Seen 
Playing Negative and Positive Role”, 
GlobeScan, https://www.globescan.com/
news_archives/bbc06-3/index.html, (Erişim 
Tarihi: 22.11.2017).

44 “Cairo Final Communiqué of the Twelfth 
Session of the Islamic Summit Conference”, 
6-7 Şubat 2013, s. 1.

kullanmasına engel olmaktadır ve 
bu durumun İran için gelecekte 
çok büyük tehdit anlamına gelmesi 
düşünülmektedir.

Gana

1979 Devrimi’nden sonra İran’ın 
İslami propagandaları genişletmek 
istediği devletlerden bir diğeri Kuzey 
Afrika ülkelerinden Gana olmuştur. 
Gana, neredeyse 20 milyonluk bir 
nüfusa sahip olan ve nüfusunun 
%18’inin Müslüman olduğu, özellikle 
de Müslümanlar arasında Sünni 
kesimin üstünlük teşkil ettiği buna 
rağmen ülkenin kuzeyinde Şiilerin de 
mevcut olduğu bir ülkedir. Bunun yanı 
sıra ülkede Hristiyanlar ve diğer dinlere 
mensup olan insanlar da yaşamaktadır. 
Bu bağlamda ülke farklı dine ait 
olan insanların bir arada yaşadığı, 
cumhurbaşkanlığı sisteminin mevcut 
olduğu demokratik bir ülkedir. Şöyle ki 
Gana’da farklı dinlerin bayramlarının 
kutlanması normal bir hadisedir. Bu 
eksende Noel, Boks Günü, Paskalya 
gibi dini festivallerin yanı sıra aynı 
zamanda 1995 yılından itibaren, yerel 
Şeyh Osman Nuhu Sharubutu’nun 
himayesinde iki yeni festival 
düzenlenmeye başlanmıştır. Bunlar ise 
Kurban ve Ramazan Bayramları’dır. 
Düzenlenmekte olan iki yeni bayram, 
diğer bayramlar gibi resmî tatil günleri 
olarak kabul edilmiştir.45 

Yukarıda söylenilenlerden de 
anlaşıldığı üzere, İslam ülkede 
yaygın dinlerden biridir ve diğer 

45 “Secularism, Islam and Ghana: The 
Views of a Student of Religions”, Modern 
Ghana, https://www.modernghana.com/
news/604631/secularism-islam-and-ghana-
the-views-of-a-student-of-relig.html, 
(Erişim Tarihi: 23.11.2017).
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yerlerde olduğu gibi söz konusu 
ülkede de mezhep ayrılığı kendini 
göstermektedir. Buna paralel olarak 
akıllara şöyle bir soru gelmektedir: 
“Neredeyse bir milyonluk Şii 
nüfusa sahip olan Gana’da Şiiliğin 
yaygınlaştırılması neye bağlı olarak 
ortaya çıkmıştır?” Şüphesiz ki burada 
diğer Afrika ülkelerinde olduğu 
gibi 1979 yılında yaşanan İslam 
Devrimi’nin ve aynı zamanda 1980 
yılında Lübnanlı Şiilerin Gana’ya 
göç ederek yerleşmesinin büyük rolü 
olmuştur.46 Nitekim kendi ticaretlerini 
yapmaya başlayan Lübnanlı Şiilerin, 
ilk olarak burada bir Şii okulu açma 
yoluyla Şiiliği Gana’nın geneline 
yayma eylemi içine girmesi, İran’ın 
dikkatinden kaçmamış ve 20. yüzyılın 
sonlarından itibaren oluşuma destek 
vermelerine neden olmuştur. 

Bu eksende İran ilk olarak, iç 
dinamiklerin güçlerin rağbetini 
kazanarak Şiiliği Gana’da hâkim 
ideoloji haline getirmek için farklı 
yollara başvurmuş ve eğitim 
aktiviteleri, sosyal-insani aktiviteler, 
medya aktiviteleri ve önerilen projeler 
şeklinde kendini göstermiştir.47 
Eğitim faaliyetleri ekseninde 
İran’ın esas amacı, Gana’da Şiilik 
propagandalarının kurumsallaşmasının 
sağlanması olmuştur. Bunun 
için öncelikle Ehlibeyt Vakfı 
oluşturulmuştur. Vakfın esas amacı, 
daha 1986 yılında İslam Teolojisi 

46 “Shia Muslims in Ghana”, Shiafrica, http://
shiafrica-en.blogfa.com/post/33, (Erişim 
Tarihi: 23.11.2017).

47 Umar Muhammad Labdo, “The Shiites: 
A Deviationist Sect Rampaging through 
Africa-the Case of Ghana”, Paper of the 
Annual Conference of the Association of 
Muslim Women of Africa (AMWA), 30 
Nisan-2 Mayıs 2012, s. 5-6. 

adlı dersi alan 15 öğrenciyle faaliyete 
başlayan İslam Edebiyatı Enstitüsü’nün 
devamı olarak faaliyet gösteren Gana 
İslam Üniversitesi’nin oluşturulması 
olmuştur. 

Sonuç olarak 2000 yılı, enstitünün 
üniversiteye dönüşmesinin başlangıcı 
olmuş, 2001 yılında tüm akreditasyon 
işlemleri tamamlandıktan sonra 
tam teşekküllü bir üniversiteye 
dönüşmüştür. Sloganı bilgi, inanç 
ve hizmet olan üniversitenin 2000 
yılında 35 öğrencisi varken, 2011 
yılında bu sayı 1800’lere ulaşmıştır. 
Öğrenciler arasındaki çoğunluk, 
Sünni Müslümanlar tarafından 
oluşturulmaktadır. Aynı zamanda 
söz konusu üniversite tarafından 
finanse edilen ve Gana Eğitim 
Servisi tarafından tanınan, misyonu 
hem Müslüman hem de Müslüman 
olmayan kızların yüksek eğitim 
düzeyine sahip olacak profesyonel 
kadınlar olarak yetiştirilmesi ve kırsal 
topluluklar arasında yer alan yoksul 
kadınların, akademik ve mesleki 
gelişimlerine fırsatlar sunulması olan 
Lady Fatima Girls isimli bir özel lise 
de kurulmuştur.48 Eğitim alanında 
İran’ın Gana’da oluşturduğu ikinci 
vakıf ise İmam Hüseyin Vakfı’dır. 
Bu vakıf 1988-1989 yıllarında 
Kumasi Merkez Camisi’nde İslam 
Birliği adına düzenlenen uluslararası 
seminerlerde, İran Büyükelçiliği’nin 
ve Şii Ganalıların teklifi üzerine 
kurulmuştur.49 Aynı zamanda al-
Kawthar Vakfı oluşturulmuştur ki bahsi 

48 “About Lady Fatimah Girls SHS”, http://
ladyfatimah.iug.edu.gh/about-us, (Erişim 
Tarihi: 23.11.2017).

49 Bücher von Bompani-Maria Frahm Arp, 
“Development and Politics from Below: 
Exploring Religious Spaces in the African 
State”, Springer, 16 Temmuz 2010, s. 114.

http://shiafrica-en.blogfa.com/post/33
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geçen iki vakıf da İran’ın Gana’da hem 
eğitim hem de medya aktivitelerinin 
gerçekleştirilmesi alanlarında muazzam 
şekilde faaliyet göstermektedir. 
Nitekim vakıflar desteğiyle İngilizce 
yayımlanan Al-Kawthar ve Pen adında 
dergiler bulunmaktadır. Ayrıca Şiilerin 
medya aktivitelerine düzenli olarak 
her hafta cuma günü NET 2 kanalında 
yayımlanan programlar ve internet 
sitelerinin oluşturulması gibi faaliyetler 
de dahildir. 

Sosyal ve insani yardım aktiviteleri 
çerçevesinde direk olarak İran 
Büyükelçiliği tarafından finanse edilen 
dikiş eğitimi için iki merkez olan 
Kokoda ve Temali’de, dispanserlerse 
Kwami, Mamobi’nin yanında diğer 
kasabalarda faaliyet göstermektedir. 
Önerilen projeler ekseninde, esasen son 
zamanlardaki İran-Gana ilişkilerinin 
gözden geçirilmesi gerekmektedir. 
Bu bağlamda girişimlerinin esas 
hedefi, Şiiliğin Gana geneline yayılma 
vizyonunun genişletilmesi olan İran’ın 
gelecek dönemdeki yeni faaliyetlerine 
dikkat çekilmelidir. Durum böyle 
olunca ikili ilişkilerin geliştirilmesi 
kapsamında gerçekleştirilen ikili 
görüşmeler ve varılan anlaşmalar büyük 
önem arz etmektedir. Buna yönelik 
olarak 2013 yılında İran ile Gana 
arasında tarım, turizm, spor ve eğitim 
alanlarını kapsayan mutabakat zaptı 
imzalanmıştır.50 Özellikle eğitim alanına 
yönelik yeni teklifler önerilmiş, Gana 
Üniversitesi’nde Fars dili bölümünün 
açılması fikri dile getirilmiştir. Aynı 
zamanda 2017 yılında İran’ın Gana’daki 
Büyükelçisi Nosratolla Maleki, Daily 

50 “Ghana, Iran to Deepen Ties in Education, 
Agric, Tourism, Sports”, Modern 
Ghana, https://www.modernghana.com/
news/459171/1/ghana-iran-to-deepen-
ties-in-education-agric-touri.html, (Erişim 
Tarihi: 23.11.2017).

Graphic Staff’a yaptığı konuşmada 
İran’ın ülke genelindeki faaliyetlerinden 
söz açmış, sosyal ve insani yardım 
projeleri ekseninde verilen hizmetin 
kalitesini vurgulamış, ülkede açılmış 
olan İran kliniğinin sağlık alanında 
sağladığı avantajları dile getirerek iki 
ülke arasındaki hem ekonomik hem 
de siyasi ilişkilerin derin köklere bağlı 
olduğunun altını çizmiştir.51

Tüm bunlar İran ve Gana arasındaki 
mevcut durumun olumlu ve yapıcı 
yönde ilerlediğinin ve İran’ın açılım 
stratejisi ekseninde kullandığı Şiiliğin, 
Gana’daki faaliyetlerinin  müspet 
sonuçlanabileceğinin göstergesi olarak 
kabul edilmekte ve İran’ın bölgedeki 
genişlenme vizyonuna katkıda 
bulunmaktadır.

SONUÇ 
Afrika pazarlarına ulaşmak isteyen 
büyük güçlerin, mücadele alanının 
kesiştiği bir zamanda İran, halkın 
din ve ekonomik gereksinimleri gibi 
yumuşak karnından yararlanarak 
kıtadaki insanları kendi tarafına 
çekmesi sonucunda meydana gelen 
genişleme stratejisini uygulamaktadır. 
Bu stratejiyse dışarıya açılım 
stratejisinin bir parçası olarak, İran’ın 
elini yalnızca kendisine karşı Sünni 
bir blok oluşturmaya çalışan devletlere 
karşı değil aynı zamanda ABD’ye 
karşı da güçlendirmektedir. Söz 
konusu mesele, İran için asimetrik bir 
avantaj sağlayan stratejik manevra 
modeline hizmet etmektedir. Böylece 

51 “Iran to Deepen Diplomatic Relations with 
Ghana -Dr Maleki”, GhanaWeb, https://
www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/
NewsArchive/Iran-to-deepen-diplomatic-
relations-with-Ghana-Dr-Maleki-504988, 
(Erişim Tarihi: 23.11.2017).
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Afrika kıtasının farklı bölgelerinde, 
hedeflerini gerçekleştirmek için 
varlığını somutlaştırmak istemektedir. 
Bu eksende İran, Afrika açılımı 
stratejisinde kıtayı üç kısıma bölerek 
hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadır. 

İran’ın Doğu ve Afrika 
Boynuzu’nda ilerlemeyi arzu etmesi, 
Kızıldeniz boyunca siyasi etkisini 
arttırmak istemesinden ve söz konusu 
bölgelerde yer alan ülkeler vasıtasıyla 
Batı karşısında yer alacak bir kalkan 
oluşturmayı hedeflemesinden 
kaynaklanmaktadır. Batı Afrika’daki 
varlığını korumak istemesine gelinecek 
olursa, bölgenin sahip olduğu 
zengin petrol-uranyum rezervleri 
arayışlarını devam ettirme hedefi 
bulunmaktadır. Güney Afrika’daki 
mevkiini sağlamlaştırmaya çalışması 
ise, hem ekonomik hem de siyasi 
ilişkiler açısından alacağı  destekten 
kaynaklanmaktadır. Vurgulanması 
gereken önemli nokta, bahsettiğimiz 
hedefleri doğrultusunda İran’ın açılım 
stratejisini uygulamaya koymasının 
bazı risk ve tehditleri içermesidir. 
Bu bağlamda İran’ın Afrika açılımı 
stratejisi, birçok devlet açısından 
tehdit gibi algılanmaktadır. Böylelikle 
ilk olarak, İsrail için büyük tehdit 
olarak nitelendirilebilecek Kızıldeniz 
etrafında belirlenen hedeflerinin ele 
alınması gerekmektedir. Bu yönüyle 
İran, her bir ülkenin varlığının ve 
genişlenmesinin dayanağı şeklinde 
kabul edilen, İsrail’in su güvenliğini 
kırmaya çalışmaktadır. 

İsrail, Afrika’daki toplumlara 
kolaylıkla nüfuz edebilmek adına 
uluslararası birlikler tarafından 
desteklenen ve “İsrail Modeli” ismi 

verilen kalkınma-yardım programı 
geliştirmeye çalışmaktadır. Afrika 
için uzun vadeli yatırım programı 
kabul etmiş Suudi Arabistan açısından 
konu irdelendiğinde İran’ın hem 
ekonomik hem de özellikle dini açıdan 
uygulamaya çalıştığı strateji, çoğunluğu 
Sünni kesimin oluşturduğu kıtada 
İran’ın hibrit stratejisinin başarıyla 
realize edilmesine olanak yaratmış 
olmaktadır. Böylelikle Suudi Arabistan 
tarafından, İran’a karşı oluşturulması 
planlanan ve ülkeyi çember içine 
alacak olan Sünni devletler kalkanına 
yönelik olarak, en büyük tehdit 
biçiminde algılanmaktadır. Fakat 
tehdit açısından en çok ABD’nin 
vurgulanması gerekmektedir. Nedeni 
İran’ın Afrika’daki hamlelerinin asıl 
olarak odak noktasında, ABD’ye karşı 
elinin güçlendirilmesi ideolojisinin 
yatmasıdır. Bu kapsamda İran:

• Afrika’da yer alan çok sayıda 
muhalif grubu eğiterek, desteğini 
sürdürmektedir. Esas hedefi 
ise, ABD ve İsrail’in bölgedeki 
varlıklarıdır. 

• Petrolü bir pazarlık aracı gibi 
kullanarak yalnız kaldığı 
uluslararası meselelerde, Afrika 
hükümetlerinin desteğini 
kazanmaya çalışmaktır.

• Yapılan propagandalarla hem 
ABD’yi hem de Batı devletlerini 
düşman gibi göstermek 
istemektedir. 

• Özellikle nükleer alanda, bazı 
Afrika devletlerinin desteğini 
kazandığını göstererek,  ABD’yi 
bölgede arka plana itme gücüne 
sahip olduğunu gözler önüne 
sermeye çalışmaktadır. 
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İran’ın Afrika açılım stratejisinde 
kullandığı Şiizm yönteminin sosyal, 
siyasal ve dini etkileri mevcuttur. 
Aslında İran kastedilen her üç etki 
kapsamında, durumu kendi lehine 
çevirmek maksadıyla Şiilikten 
faydalansa da, uluslararası arenada 
devletleri etkileyebilen, hatta savaşın 
eşiğine kadar itebilen sonuçların 
doğmasına neden olabilecektir. 

Şiilik ve Sünnilik her ne kadar 
İslam’a ait iki mezhep olarak karşımıza 
çıkmış ve genel olarak, İslami değerleri 
esasında taraftarlarının faaliyet 
göstermeleri şeklinde vuku bulsa da, 
iki mezhep arasında karşılıklı biçimde 
birbirleri tarafından kabul edilmeyen 
yönleri bulunmaktadır. Bu anlamda 
değerlendirilecek farklılıklar, kendisini 
sosyal, siyasal ve özellikle dini alanda 
ters tepkilerin verilmesi ve etkilerin 
ortaya çıkmasıyla göstermektedir. 
Sosyal açıdan Şiilik propagandasının 
yapılması, Müslümanların bölünmesine 
neden olmasının yanı sıra, aynı 
zamanda uluslararası düzeyde büyük 
güçlerin kendi aralarında bölünmüşlük 
yaşayan Müslümanlara yönelik 
ayrımcılık sergilemesine de neden 
olmaktadır. Siyasal açıdan İran, 
dini bir politik araç gibi kullanarak 
devletlerin iç işine karışmakta, büyük 
güçlerin kendisine karşı cephe alması 
için olanak yaratmaktadır. Dini 
boyutu göz önüne alındığında ise, din 
siyasal araca dönüştürüldüğünden, 
İslami değerlerin arka plana atılması 
söz konusu olmaktadır. Böylelikle 
İslam’ın dünyada yanlış algılanmasına 
neden olan etkenlerden biri vazifesini 
görmektedir.

Sonuç olarak, İran dış politik 
çıkarlarının gerçekleştirilmesi ve 
bölgesel gücünün meşrulaştırılması için 

diğer bölgelerde olduğu gibi Afrika’da 
da açılım stratejisini uygulayarak 
inisiyatif elde etmeye çalışmaktadır. 
Fakat, bunu yaparken insanların ve 
özellikle bölgedeki devletlerin kendi 
yanında yer almasını sağlamak amacıyla 
din ekseninde  insanları kışkırtıcı 
nitelikte dini (Şiiliği) uygulamalardan 
kaçınmalı, meşrulaştırıcı bir politik 
araç niteliğinde kullanmaktan 
vazgeçmelidir. Bunun yerine; siyasal, 
sosyal, iktisadi faaliyetler ile insanların 
desteğini kazanarak kendisine karşı bir 
set oluşturulmasının önünü kesmelidir. 
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