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Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), 11 
Ekim 2017 tarihinde “Ortadoğu’da Bölgesel Güvenlik: 
Lübnan’dan Bir Bakış” başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı 
düzenlemiştir. Beyrut merkezli Isticharia Strateji ve İletişim 
Çalışmaları (ISCS) Başkanı Dr. Imad Risk, Ortadoğu’da-
ki güvenlik meseleleri ve yeni güç dengelerine ilişkin açılış 
konuşmasında temel olarak Suriye ve Irak’taki son duruma 
ve geniş coğrafyadaki etkilerine dikkat çekmiştir. Risk’in 
konuşmasının ardından, yuvarlak masa toplantısı soru-ce-
vap bölümüyle devam etmiş ve birçok diplomat, akade-
misyen, uzman ve araştırmacı, ORSAM Başkanı Doç. Dr. 
Şaban Kardaş’ın moderatörlüğünde toplantıya katkıda bu-
lunmuştur. Yuvarlak masa toplantısının tam videosuna ulaş-
mak için: http://orsam.org.tr/orsam/medya/756?dil=en. 
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Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM), 11 Ekim 2017 ta-
rihinde “Ortadoğu’da Bölgesel Güvenlik: Lübnan’dan Bir Bakış” başlıklı 
bir yuvarlak masa toplantısı düzenlemiştir. Beyrut merkezli Isticharia Stra-
teji ve İletişim Çalışmaları (ISCS) Başkanı Dr. Imad Risk, Ortadoğu’daki 
güvenlik meseleleri ve yeni güç dengelerine ilişkin açılış konuşmasında 
temel olarak Suriye ve Irak’taki son duruma ve geniş coğrafyadaki etkile-
rine dikkat çekmiştir. 

Isticharia Başkanı Dr. Imad Risk özellikle 2010 yılından beri Ortado-
ğu’da yaşanan gelişmelerin önemini vurgulayarak konuşmasına başlamış-
tır. Suriye, Irak, Libya ve Yemen’de güvenliğin ciddi ölçüde azalmasına 
neden olan çeşitli güvenlik krizlerine ve gerilimin arttığı merkezlere de-
ğinmiştir. Aynı zamanda, bu ülkelerdeki genel güvenlik durumu kötüleş-
tiğinden, dünyanın her yerinden bu bölgeye terörist akını yaşandığının da 
altını çizmiştir. 

Dr. Risk, bölge ülkelerinin bu risklere yönelik politikaları ve stratejileri 
üzerinden konuşmasını sürdürmüştür. Risk’e göre bölgesel güçler toplum-
lardaki mezhepsel ve etnik ayrımları ve köktenciliği manipüle etmeye ça-
lıştıkça, bu güçler arasındaki rekabet artmaktadır. Ayrıca, önde gelen dünya 
güçlerinin, güç dengesini altüst edecek şekilde, kendi çıkarlarına öncelik 
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verdiğini belirterek sözlerini sür-
dürmüştür. 

Dr. Imad Risk, uluslararası te-
rörün temel nedenlerinin 1980’ler-
de Afganistan’da baş gösterdiğini 
de vurgulamıştır. Risk’e göre, o 
dönemden itibaren terör ağları böl-
genin geneline yayılmaya başla-
mıştır ve temel finansal kaynakları 
arasında kaçakçılık, bölgede yaşa-
yan halktan toplanan vergiler ve bu 
bölgelerde kontrol altında tuttukla-
rı işletmelerbulunmaktadır. 

Dr. Risk teröristlerin hayatta 
kalma stratejilerinden birinin Libya ve Afganistan’daki bölgelerin resto-
rasyonunu önlemek olduğunu ve teröristlerin, Şam ile silahlı muhalefet 
arasındaki ateşkes girişimlerini sabote ettiklerini vurgulamıştır. Risk’e 
göre Suriye’de gerilimin düşük olduğu bölgelerin tesisi, düşmanlığın 
sona ermesini teşvik etmeye ve insani yardımın ulaşmasını ve sivillerin 
korunmasını kolaylaştırmaya yönelik önemli bir adımdır. Risk, durumu 
denetlemek ve Rusya’nın girişimiyle Suriye, Türkiye ve İran arasında iş-
birliği sağlamak amacıyla gerilimin düşük olduğu bölgelerde bir kontrol 
mekanizmasının oluşturulduğunu eklemiştir. Ancak, Dr. Risk dış müdaha-
le riskinin ve iç gelişmelerin mevcudiyetini koruduğu konusunda uyarıda 
bulunmuştur. Bu nedenle, mevcut sorunun üstesinden gelmek için taraflar 
arasında sürekli işbirliğinin ve siyasi çözüm bulmaya yönelik çabaların 
gerekli olduğu yönünde öneride bulunmuştur. 

Ortadoğu’nun ötesindeki diğer bölgeler konusunda, Dr. Risk Asya’nın 
etnik ve dini gerilimler açısından diğer bir hedef olduğunu ve bu risklerle 
mücadele için birlikte hareket etmenin gerekli olduğunu belirtmiştir. Buna 
ek olarak, köktenci teröristler arasında devam eden silahlı çatışmalardan 
dolayı Afrika’da büyüyen tehdide değinmiştir. 

Dr. Risk, güvenlik hususunun, bireysel düzeyden devlet düzeyine varan 
karmaşık bir yaklaşımın benimsenmesini gerekli kıldığını ileri sürmüştür. 
Dünya tarihi boyunca edinilen tecrübelerden, son birkaç yıldır güvenlik 
kavramının bilgi iletişim alanına kaydığının görüldüğünü savunmuştur. 
Bu nedenle güvenlik durumundaki istikrarın, devletin ordusu ve yargısının 
diğer ülke ve devletlerle birlikte medya ve iletişim sistemleri ve teknoloji-
lerinde işbirliği anlamına geldiğini eklemiştir. 

Dr. Imad Risk, bölgesel sistemde yeni ulusal güvenliğin nasıl geliştirile-
ceği, güvenlik yapılarının nasıl bir rol oynadığı, bilişim alanında orduların 
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rolünün ne olduğu, bilişim dünyasının kimin kontrolünde olduğu, cephe-
lerin ‘görünür’ mü, ‘görünmez’ mi olduğu, hibrid savaşların nasıl tanım-
lanabileceği gibi, Ortadoğu’daki yeni bölgesel güvenlik durumuna ilişkin 
bazı sorular yönelterek açılış konuşmasını sonlandırmıştır.

Yuvarlak masa toplantısı, ORSAM Başkanı Doç. Dr. Şaban Kardaş’ın 
moderatörlüğünde, soru-cevap bölümüyle devam etmiştir. Bu bölümde 
birçok diplomat, uzman ve araştırmacı toplantıya katkıda bulunmuştur.

Astana sürecinde uzlaşılan gerilimi düşürme bölgeleri ve Suriye’deki 
mevcut duruma Lübnan’ın bakış açısı hususunda yöneltilen soru üzerine, 
Dr. Imad Risk gerilimi düşürme bölgelerinin oluşturulması için yürütülen 
müzakereler kapsamında Astana sürecinin gerçekten başarılı geçtiğini ve 
gerçekçi bir çözüme ulaşma fırsatının doğduğunu ifade etmiştir. Astana 
anlaşmasının Cenevre sürecine geri dönebilmek için bir geçiş dönemi 
sağladığını, çünkü neticede siyasi bir sonuca varılması gerektiğini ekle-
miştir. Daha sonra, Suriye’de siyasi bir çözüm bulunabilmesi ve gerçek 
bir seçim yapılabilmesi amacıyla Cenevre sürecini başlatmak için en az 
iki yıla ihtiyaç duyulduğunu belirterek sözlerine devam etmiştir.

Suriye’deki mevcut duruma ilişkin Lübnan’ın bakış açısı konu-
sunda ise, Dr. Risk Hizbullah’ın Suriye’deki rolüne ilişkin yorumda 
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bulunmuştur. Birkaç ay içinde 
‘Lübnan Hizbullahı’ değil, ‘Suriye 
Hizbullahı ifadesini duyacağımı-
zı söylemiştir. İranlıların Suriye 
Hizbullahı adı verilecek ve Lüb-
nan Hizbullahı’ndan farklı yeni bir 
örgütün hazırlıklarını yaptığını öne 
sürmüştür. 

Gerilimi düşürme bölgeleri-
nin geleceği, Suriye’nin toprak 
bütünlüğü ve Lübnan üzerindeki 
etkilerine ilişkin soru üzerine, Dr. 
Risk sınır bölgesinde Suriyeli ve 
Lübnanlıların yoğun iletişim halin-
de olduğunu dile getirmiştir. Son 
operasyonlardan sonra, sınır bölgesinde sessizlik hakim olsa da Lübnan 
hükümeti ve ordusunun beklenmedik bir krize karşı hazırlıklı olup olmadı-
ğının şaibeli olduğunu belirterek devam etmiştir. Suriye krizinin Lübnan’a 
etkileri açısından, Dr. Risk mülteci sorununu ve bu konuda Lübnan’ın 
üzerindeki yükü vurgulamıştır. Özellikle toprakların parçalanması ve coğ-
rafyadaki değişiklikler konusunda, Imad Risk Suriye bir daha eski haline 
dönmeyecek olsa da, coğrafyanın değişmesinin imkansız olduğunu ileri 
sürmüştür. Bu da, savaşan milislerin geleceğin işadamları ve siyasetçileri 
olacağı ve bulundukları bölgelerde sahip oldukları gücü belirli düzeyde 
koruyacakları anlamına gelmektedir.

Lübnan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Rabie Narsh da Suriye krizinde 
Lübnan’ın konumu hakkında yorumda bulunmuştur. Krizin başından beri, 
Lübnan hükümetinin resmi manada tarafsız bir konum aldığını açıklığa 
kavuşturmuştur. Ancak, pek çok Lübnanlı grubun Suriye topraklarında 
bulunduğunun da sır olmadığını belirtmiştir. Bunların en açık örneğinin 
Hizbullah olduğunu; ama Suriyeli muhaliflerin yanında da başka grupların 
yer aldığını belirtmiştir. Narsh’a göre Suriye krizinin Lübnan üzerindeki 
temel etkisi, Lübnan halkı için ekonomi, güvenlik ve nüfus boyutlarını da 
ihtiva eden mülteci meselesidir. Lübnan Hükümeti’nin hem Suriye hem de 
Irak’ın parçalanmasına karşı olduğunu açıkça dile getirmiştir.

Suudi Arabistan-Katar krizine ilişkin bir başka soru üzerine, Dr. Imad 
Risk son zamanlarda bu iki ülke arasında çok açık bir şekilde ortaya çıkan 
sorunların geçmişe dayandığını ve bu nedenle kriz öncesi duruma dönme-
nin mümkün olmadığını ifade etmiştir.

Dr. Imad Risk, Ortadoğu’nun kriz bölgesi olmasına ve dolayısıyla tüm 
dünyanın dikkatini toplamasına rağmen, analistlerin Asya ve özellikle 
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Afganistan’da yaşanan gelişmeler hususunda dikkatli olması ge-
rektiğini söyleyerek yorumlarını sonlandırmıştır. 

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM)
Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara

Tel: 0 (312) 430 26 09 Fax: 0 (312) 430 39 48
www.orsam.org.tr
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