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LÜBNAN VE İSRAİL DENİZ SINIRI
ANLAŞMASI VE LÜBNAN’A

YÖNELİK SONUÇLARI

Elde edilecek muhtemel gaz
kaynaklarıyla Lübnan’da
kalkınma planını finanse etmek
ve uygulamaya geçirmek
mümkün olacaktır. Dolayısıyla
bu anlaşmanın, Lübnan lirasına
olumlu olarak yansıması ve
asgari düzeyde sosyal istikrara
yönelik eğilimi desteklemesi
beklenmektedir. 

ilindiği üzere İsrail’le Lüb-
nan arasında yaklaşık 860
kilometrekarelik deniz sa-

hası anlaşmazlığı bulunmaktadır.
Lübnan, ABD arabuluculuğunda
başlayan müzakereler sonucunda
İsrail’le uzlaşıya varmıştır. Deniz
sınırı çiziminin nihai anlaşmasına
ilişkin konuşan Lübnan Meclis
Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab,
söz konusu anlaşmanın 26-27
Ekim’de Birleşmiş Milletler (BM)
nezdinde imzalanabileceğini ifade
etmiştir. Bu bağlamda anlaşmanın,
kelimenin tam anlamıyla Lübnan
için büyük önem arz ettiğini söy-
lemek yanlış olmayacaktır. Enerji
meselesiyle boğuşan Lübnan için
anlaşma deniz alanları içerisindeki
potansiyel enerji rezervleri nede-
niyle hayati görülmektedir. Öte
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yandan anlaşma tamamlandığında
Lübnan, fiilî olarak Gaz İhraç Eden
Ülkeler Forumu’nun (GECF) da
üyesi olacaktır. Gaz çıkışı ister iki
yıl sonra ister daha uzun bir süre
sonra başlasın, enerji (gaz) yatırımı
imzalar atıldığı andan itibaren ger-

çeğe dönüşecektir. Kısa süre sonra
milyarlarca dolar değerindeki gazı
rezervlerinden çıkarabileceğini dü-
şündüğümüzde Lübnan’ın ekono-
mik konularda, Amerika Birleşik
Devletleri (ABD) ve BM’nin yanı
sıra Avrupalı ve Katarlı şirketlerin

de garantisiyle uluslararası iş birliği
gerçekleştirmesi ve ekonomik an-
laşmalar yapması daha mümkün
olacaktır. Bu anlaşmalar gerçek-
leştiği takdirde Lübnan’ın, Doğu
ve Batı’dan ekonomik yardımlar
elde etmek için çabalamak zorunda
kalmayacağı söylenebilir. Aksine
kaynaklar güvence altına alındığı
müddetçe bağışçılar ve yakın çev-
resi, Lübnan’a bol miktarda kredi
sağlayabilecektir. Böylelikle Lübnan
borçlu olduğu taraflarla müzakere
ettikten sonra borçlarını geri öde-
yebilecek seviyeye ulaşacaktır. Bu
durum, finansal ve ekonomik kri-
zin bir çaresinin olduğu anlamına
gelmektedir. Yani elde edilecek
muhtemel gaz kaynaklarıyla Lüb-
nan’da kalkınma planını finanse
etmek ve uygulamaya geçirmek
mümkün olacaktır. Dolayısıyla bu
anlaşmanın, Lübnan lirasına olum-
lu olarak yansıması ve asgari dü-
zeyde sosyal istikrara yönelik eği-
limi desteklemesi beklenmekte-
dir.

İsrail’deki seçim koşulları Yair
Lapid üzerinde baskı
oluşturmuş ve Lapid’in
anlaşmayı pazarlayabilmesi için
Avn’ın kendisini araması ve
İsrail’in kuzey sınırı için
güvenlik garantileri elde ettiği
söylemi yöntem olarak
benimsenmiştir.  

ANLAŞMANIN TARAFLARI
VE BIDEN YÖNETİMİNİN
TUTUMU

Sınır anlaşmasından sonraki ko-
nuşmalarında herhangi bir ayrın-
tıya değinmemesine rağmen ABD’li
yetkililer Lübnan’ın kısa sürede
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yeniden nefes alacağını ima et-
mişlerdir. Lübnan’ın hâlâ istikrarlı
sürece girmesini bekleyen başka
aşamalar da vardır. Bunlar: Taif
Anlaşması hükümlerinin yerine
getirilmesine dayanan siyasi çözüm
üretilmesi, ademimerkeziyetçiliğin
benimsenmesi, senato kurulması
ve yürütme organının etkinliği
güçlendirme amacıyla adımlar atıl-
ması. Hizbullah özellikle askerî
varlığı açısından Lübnan’da esas
taraf olduğu müddetçe, güvenlik
garantilerine bağlı ortak zeminlerde
perde arkası arayışlar beklemek
mantıklı olacaktır. Ayrıca bu du-
rumu yeni cumhurbaşkanı seçme,
önceden bir hükûmet üzerinde
anlaşma ve tükenmiş devlet ku-
rumlarının Avrupa ve Körfez spon-
sorluğunda yeniden inşası için ça-
lıştay başlatma süreçleri takip ede-
cektir.

Hizbullah’ın anlaşmaya verdiği
destek bu bağlamda haklı görüle-
bilir. Ülke genelinde yaşanan sosyal
ve ekonomik çöküş, partinin seç-
men tabanında büyük memnuni-
yetsizliğe neden olmuştur. Söz ko-
nusu anlaşma, gelecekte Lübnan’ı
içinde bulunduğu krizden çıkaracak
ve ekonomik büyüme olasılığını
artıracak bir gelişme niteliğindedir.

Tüm bunlara ek olarak, Hizbul-
lah’ın İsrail’e yönelik sert söylem-
lerine rağmen, olası askerî çatış-
manın partinin merkezinde kaosa
yol açacağı ve bölgedeki yayılmacı
rolünü baltalayacağı gibi nedenlerle
İsrail’le askerî çatışmanın arzu-
lanmadığı gözlenmektedir. Öte
yandan İsrail’deki seçim süreci,
anlaşmanın imzalanmasını zora
sokmuştur. Ancak ABD Başkanı
Joe Biden, anlaşmayı ciddi şekilde
desteklemiştir. Bu bağlamda, Lüb-
nan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın,
tebrik etmek için doğrudan İsrail
Başbakanı Yair Lapid’le telefon
görüşmesi yapmayı onaylaması
anlaşmanın sonuçlanmasındaki
hayati adım olmuştur.

Lübnan’la Biden yönetimi, anlaş-
manın çöküşünü sınırlama ve is-
tikrarı yeniden sağlamanın zorunlu
olduğunu düşünmüşlerdir. İsra-
il’deki seçim koşulları Yair Lapid
üzerinde baskı oluşturmuş ve La-
pid’in anlaşmayı pazarlayabilmesi
için Avn’ın kendisini araması ve
İsrail’in kuzey sınırı için güvenlik
garantileri elde ettiği söylemi yön-
tem olarak benimsenmiştir. Ancak
eski İsrail Başbakanı Binyamin
Netanyahu, anlaşmanın meşrulu-
ğunu ortadan kaldırmaya çalış-

mıştır. Öte yandan Biden, Lapid’e
Lübnan’ın denizdeki kazanımla-
rından Hizbullah’ın faydalanma-
yacağına yönelik Avn’ın irade gös-
tereceğini ifade etmiştir. İsrail’deki
seçimlere yüksek katılımın Netan-
yahu’nun lehine olacağının fazla-
sıyla farkında olan Biden, bu ne-
denle fazla umudu olmamasına
rağmen ortamı soğutmaya ve La-
pid’in seçimlerden güçlü çıkmasını
sağlamaya çalışmaktadır.

Sınırlama anlaşması,
diplomatik seçeneğin işlevini
deneyimlemek için Hizbullah
açısından giriş niteliğindedir.
Bu sayede partinin ABD’yle şu
veya bu şekilde bir sınır
anlaşması yapmak istediği ve
sonrasında bunu iç siyasette
kazanıma dönüştürmeyi
amaçladığı söylenebilir.

HİZBULLAH SINIRIN,
REJİMİN VE MÜZAKERENİN
KORUMASIDIR

Hizbullah’ın İsrail’le sınır anlaş-
masını onaylaması, bakış açısında
bir değişim olduğuna işaret et-
mektedir. Değişimle birlikte Hiz-
bullah’ın iç siyasete daha fazla
müdahil olması beklenebilir. Hiz-
bullah yıllar önce, özellikle 2018
seçimlerinde Meclis Başkanı Nebih
Berri’le devlet kurum ve idarelerine
girişte eşit hak-temsil konusunda
bir anlaşma imzalamıştı. Hizbullah
aylardır yeni siyasi belge üzerinde
çalışmaktadır ve ne zaman açık-
lanacağı henüz belli değildir. Ancak
bu belge, partinin Lübnan’daki si-
yasi ve ekonomik duruma dair sa-
hip olduğu vizyonu sunmaktadır.
Ayrıca, Hizbullah’ın yetkililerinin
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tutumlarını korumak için bazı fi-
kirleri de içermektedir. Dolayısıyla
Hizbullah’ın İsrail-Lübnan anlaş-
ması sonrasında iç siyasette bazı
kazanımlar elde etmek amacıyla
bu anlaşmadaki tutumunu pazarlık
konusu yapabileceği söylenebilir.

Buna göre, Hizbullah iç siyasi-eko-
nomik ihtiyaçlara odaklanmakta-
dır. Bu oluşum, Lübnanlı yetkililere
ve diplomatlara anlaşmaya istekli
olduğunu göstermiştir. Ayrıca bu
konuda yaptığı toplantılar ve ser-
gilediği tutumlar aracılığıyla da
bu istekli tutumunu onaylamıştır.
Bu tutumun bir sonraki aşama
için siyasi boyutları ve Lübnan’ın
durumu hakkında dış güçlerle her-
hangi bir müzakere yapma çaba-
larını da kapsayan sonuçları bu-
lunmaktadır. Parti bu tarz müza-
kere çabalarını daha önce Fran-
sa’yla denemiştir. Belki de daha
büyük etkiye sahip diğer güçlerle
de bu süreci yürütmek istemiştir.
Bu bağlamda sınırlama anlaşması,
diplomatik seçeneğin işlevini de-
neyimlemek için Hizbullah açısın-
dan giriş niteliğindedir. Bu sayede
partinin ABD’yle şu veya bu şekilde
bir sınır anlaşması yapmak istediği
ve sonrasında bunu iç siyasette
kazanıma dönüştürmeyi amaçla-
dığı söylenebilir. ABD için geçerli
olan Hizbullah’ın bu yaklaşımı,
Suudi Arabistan için de geçerlidir.
Özellikle Hizbullah, kendisiyle it-
tifak yapan Sünni veya Sünni ol-
mayan temsilcilerle yaptığı görüş-
melerde Suudi Büyükelçisi Walid
el-Buhari’nin İsrail-Lübnan anlaş-
masıyla ilgili tutumuna ve Petrol
İhraç Eden Ülkeler Örgütündeki
(OPEC+) Suudi Arabistan’ın son
ABD karşıtı yaklaşımına olumlu
baktığını ima etmiştir. Dolayısıyla
Hizbullah oluşumu Riyad-Was-

hington yönetimiyle dolaylı da
olsa diplomatik temas içerisinde
bulunmayı memnuniyetle karşı-
lamış ve bu süreci sonraki iç siyasi
hesaplarda kullanmayı planlamış-
tır.

ANLAŞMANIN GELECEĞİ
VE ANLAŞMAZLIĞIN
ÇİZGİLERİ

Bu iyimser tablonun aksine, son
anlaşmanın bazı olumsuz yönleri
göz ardı edilmemelidir. Özellikle
Kana Gaz Sahası’nı işleten Fransız
şirketi Total’le İsrail arasında fi-
nansal konularla ilgili yaşananlar
ve şirketin İsrail’e yüzde 17 pay
verme taahhüdü unutulmamalıdır.
Bu durum anlaşmanın geleceğini
tehdit eden şamandıra hattını da
kapsayan iki temel meseleye işaret
etmektedir:

1. Kana Gaz Sahası’yla ilgili olarak
devlet, Total’le İsrail arasında
belirlenmesi gereken mali so-
rumluluğun kontrolünü tama-
men kaybetme riskiyle karşı
karşıyadır. Bu çerçevede Lüb-
nan, İsrail’in Total şirketi ara-
sındaki çatışma durumunda
İsrail koşullarını dikkate alan
bir anlaşmaya rıza göstermiş
durumdadır. Kana Gaz Saha-
sı’nda Lübnan’ın tam olarak
kontrol sağlayamaması ileriye
dönük önemli dezavantaj du-
rumudur.

2. İsrail’in güvenlik endişelerinin
fazlasıyla dikkate alındığı bir
anlaşma olmuştur. Dolayısıyla
ilerleyen aşamalarda İsrail’in
işgal altında tuttuğu Şeba Çift-
likleri gibi bazı bölgelerde Lüb-
nan’ın isteklerini kabul ettir-
mesi ve deniz sınırlarındaki
bazı haklarını koruması daha

zor gözükmektedir. 2000 yı-
lında İsrail, Lübnan işgalini
sonlandırırken deniz hattını
Lübnan alanının içerisine giren
bir şamandıra hattıyla belirle-
miş ve son anlaşmada bu sor-
gulanmamıştır. Dolayısıyla
2000 yılında Rosh Hanikra ka-
sabasının 5 kilometre açığında
kurulan ve 800 metre uzunlu-
ğundaki şamandıra hattındaki
bazı konular hâlen Lübnan
aleyhine durum olarak devam
etmektedir.

Yukarıdaki sorunlu alanlara rağ-
men anlaşma, Lübnan’ın yıllardır
donmuş olan bir süreci başlatma-
sına ve şamandıra hattındaki prob-
lemlere rağmen çözüm yönünde
adım atılmasına katkı sağlamıştır.
Bunun yanı sıra Hizbullah’ın bazı
iç siyasi kazanım hesaplarıyla an-
laşmayı onaylaması da ilginç bir
nokta olarak not edilmelidir. Sonuç
olarak, çok hayati kazanımlar ye-
rine İsrail’le barışçıl ortamı sağlama
karşılığında gaz çıkarma seçeneği,
Lübnan finansal koşulları açısından
tek ve kesin alternatif olarak be-
lirmiştir. Hizbullah ise hem Ulus-
lararası Para Fonu’ndan (IMF) bek-
lenen maddi desteği hem de ABD-
Suudi Arabistan gibi aktörlerle do-
laylı görüşme zeminini kazanmak
amacıyla bu sürece itiraz etme-
mektedir. Bu bağlamda Hizbullah,
rejim içerisindeki mevcut gücü-
nü-yapısını korumak için gerilimi
azaltmak ve muhalif Lübnan güç-
leri arasında diyaloğu sağlamayı
öncelikli görmektedir. Böylece ken-
disini mevcut rejimin istikrarını
sağlayan ve çatışan siyasi güçler
arasında rol oynayabilecek bir olu-
şum olarak sunabilir ve dolayısıyla
iç siyasi kazanımlarını güçlendi-
rebilir. ∂
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