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Her ne kadar Hizbullah
Lübnan’daki siyasallaşma
sürecinde İran’la arsına bazı
mesafeler koyarak kapsayıcı
bir oluşum imajı çizmeye
çalışsa da bu durum uzun
sürmemiş ve Suriye iç
savaşında İran
yönlendirmesinin Hizbullah’la
birlikte diğer bazı Şii gruplar
üzerinde ne kadar etkili
olduğu görülmüştür.HAMZA HAŞIL
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ç savaşın büyük bir yıkıma sebep
olduğu Suriye ve uzun yıllar istik-
rarsız bir görüntü çizerek son dö-
nemde tarihinin en büyük eko-
nomik krizi ile karşılaşan Lübnan
birçok alanda benzer sorunlarla
karşı karşıya kalmaktadır. Ambar-
golar, dış tehditler/müdahaleler,
ekonomik krizler ve siyasi çözüm-
süzlükler her iki ülkenin de baş
etmesi gereken ortak sorunlar ara-
sındadır. Söz konusu sorunların
kesişim kümesinde bulunan ve
her iki ülkede de etkin bir şekilde
varlık gösteren Hizbullah’ın bu ül-
kelerdeki mevcut krizlere ne yönde
etki ettiği sorusu değer kazan-

maktadır. Silahlı direnişi esas alan
ve ideolojik olarak İran dinî lider-
liğine bağlı bir anlayışla hareket
eden Hizbullah, bulunduğu ülke-
lerde çözümün bir parçası olmak-
tan uzak bir görüntü çizmiştir. Bu
durum, Hizbullah’ın özgün bir
ajandaya sahip bir oluşum olmak-
tan çok İran güdümünde bir örgüt
olduğu imajını güçlendirmekte-
dir.

LÜBNAN İÇ SİYASETİNDE
HİZBULLAH

Her ne kadar Hizbullah Lübnan’da-
ki siyasallaşma sürecinde İran’la
arsına bazı mesafeler koyarak kap-

sayıcı bir oluşum imajı çizmeye
çalışsa da bu durum uzun sürme-
miş ve Suriye iç savaşında İran
yönlendirmesinin Hizbullah’la bir-
likte diğer bazı Şii gruplar üzerinde
ne kadar etkili olduğu görülmüştür.
Dolayısıyla, Hizbullah’ın özellikle
Suriye iç savaşında üstlendiği rol
örgütün meşruiyetinin ve “Lüb-
nanlılık” iddiasının sorgulanmasına
sebep olmuştur. Yaklaşık bir yıldır
Lübnan’da devam eden hükûmet
krizinde Hizbullah’ın önemli bir
rolü olduğu algısı artış gösterirken,
örgütün temsiliyet yetisi ve meş-
ruiyeti Lübnan halkı tarafından
sorgulanmaya başlanmıştır. Bu



noktada, birçok yapısal krizle bo-
ğuşan Suriye ve Lübnan’ın içinde
bulunduğu mevcut durumu Hiz-
bullah’ın bölgedeki hedef ve faa-
liyetlerinden bağımsız olarak dü-
şünmek pek mümkün değildir.
Lübnan’ın 1850’den beri en ağır
ekonomik krizi yaşamakta olduğu
Haziran 2021’de Dünya Bankası
tarafından hazırlanmış rapora da
yansımıştır. Bu durum, Lübnan’da
çözülmesi gereken öncelikli soru-
nun ekonomik kriz olduğu gerçe-
ğini yansıtmakla birlikte, ekonomik
krizi çözecek kararlılığı ortaya ko-
yabilecek bir siyasi iradenin boş-
luğu ise ekonomik reformların
önündeki en büyük engel olarak
görülmektedir. Bazı ülkelerin Lüb-
nan’a karşı müdahaleci bir yaklaşım
izlemesi söz konusu engellerin en
önemlilerinden biri olarak öne çı-
karken ülkedeki krizlerin tamamını
dış müdahâle ile açıklamak müm-
kün değildir. Bu noktada, Lüb-
nan’ın siyasi iç dinamiklerinin
mevcut krizin derinleşmesindeki
en önemli faktörlerden biri olduğu
söylenebilir. 

Lübnan siyasi hayatına sonradan
eklemlenen fakat zamanla Lüb-

nan’daki en etkili güç odaklarından
birine dönüşen Hizbullah’ın ülke-
deki siyasi tıkanıklıkta önemli bir
role sahip olduğu söylenebilir. Ha-
san Diyab hükûmeti sonrası Hiz-
bullah, Saad Hariri’nin hükûmeti
yeniden kurma çabalarına hiçbir
şekilde destek vermediği gibi bu
çabaların önünü tıkayacak meka-
nizmaları harekete geçirmiştir.

Hizbullah’ın İsrail’e karşı
mücadele argümanı
üzerinden kazanmaya çalıştığı
meşruiyeti, Suriye iç savaşına
dâhil olması ile Lübnan’da ve
örgüte sempati duyan
çevrelerde sorgulanmaya
başlanmıştır. Suriye’de Beşar
Esad rejiminin devrilme
tehlikesi ile karşı karşıya
kalması sonucu rejime destek
veren Hizbullah, Suriyeli
sivillere karşı silah
kullanmakta tereddüt
etmemiştir.

Lübnan’da krizi çözebilecek yapıcı
politikalara destek vermeyerek ül-

kedeki krizin sebebi olarak ABD
ve Batılı ülkeleri gösteren örgütün
bir tür hedef şaşırtma stratejisi
izlediği söylenebilir. Öyle ki, Lüb-
nan’daki krizle ilgili olarak Temmuz
2021’de verdiği bir röportajda Ha-
san Nasrallah, “Tüm bunlar ar-
dındaki sebep ABD ve onun ablu-
kaya alan, cezalandıran ve dünya-
dan gelecek her türlü yardıma
engel olan politikalarıdır” değer-
lendirmesinde bulunmuştur. ABD
ve Batı’nın Lübnan politikalarını
eleştirirken aynı röportajda Çin
ve Rusya’nın Lübnan’ı bu krizden
çıkarabileceğini ifade etmektedir.
Aynı şekilde, Lübnan’ın akaryakıt
krizinin de İran’dan yapılacak satın
almalarla çözülebileceğini iddia et-
mektedir. Nasrallah’ın röportajın-
daki en önemli nokta, mevcut kri-
zin sebebi ve çözümünü tamamen
dışardaki aktörler üzerinden okur-
ken ülke içindeki çözüm odaklı
politikaları söylem ve eylemleriyle
engelleme veya değersizleştirme
eğiliminde olmasıdır. Dolayısıyla,
iç siyasette etkin olmak isteyen
Hizbullah’ın sürekli olarak dış mo-
tivasyonlardan besleniyor olması
onu Lübnan’daki krizin çözülebil-
mesinin önündeki en önemli en-
gellerden biri hâline getirmektir. 

SURİYE MESELESİNDE
HİZBULLAH

Hizbullah’ın İsrail’e karşı mücadele
argümanı üzerinden kazanmaya
çalıştığı meşruiyeti, Suriye iç sa-
vaşına dâhil olması ile Lübnan’da
ve örgüte sempati duyan çevrelerde
sorgulanmaya başlanmıştır. Suri-
ye’de Beşar Esad rejiminin devrilme
tehlikesi ile karşı karşıya kalması
sonucu rejime destek veren Hiz-
bullah, Suriyeli sivillere karşı silah
kullanmakta tereddüt etmemiştir.
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Esad rejimini ayakta tutmak adına,
yıllardır oluşturmaya çalıştığı meş-
ruiyetini yitirmeyi göze alarak si-
villere karşı silah kullanan örgütün
“Lübnanlılaşmak” yerine farklı kay-
gıları önceleyen bir ajandaya sahip
olduğu görüşü güç kazanmaktadır.
Bu bölgesel ajandanın İran’ın çı-
karları ile doğrudan ötüşüyor ol-
ması, Hizbullah’ın Lübnan’daki
krize Lübnan’a özgü çözümler üre-
tecek bir oluşum olmaktan uzak
olduğunu ve dış müdahaleyi des-
tekleyen bir anlayışı benimsediğini
yansıtmaktadır.

Suriye’deki yıkıcı faaliyetleri,
sivil ölümlere sebep olma ve
insanları zorla yerlerinden
etme gibi trajik olaylarla sınırlı
değildir. Rejimin de ötesinde
İran’ın bölgedeki çıkarlarının
garanti altına alınması
Hizbullah’ın en önemli
öncelikleri arasındadır.
Dolayısıyla, rejim veya Rusya
tarafından Suriye’de siyasi bir
inisiyatif başlatılsa bile buna
İran’ın rızası olmadığı
müddetçe Hizbullah başta
olmak üzere Şii milislerin karşı
çıkacağı açıktır. 

Hafız Esad döneminden itibaren
Suriye ile kurulan yakın müttefiklik
ilişkisi Hizbullah’a Lübnan siya-
setinde önemli bir avantaj sağlar-
ken Suriye’nin Lübnan’da var ol-
ması gerektiği tezini en güçlü sa-
vunan unsurun da Hizbullah ol-
ması taraflar arasındaki organik
bağın bir yansıması olarak ifade
edilebilir. Dolayısıyla, Hizbullah’ın
2012’den itibaren Suriye iç sava-

şında rejim saflarında savaşa dâhil
olması sürpriz bir gelişme olma-
mıştır. Rejim güçlerinin ve Hiz-
bullah’ın büyük oranda İran Dev-
rim Muhafızları Ordusu tarafından
eğitiliyor olması örgütün Suriye
iç savaşına entegrasyonunu hız-
landırmıştır. Yaklaşık sekiz bin
militanıyla Suriye’de varlık gösteren
Hizbullah, ülkedeki İran destekli
Şii milislerin en önde gelen un-
surlarından biri olmuştur. Binlerce
Suriyeli sivilin öldürülmesi ve mil-
yonlarcasının da yerlerinden edil-
mesinde büyük payı olan örgüt,
rejimin önemli kazanımlar elde
etmesi ile birlikte Temmuz 2019’da
Suriye’den çekilme kararı almıştır.
Fakat, bu karar hiçbir zaman tam
olarak sahaya yansımamıştır. Ha-
san Nasrallah Mayıs 2017’de de
Suriye’den çekileceklerine dair açık-
lama yapmış ve o dönemde de çe-
kilme gerçekleşmemiştir. Dolayı-
sıyla, sınırlı sayıdaki Hizbullah mi-
litanları kısmen Suriye-Lübnan sı-
nırına çekilmiş olsalar da Suri-
ye’deki varlıklarını devam ettir-
mektedirler. Şam, Halep, Humus
ve Deyr ez-Zor’da önemli oranda
bir Hizbullah varlığından söz edi-
lebilir. Özellikle İdlib Gerginliği
Azaltma Bölgesi sınırları içinde
bulunan Batı Halep’te varlık gös-
teren Şii milisler arasında Hizbullah
milisleri çoğunluğu oluşturmak-
tadır. Suriye’de sıcak çatışmanın
devam ettiği İdlib ve çevresinde
konuşlanan ve sivillere yönelik
saldırılara devam eden Hizbullah
militanları bu bölgedeki istikrar-
sızlığın en önemli sebeplerinden
biri olarak görülmektedir. Söz ko-
nusu bölgede sıcak çatışmaların
devam etmesi siyasi süreçlerde
ilerleme sağlanmasının önündeki
en büyük engellerden biridir. Ay-

rıca, Hizbullah’ın İdlib Gerginliği
Azaltma Bölgesindeki saldırıları
bazen Esad rejimi ile koordineli
gerçekleşmemekte, hatta rejim as-
kerleri ile Hizbullah militanları
arasında zaman zaman çatışmalar
da çıkmaktadır. Halep’in Şeyh Lütfi
ve Balura yerleşimlerindeki Esad
rejimi ve ailelerinin Hizbullah ta-
rafından zorla bölgeden çıkarıldığı
ve buradaki yapıların Hizbullah
tarafından restore edilerek kulla-
nıldığı Haziran 2021’de yerel basına
yansımıştır. Bu ve benzeri geliş-
meler, Hizbullah’ın Suriye’de “re-
jime rağmen” bir politika izlemeye
başladığının açık göstergelerinden
biri olarak görülebilir.

Hizbullah’ın Suriye’deki yıkıcı faa-
liyetleri, sivil ölümlere sebep olma
ve insanları zorla yerlerinden etme
gibi trajik olaylarla sınırlı değildir.
Rejimin de ötesinde İran’ın böl-
gedeki çıkarlarının garanti altına
alınması Hizbullah’ın en önemli
öncelikleri arasındadır. Dolayısıyla,
rejim veya Rusya tarafından Suri-
ye’de siyasi bir inisiyatif başlatılsa
bile buna İran’ın rızası olmadığı
müddetçe Hizbullah başta olmak
üzere Şii milislerin karşı çıkacağı
açıktır. Sonuç olarak, Hizbullah’ın
Lübnan’da olduğu gibi Suriye’de
de yapıcı olmaktan uzak ve siyasi
süreçlerin işlemesini engelleyen
bir tutum içinde olduğu söylene-
bilir. Özellikle Suriye’de sivil halka
karşı ateş açarak meşruiyetini bü-
yük oranda yitirmiş olan ve Lüb-
nan’daki gelişmeler karşısında İran
merkezli olarak dış kaynaklı bir
çözüm arayışı ile güven kaybeden
Hizbullah’ın Lübnan krizine olum-
lu bir katkı sunacağını beklemek
gerçekçi bir yaklaşım olarak de-
ğerlendirilemez.
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