
Hattar Ebu Diyab;
Prof. Dr. Hattar Ebu Diyab, Paris Üniversitesinde
Uluslararası Siyasi İlişkiler Bölümünde siyaset bilimi
öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Or-
tadoğu siyaseti ve ilişkileri uzmanı olan Ebu Diyab,
aynı zamanda Paris’teki Jeopolitik Konseyi’nde
direktör olarak görev yapmasıyla birlikte ulus-
lararası ilişkiler alanında danışman ve siyasi
analist uzmanı olarak tanınmaktadır.

Prof. Dr. Hattar Ebu Diyab: 

RÖPORTAJ

Beyrut Limanı, uzun yıllar
boyunca Ortadoğu ve bölge
ülkeleri için önemli bir ticaret
merkezi hâline gelmişti.
Ancak, yaşanan büyük facia
(patlama) sonrasında Lübnan,
sahip olduğu büyük stratejik
konumunu kaybetmesiyle
karşı karşıya bırakıldı.

Abdennour Toumi:  Lübnan, bu-

günlerde Lübnan devletini sar-

san iç savaşın sancılı yıllarına

Lübnanlıları geri getirebilecek

gelişmeler yaşıyor. Bir sonraki

hükûmetin seçenekleri ve ül-

kedeki siyasi faaliyetler neler-

dir? Saad Hariri hükûmetinin

çalışmalarının derhâl kesintiye

uğramasının asıl nedeni nedir?

Hattar Ebu Diyab: Lübnan, uzun
zamandır siyasi, ekonomik ve top-
lumsal olarak derin sorunlarla bo-
ğuşmaktadır. Son yıllarda Lüb-
nan’da yaşanan ekonomik krizler,
buna ilaveten Hizbullah’ın etkisi
ve ABD’nin Lübnan’a olan derin
baskısı, ne yazık ki Lübnan’ı daha
derin sorunlarla karşı karşıya bı-
raktı. 17 Ekim 2019 tarihinde
Lübnan’da gerçekleşen ayaklan-
malar, ülkede ufak çaplı hareket-
lenmeleri uyandırmaya kefil oldu.
Bununla birlikte, 4 Ağustos 2020
tarihinde Beyrut Limanı’nda ger-
çekleşen büyük patlama, ülkedeki
siyasi istikrarsızlığı daha da hız-
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landırmasına yol açmasıyla birlikte
siyasi krizin bir kez daha Lübnan
gündemine taşımasına neden oldu.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn
ve damadı olan Özgür Yurtsever
Hareketi lideri Cebran Basil’den
oluşan takım, özellikle Beyrut Li-
manı patlaması sonrasında ülke-
deki siyasi istikrarsızlığı bir sonraki
seçime erteleyebilmek için birlik
oldular. Bunu gösteren en bariz
delil ise 26 Temmuz 2021 tarihinde
Necip Mikati’nin yeni hükûmet
kurabilmesi için 128 oydan 73 oy
alması sonrasında Mişel Avn ve
ekibinden oy alamadığının ortaya
çıkması oldu. Lübnan halkı, Bey-
rut’ta gerçekleşen patlama nede-
niyle “4 Ağustos” tarihinden korkar
hâle geldi. Patlamanın ülkede derin
izler bırakmış olması, keza patla-
manın kimin tarafından yapıldığı
sorusuna net cevabın verilmemesi
Lübnan halkı içerisinde endişe
uyandırdı. Beyrut Limanı, uzun

yıllar boyunca Ortadoğu ve bölge
ülkeleri için önemli bir ticaret mer-
kezi hâline gelmişti. Ancak yaşanan
büyük facia (patlama) sonrasında
Lübnan, sahip olduğu büyük stra-
tejik konumunu kaybetmesiyle
karşı karşıya bırakıldı.

Halk, Lübnan Batı’ya mı
yönelmeli yoksa bir Ortadoğu
ülkesi olarak kendi kimliğine
mi bürünmeli sorusunu
sormaya başladı. Bilahare,
Lübnan’ı diğer bölge
ülkelerinden ayıran bazı
önemli özellikleri de söz
konusudur. Lübnan’da 18
farklı etnik grubun olmasının
yanı sıra siyasi hayatında da
farklılıklar ortaya
çıkabilmekte. 

Abdennour Toumi: 1989 Taif Ant-

laşması’ndan çıkarılan dersler

nelerdir? Hizbullah politikala-

rının anlaşmaya derin etkisi var

mıdır?

Hattar Ebu Diyab: Lübnan’daki
sorun anayasal değil, siyasidir.
1989 Taif Antlaşması öncesinde
Lübnan’da “Genel Ulusal Sözleş-
me” doktrini mevcuttu. 1989 Taif
Antlaşması’yla birlikte bu doktrin
geçersiz kılındı. Bunun etkisiyle
birlikte ne yazık ki ülkedeki vatana
bağımlılık duygusu yok oldu ve
yerini mezhepçilik ayrımı yer aldı.
Bunun yanı sıra doktrinin etkisini
kaybetmesiyle Lübnan’da “Lübnan
nereye ve kime ait?” sorusu ortaya
çıktı. Halk, Lübnan Batı’ya mı yö-
nelmeli yoksa bir Ortadoğu ülkesi
olarak kendi kimliğine mi bürün-
meli sorusunu sormaya başladı.
Bilahare, Lübnan’ı diğer bölge ül-
kelerinden ayıran bazı önemli özel-
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likleri de söz konusudur. Lübnan’da
18 farklı etnik grubun olmasının
yanı sıra siyasi hayatında da fark-
lılıklar ortaya çıkabilmekte. Lüb-
nan’ı mezhepçilik veya etnik grup
bakımından yönetmek zor olabilir.
Bunu başarabilmek için, Lübnan’da
1970’li yıllar öncesinde olduğu
gibi vatana bağımlılık duygusunun
tekrar ortaya çıkarabilmek önemli
olacaktır. Lübnan’ın parlak geleceği
bu duygunun tekrar doğmasıyla
bağlantılı.

Abdennour Toumi: Suriye halkının

Esad rejimine karşı ayaklanması

resmî ve popüler Lübnan-Suriye

ilişkilerini nasıl etkiledi?

Şunun iyi bilinmesi gerekir ki
Lübnan’ın geleceği Suriye’nin
ve Irak’ın olumlu geleceği ile
bağlantılı. Suriye’de ve Irak’ta
istikrar  sağlandığı takdirde, bu
olumlu havanın Lübnan’a da
olumlu yansıyacağından
eminim.

Hattar Ebu Diyab: Lübnan ve Su-
riye, tarih boyunca her zaman ikiz
kardeş olarak anıldı. Bu bağlamda,
Suriye Devlet Eski Başkanı Hafız
Esad, her konuşmasında Lübnan

ve Suriye için “iki millet, tek devlet”
sözlerini kullanırdı. Geçmiş tarihe
bakıldığında, Lübnan ile Suriye
arasındaki diplomatik ilişkilerde
kopukluk söz konusuydu. 2009
yılında iki ülke arasında imzalanan
kapsamlı diplomatik ilişkiler an-
tlaşması, her iki ülke için olumlu
sonuçlar yarattı. 2011 Arap Ba-
harı’nın yaşanmasıyla birlikte Su-
riye’de iç savaşı ortaya çıktı ve ne-
ticesinde iki ülke arasındaki ilişkiler
durma noktasına geldi. Ancak, şu-
nun iyi bilinmesi gerekir ki Lüb-
nan’ın geleceği Suriye’nin ve Irak’ın
olumlu geleceği ile bağlantılı. Su-
riye’de ve Irak’ta istikrar sağlandığı
takdirde, bu olumlu havanın Lüb-
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nan’a da olumlu yansıyacağından
eminim. 

Abdennour Toumi: Başkan Michel

Aoun’un yönetimi ve yeni hü-

kûmet, Lübnan’ı “mali kriz” ka-

busundan kurtarmak için şimdi

ne yapmalı?

Hattar Ebu Diyab: Lübnan’da art
arda gelen sorunlar, ne yazık ki
ülkedeki krizleri çıkmaz bir döngü
hâline getirdi. Çoğu vatandaşların
bankalara yatırdıkları yüksek meb-
lağdaki paraları, son zamanlarda
yok olmaya ve çalınmaya başlandı.
Diğer yandan, UNİCEF tarafından
paylaşılan son verilerde Lübnan’da-

ki açlık krizinin çocukları da olum-
suz etkilemeye başladığı bilgileri
paylaşıldı. Keza Lübnanlı vatan-
daşlar, günümüzde günlük hayat-
larında ekmek ve ilaç bulamaz
hâle geldiler. Günümüzdeki hü-
kûmetin mali krizi yönetmekte
başarısız kaldığı herkes tarafından
net bir şekilde bilinmektedir. Gü-
nümüz Lübnan’ında hükûmetten
bu krizi eritmesini ve mucizeler
yaratmasını beklemek pek doğru
olmayacaktır. Gelecek dönemlerde
kurulacak olan yeni hükûmetin,
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve
diğer büyük kuruluşların yanı sıra
güçlü ekonomiye sahip ülkelerle
iş birliği sağlayıp, ülkedeki mali
krizi yöneterek ortadan kaldır-
makta başarılı olabilir.

Irak ve Suriye ülkelerinde
olduğu gibi, Lübnan’da da
mezhepsel sorun
yaşanmaktadır. Etnik
grupların ve mezhep farklılığı
olmasının bazı avantajları ve
dezavantajları vardır.

Abdennour Toumi: Lübnan istis-

nasının sırrından geriye ne kal-

dı? Lübnan’daki büyük mezhep

partilerinin Lübnan’daki rolleri

nelerdir?

Hattar Ebu Diyab: Irak ve Suriye
ülkelerinde olduğu gibi, Lübnan’da
da mezhepsel sorun yaşanmakta-
dır. Etnik grupların ve mezhep
farklılığın olmasının bazı avantaj-
ları ve dezavantajları vardır. Avantaj
açısından bakıldığında, Lübnan’da-
ki etnik grupların varlıkları, ülke-
deki demokratik seçimlerin güç-
lenmesi için iyi bir etken olabilir.
Dezavantaj olarak ise, mezhepsel

ve etnik grupların ayrılması ülke-
deki vatana bağlılık duygusunu ve
Lübnan milliyetçiliğini ortadan
yok etmek için önemli bir sebep
olabilir. Ancak her ne olursa olsun,
ülkedeki birliğin tekrar sağlanması
için etnik-mezhepsel ayrımcılıktan
vazgeçilip, geçmiş Lübnan tari-
hinde olduğu gibi tek bayrak al-
tında yaşama aidiyetin Lübnan’a
tekrar kazandırılması, Lübnan’ın
geleceği için önem arz edecektir.
Lübnan’ın etnik-mezhepsel zen-
ginliğini iyi bir şekilde idare ettiği
takdirde, bölgenin demokratik ül-
kesi olan İsrail’e boy atıp, bölgenin
en demokratik ülkesi unvanını ka-
zanma şansını yakalayabilir.

Abdennour Toumi: Filistin-İsrail ça-
tışmasındaki son gelişmeler,
çatışma denkleminde yeni dö-
nüşlere ve Lübnan’ın İsrail ile
sınırında yeni göstergelerin or-
taya çıkmasına tanık oldu. Bu
gelişmeleri nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

Hattar Ebu Diyab: Mayıs ayında
Gazze’ye gerçekleşen saldırılar, el-
bette hepimizi derinden üzdü.
Gazze davası, başta Filistinliler ol-
mak üzere tüm İslam ülkelerini
yakından ilgilendirmektedir. İsrail,
bazı Arap ülkeleriyle normalleşme
sürecine girerek, Gazze’yi ve Batı
Şeria’yı kendi sınırları içerisine
alabileceğini düşündü. Ancak, gö-
ründüğü gibi Gazze’deki Filistin-
lilerin direnişi, İsrail’e sert bir cevap
oldu. Biz İslam alemi olarak, şu
an büyük bir sınav içerisindeyiz.
Filistin davasının çözülmesi ve Fi-
listin’in toprak bütünlüğünü tekrar
kazanabilmesi için birlik olmamız
gerekecek. Öte yandan, Lübnan’ın
İsrail ile olan ilişkilerine bakacak
olursak; Lübnan’ın İsrail ile Filis-
tin’in kurulmasında öncesine da-
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yanan bazı önemli ikili antlaşmaları
vardı. Lübnan ile İsrail arasında
zamanla önemli çatışmalar yaşandı.
Bu çatışmalar 1978, 1982, 1996
ve 2006 çatışmaları olarak anılır.
Keza günümüzde dahi, Lübnan
ile İsrail arasında sınırdaki toprak
ilhakı ile ilgili ciddi sorunlar ya-
şanmakta. İsrail, Lübnan sınırları
içerisinde yer alan ve “Şebaa Çift-
likleri” olarak bilinen bölgeyi ilhak
etmek istemektedir. Suriye’nin bu
meseledeki duruşu çok önemli
olacak. Beşar Esad yönetimi, bu
toprakları Lübnan’a olduğuna dair
Birleşmiş Milletler’e resmî başvu-
ruda bulunduğu takdirde, Lübnan’a
yardımda bulunmuş olacak ve me-
sele derhâl çözülecektir. Fakat,
Esad yönetimi, böyle bir hamlede
bulunmayıp, Lübnan’ın iç işlerine
müdahâle edebilmek için bu top-
rakları kullanmaya niyetli. Sonuç
olarak, Lübnan’ın Hizbullah etkisi
altında kaldığı doğrudur. Lübnan’ın
en kısa zamanda bulunduğu du-

rumdan ve kaostan kurtulup, kendi
varlığını koruyabilmesi için kendi
savunma sistemini kurması önemli
olacaktır.

Bölgede söz sahibi olan bazı
Arap ülkelerin bölgedeki
nüfuzlarını 2003 yılı itibarıyla
kaybetmeleri, bölgede
Türkiye, İran ve İsrail gibi yeni
güçlerin ortaya çıkmalarına
sebep oldu. Bu üç ülkenin
bölgede etkin rol almaya
başlamış olmaları, birçok
Körfez ülkesinin bu 3 ülkeye
karşı çekinceli davranmasına
yol açtı ve nihayetinde
Türkiye’nin, İran’ın ve İsrail’in
artık Arap (Körfez) ülkelerin
içerisinde aynı çatı altında rol
almaya başladığı görülmeye
başlandı.

Abdennour Toumi: Bölgedeki kü-
resel ve bölgesel güçlerin taş-
larını yerinden oynatma siyaseti
ışığında Arap ülkelerinin İsrail
ile normalleşmesinin Arap-Arap
ilişkilerine yansımalarını nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Hattar Ebu Diyab: 2003 yılında,
ABD’nin Irak’a olan müdahalesi
bölgedeki sabit taşların (etkili güç-
lerin) yerlerini değiştirmelerine
neden oldu. Bağdat’ın 2003 yılında
yıkılmış olması, ne yazık ki Arap
diplomasinin kan kaybetmesine
yol açtı. Bölgede söz sahibi olan
bazı Arap ülkelerin bölgedeki nü-
fuzlarını 2003 yılı itibarıyla kay-
betmeleri, bölgede Türkiye, İran
ve İsrail gibi yeni güçlerin ortaya
çıkmalarına sebep oldu. Bu üç ül-
kenin bölgede etkin rol almaya
başlamış olmaları, birçok Körfez
ülkesinin bu 3 ülkeye karşı çekinceli
davranmasına yol açtı ve nihaye-
tinde Türkiye’nin, İran’ın ve İsrail’in
artık Arap (Körfez) ülkelerin içe-
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risinde aynı çatı altında rol almaya
başladığı görülmeye başlandı. Öte
yandan, günümüzdeki birçok Kör-
fez ülkesinin de kendi çıkar me-
selesi doğrultusunda rol almaya
başlaması da söz konusu hâline
geldi. Fas ve Birleşik Arap Emir-
likleri gibi bazı İslam ülkeleri,
kendi çıkarları doğrultusunda İsrail
ile normalleşmeye girdi.

Abdennour Toumi:  ABD Başkanı

Joe Biden’ın Ortadoğu ve Kuzey

Afrika’daki politikasını nasıl

tanımlıyorsunuz? Bölgedeki

klasik demokrat politikasının

(gerçekçilik ile yeni-gerçekçilik

arasındaki siyaset) bir devamı

mı?

Hattar Ebu Diyab: Genel olarak
büyük tabloya bakıldığında,
ABD’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika
bölgesinden geri adım atmaya baş-
ladığı anlaşılmaktadır. Bunu en
iyi şekilde anlayabilmek için, İs-
rail’in ABD ile olan ilişkisine göz
atmak gerekir. Tarih boyunca,
ABD’deki demokratların İsrail’e
olan destekleri her zaman cum-
huriyetçilerden daha fazla olmuş-
tur. Ancak, son cumhuriyetçi Eski
ABD Başkanı Donald Trump’ın
İsrail ile olan ilişkisine bakıldığında,
bu durumun ters döndüğünü gö-
rebiliriz. Yani, bu durum ABD’nin
Ortadoğu siyasetindeki değişikli-
ğini gösteren önemli bir ipucun
olarak değerlendirilebilir. Keza,
son olarak mayıs ayında İsrail’in
Gazze’ye olan saldırısında ABD’den
istediği şekilde desteği alamayışı-
nın, ABD’nin bölgeden geri adım
atmaya başladığını gösteren bir
diğer önemli ipucu olarak göste-
rilebilir. 

Öte yandan, 21. yüzyılı başları iti-
barıyla dünya üzerindeki güçlü ak-

törlerin dengesindeki değişimler
söz konusu oldu. Uluslararası are-
nada, ABD’nin yanı sıra büyük
güçler olarak Rusya’yı ve Çin’i gö-
rebilirken; Ortadoğu bölgesinde
birçok Arap ülkesinin de kendi
başına karar almaya başladığını
net bir şekilde görebiliriz. Bilahare,
Avrupa ülkelerin de eskisi kadar
güçlü olmadıkları da söz konusu-
dur.

Abdennour Toumi:  General De Ga-

ulle’ün 1960 yıllarında belirle-

diği özel olarak Fransa’nın Lüb-

nan politikasından ve genel

olarak Arap politikasından (La

Politique Arabe De La France)

geriye ne kaldı?

Türkiye günümüzde daha
farklı strateji izleyip, Doğu
Akdeniz’de, Libya’da, Suriye’de
ve Azerbaycan’da varlık
göstermeye başlayıp,
uluslararası siyasetteki
varlığını belirgin bir şekilde
göstermeyi başardı. 

Hattar Ebu Diyab: Fransa’nın geç-
miş tarihindeki girişimciliği ile gü-
nümüzdeki girişimciliğini bir tut-
mak doğru olmayacaktır. Ancak,
şu iyi bilinmelidir ki; Fransa, Or-
tadoğu ülkelerine olan müdaha-
lesinden hiçbir zaman geride kal-
mamıştır.

Günümüzde Fransa’nın birçok
uluslararası meselede yer aldığını
görmek çok mümkün. Fransa,
Doğu Akdeniz meselesinde etkili
rol almasının yanı sıra son Gazze
saldırısında da etkin rol aldığı gö-
rülmüştür. Fransa’nın Lübnan’a
olan müdahalesi değişti, ancak

hiçbir zaman yok olmadı. Fransa,
Lübnan’ı daima Ortadoğu’ya açılan
bir kapı olarak gördü ve böylece
Lübnan’ı Ortadoğu’ya açılan bir
güzergâh olarak değerlendirmek
istedi. Bu doğrultuda, eski Lüb-
nanlıların Fransa için bir zamanlar
“sevgi dolu anne” dediklerine rast-
lamak mümkündü. Öte yanda,
günümüzde Fransa’nın ABD Baş-
kanı Joe Biden ile iyi ilişkiler kur-
duğunu görüyoruz. Bu olumlu
yöndeki ilişkilerin Lübnan’a olumlu
yansıması da muhtemeldir.

Abdennour Toumi:  Türkiye’nin Ku-

zey Afrika ve Doğu Akdeniz Böl-

gesindeki proaktif politikasını

nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’nin derin jeostratejik

varlığı Fransa ve İsrail’i endi-

şelendiriyor mu?

Hattar Ebu Diyab: Kuşkusuz Tür-
kiye son 10 yıl içerisinde bölgede
güç gösteren en önemli aktörlerden
birisi olmuştur. Türkiye, 2011
olaylarından etkilenmesi sonu-
cunda Eski Başbakan Ahmet Da-
vutoğlu önderliğinde “Sıfır Sorun”
politikasını benimseme ve “Orta-
doğu’nun Japonya’sı” olma hayali
peşinden gitmekteydi. Ancak, Tür-
kiye günümüzde daha farklı strateji
izleyip Doğu Akdeniz’de, Libya’da,
Suriye’de ve Azerbaycan’da varlık
göstermeye başlayıp, uluslararası
siyasetteki varlığını belirgin bir
şekilde göstermeyi başardı. Türkiye,
her ne kadar Fransa ve İsrail ile
sorun yaşıyor olsa da, uluslararası
siyasetteki yeri hiçbir zaman hiçbir
ülke tarafından reddedilmedi. Tüm
ihtilaflara rağmen, Fransa ve İsrail
Türkiye’ye her zaman ihtiyaç du-
yacaktır.
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