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LÜBNAN KRİZİNDE
İRAN’IN ROLÜ: 
HİZBULLAH
MODELİ

DR. İSMAİL SARI

Uzman ORSAM

Hizbullah'ın etkisi Lübnan’ın
geçirdiği dönüşümlerle zaman
içinde temsili siyasi
kurumlardan askerî ve
güvenlik kurumlarına kadar
tüm Lübnan devletine
yayılmışken, bu kriz Hizbullah
için daha büyük bir fırsata
dönüşebilir. 

ran’ın “direniş ekseni” de-
diği, karşıtlarının ise “Şii
hilali” olarak tanımladıkları

jeopolitik hatta Lübnan, İran’ın
Hizbullah üzerinden Akdeniz’e açı-
lan ileri ucu vazifesi görmektedir.
Lübnan’da siyasi-askerî önemli bir
role sahip olan Hizbullah, kurul-
duğu 1980’li yıllardan bu yana
İran ile geliştirdiği ilişkilerle ülke
sınırlarını aşan bir etki yaratmış,
son olarak Suriye iç savaşında yer
alarak da İran’ın Ortadoğu siya-
setinde kullandığı kendisine mü-
zahir devlet dışı aktörlerden biri
olduğunu kanıtlamıştır. İran, Lüb-
nan örneğinden hareketle, bölgede,
“Hizbullah Modeli” diyebileceğimiz
bir strateji ile kurduğu silahlı ya-

pıları o ülkenin si-
yasal-sosyal hayatına
entegre etmeye ve bu
zemin üzerinden orada
daha etkili ve kalıcı ol-
maya çalışmaktadır.
Irak’ta Haşdi Şabi, Ye-
men’de Ensarullah ve Suriye’de Şii
milisler yukarıda bahsettiğimiz
Hizbullah modelinin iz düşümleri
olarak kurgulanmıştır. Kriz böl-
gelerinde kurulan bu yapılar, İran’ın
güvenlik stratejisinde önemli bir
yere sahip olduğu gibi ekonomik
ve stratejik olarak da zaman zaman
İran için kaldıraç vazifesi görmek-
tedir. 2005 yılında eski Başbakan
Refik Hariri'nin öldürülmesi-
nin ardından Suriye Lübnan’dan
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çekilirken ortaya çıkan güç boşlu-
ğunda siyaset sahnesine çıkan,
ABD tarafından terör örgütü ilan
edilen ancak birçok Lübnanlı ta-
rafından 2000 yılında Güney Lüb-
nan'ı İsrail işgalinden kurtaran di-
reniş gücü olarak görülen Hizbul-
lah, ulusal kabinedeki ilk sandal-
yesini alarak siyasal yönetime daha
fazla entegre olmuştur. 2006'da
İsrail ile Hizbullah arasındaki 34
günlük savaşın sonunda Hizbullah
İsrail’e karşı başarılı olduğunu açık-
lamıştır. 18 aylık siyasi çıkmazı
sona erdiren ve iç savaşı önleyen
2008'de Katar'ın aracılık ettiği
"Doha Anlaşması", Hizbullah'ı daha
güçlü kılmış ve kabine kararlarını
veto etme yeteneği de dâhil olmak
üzere ülkedeki güç dengesini kendi
lehine değiştirmiştir. Hizbullah,
Ekim 2016'da güçlü bir Hıristiyan
müttefiki olan Lübnan Ordusu
eski komutanı General Mişel
Avn'ın cumhurbaşkanı seçilmesini
sağlayarak kendisi açısından büyük
bir zafer elde etmiştir. Özellikle
Şii toplumunda önemli desteği
bulunan, parlamentoda ve kabi-
nede temsil edilen ve  böylece
Lübnan'da siyasi karar alma süre-
cini etkileme gücüne sahip Hiz-
bullah kuşkusuz ülkedeki İran et-
kisini yansıtmaktadır.

Hizbullah Lübnan devletinin
zayıflığına katkıda bulunan bir
faktör olmakla birlikte, aynı
zamanda Lübnan'daki zayıf
siyasi sistemin bir ürünüdür.
Mevcut statüko, güçlü bir
merkezî hükûmetin
yokluğunda on yıllar boyunca
gelişen parçalanmanın bir
mirasıdır.
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DERİNLEŞEN EKONOMİK
KRİZ 

Lübnan siyasi yapısı etnik ve mez-
hebi hassas bir dengeye dayanırken
son ekonomik kriz, ülke çapına
yayılan protestoları tetiklemiş, ge-
çen yıl ağustos ayında Beyrut Li-
manı’nda meydana gelen büyük
patlamadan bu yana bir hükûmet
kurulamamıştır. Pek çok analiste
göre bu derin ekonomik kriz Hiz-
bullah’ın lehine olabileceği gibi
buna paralel olarak İran’ın da Lüb-
nan’daki etkisini artırabilir. Hiz-
bullah'ın etkisi Lübnan’ın geçirdiği
dönüşümlerle zaman içinde temsili
siyasi kurumlardan askerî ve gü-
venlik kurumlarına kadar tüm
Lübnan devletine yayılmışken, bu
kriz Hizbullah için daha büyük
bir fırsata dönüşebilir. Lina Kha-
tib’in “How Hezbollah holds sway
over the Lebanese state" başlıklı
araştırma makalesinde isabetli bir
şekilde tespit ettiği gibi Hizbul-
lah'ın Lübnan'daki diğer partilerin
aksine, İran gibi  güçlü bir dış des-
teğe sahip olması; örgütlenme, fi-
nansman, fiziksel kaynaklar ve ta-
kipçi sayısı bakımından diğer Lüb-

nanlı partileri gölgede bırakan kap-
asitesi; kapsamlı ve uzun vadeli
bir strateji takip etmesi; Lübnan
devletinde, Hizbullah'ın diğer siyasi
partilerden daha sistematik bir
şekilde yararlanabildiği mevcut
zayıflıklar ve elit paktlara dayalı
bir siyasi sistemin varlığı, onu ül-
kedeki diğer aktörlere göre daha
etkili kılan faktörler olarak sırala-
nabilir. Dolayısıyla Hizbullah Lüb-
nan devletinin zayıflığına katkıda
bulunan bir faktör olmakla birlikte,
aynı zamanda Lübnan'daki zayıf
siyasi sistemin bir ürünüdür. Mev-
cut statüko, güçlü bir merkezî hü-
kûmetin yokluğunda on yıllar bo-
yunca gelişen parçalanmanın bir
mirasıdır.

Suriye iç savaşına katılarak büyük
bir prestij ve meşruiyet kaybı ya-
şayan Hizbullah, Lübnan’da yaşa-
nan mevcut ekonomik ve siyasi
kriz ortamında diğer partilerin
Lübnan halkına herhangi bir çö-
züm sunamaması nedeniyle alter-
natif olarak görülmeye devam et-
mektedir. Lübnan devleti temel
hizmetleri sağlayamazken, Hiz-

bullah en azından kendi seçmenleri
için tıbbi hizmetlerden uygun fi-
yatlarla marketlere erişime kadar
çözümler üretmektedir. Hizbullah,
Lübnan merkezî hükûmeti ve siyasi
seçkinleri tarafından giderek daha
fazla yabancılaştırılan bir seçmen
kitlesini kendine çekerken, ayrıca
Lübnan demografisi, Şii Arap nüfus
diğer etnik gruplara kıyasla daha
yüksek oranlarda büyümeye devam
ettiği için Hizbullah'ı da destekle-
mektedir. 

Seyyid Hasan Nasrallah 8
Haziran’da yaptığı açıklamada,
"Biz Hizbullah olarak, İran'a
gidebilir ve İran hükûmetiyle
pazarlık yapabilir ve yakıt
sevkiyatı alabiliriz" dedi.
Mevcut ekonomik ve finansal
krizi Hizbullah yaratmamış
olsa da, Suriye savaşına
katılması ve İran’ın bölgedeki
vekil gücü pozisyonu,
Körfez’in ve Batı’nın onu izole
etmek ve zayıflatmak için
verdiği çabalar Lübnan'ın zor
koşullarını daha da ağırlaştırdı. 

Lübnan derin bir mali krizin san-
cıları içinde yakıt ve ilaç gibi temel
ihtiyaç maddelerinde kıtlık çeker-
ken durum daha da kötüleşiyor.
Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nas-
rallah 8 Haziran’da yaptığı açıkla-
mada, "Biz Hizbullah olarak, İran'a
gidebilir ve İran hükûmetiyle pa-
zarlık yapabilir ve yakıt sevkiyatı
alabiliriz" dedi. Mevcut ekonomik
ve finansal krizi Hizbullah yarat-
mamış olsa da, Suriye savaşına
katılması ve İran’ın bölgedeki vekil
gücü pozisyonu, Körfez’in ve Ba-
tı’nın onu izole etmek ve zayıflat-
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mak için verdiği çabalar Lübnan'ın
zor koşullarını daha da ağırlaştırdı.
Lübnan derin ekonomik ve siyasal
krizle mücadele ederken bir ta-
raftan da İran'ın Viyana'daki nük-
leer müzakerelerine odaklanmakta
ve çıkacak sonucu beklemektedir.
Zira Washington yönetiminin bu
müzakerelerde tek hedefi İran’ın
nükleer programını sınırlamak ol-
mayıp, İran’ın Hizbullah gibi böl-
gedeki vekil güçleri de hedeftir.

VİYANA GÖRÜŞMELERİ VE
LÜBNAN’A OLASI ETKİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın
nükleer anlaşmadan çekilme ka-
rarından on gün kadar sonra 21
Mayıs 2018’de Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo, Heritage Vakfında
yaptığı 'Nükleer Anlaşmadan Çe-
kildikten Sonra Yeni Bir İran Stra-
tejisi' başlıklı konuşmasında Was-
hington yönetiminin yeni İran po-
litikasını açıklarken Tahran'a yeni
bir anlaşma çağrısında da bulun-
muş ve bunun için 12 maddelik
bir koşullar listesi öne sürmüştü.
O maddeler arasında “İran, Hiz-
bullah, Hamas ve Filistin İslami
Cihat Örgütü gibi Ortadoğu’daki
terörist gruplara verdiği desteği
kesmelidir” talebi de yer alıyordu.
Joe Biden yönetimi İran ile yu-
muşama sinyalleri verse de Trump
yönetiminin talepler listesinden
vazgeçmiş değildir. Trump sert
güçle bunu yapmaya çalışırken Bi-
den ise diplomasinin daha etkili
bir yol olduğuna inanmaktadır.
Dolayısıyla Biden yönetiminin İran
ile yürüttüğü nükleer müzakereler
Lübnan’da önemli bir aktör olan
Hizbullah’ın geleceğini de etkile-
yecektir. Elbette ne Hizbullah ne
de İran Lübnan'dan vazgeçmeyi
kolayca kabul etmeyecektir.

Joe Biden bölgeyi İran ve
yenilenmiş bir nükleer
anlaşma açısından
değerlendirmekte ve bölgesel
perspektifini bunun üzerine
inşa etmektedir. Dolayısıyla
İran'a yönelik yaptırımlar
kaldırıldığında Hizbullah'ın da
bu kazançtan yararlanacağını
söylemek mümkündür. 

Ancak Biden yönetiminin yürü-
tülen müzakerelerde İran’ın Hiz-
bullah da dâhil vekil güçlerine des-
teği gibi konularda ısrarcı olduğuna
dair bir emare görülmemektedir.
Zira Joe Biden bölgeyi İran ve ye-
nilenmiş bir nükleer anlaşma açı-
sından değerlendirmekte ve böl-
gesel perspektifini bunun üzerine
inşa etmektedir. Dolayısıyla İran'a
yönelik yaptırımlar kaldırıldığında
Hizbullah'ın da bu kazançtan ya-
rarlanacağını söylemek mümkün-
dür. Bazı Lübnanlı analistlere göre
böyle bir sınırlandırma olmaksızın
Tahran'la yeni bir anlaşmaya var-

mak, temelde Lübnan’ın egemen-
liğini vererek İran'ı yatıştırmak
anlamına gelmektedir.

Benzer perspektiften duruma yak-
laşan bazı ABD’li analistler ise Rus-
ya faktörünü de Lübnan denkle-
minin içine dâhil ederek büyük
güç rekabeti açısından Lübnan,
Rusya'nın Ortadoğu'daki ilerlemesi
için yeni bir basamak olabilir kay-
gısını dile getirmektedirler. Dola-
yısıyla onlar da ABD’nin hasımları
olan İran ve Rusya faktörü üze-
rinden ABD’yi Lübnan’a daha fazla
müdahâle etmeye çağırmaktadırlar.
Ancak Lübnan'la daha güçlü bir
ilişki kurma çağrıları Washing-
ton’daki mevcut dış politika eği-
limlerine ters düşmektedir. Hakim
yaklaşım olan Asya-Pasifik’e yönel-
me stratejisi ABD için genel olarak
Ortadoğu'nun önceliğini düşür-
mektedir. Sonuç olarak bu stratejik
öncelikle İran ile yapılacak yeni-
lenmiş nükleer anlaşmada vekil
güçlere dair ısrarcı olmayacak Biden
yönetimi dolaylı olarak Lübnan’da
Hizbullah ve İran’ın etkisinin daha
da artmasına katkı sağlamış ola-
caktır. 
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