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ÖZET

Lübnan’da on yıllardır devam eden mezhep temelli politikalar, küresel ve bölgesel güçlerin ülke
siyasetini etkilemelerine sebebiyet vermiştir.
Hâlihazırda, bu küresel ve bölgesel güçler 5 yıl ertelenmiş olan 2018 Lübnan genel seçimlerine
odaklanmıştır.
İran da Lübnan’daki genel seçim sürecini yakından takip eden bölgesel güçler arasındadır.
İran Lübnan’da seçim sonrasında oluşacak atmosferin bölgedeki nüfuzunun geleceği açısından
hayati olduğunu düşünmektedir. Bunun yanında seçimler sonrası İran ile alakalı küresel ve bölgesel gelişmeler de Lübnan’ın siyasi geleceği açısından önemlidir.
İran ve Suudi Arabistan’ın ise istikrarsız Lübnan’a daha fazla müdahil olması muhtemeldir. Bu
müdahalelerin ise hem Lübnan’ı hem de bölgeyi istikrarsızlaştırmaya devam edeceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Lübnan, Seçim, İran, Parlamento, Hizbullah
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SUMMARY

Lebanon’s decades-long confessional political system has paved the way for foreign intervention in the country’s politics.
The global and regional powers are now focusing their attention to the upcoming general elections in Lebanon which will be held on 6th of May 2018 after a 5-year delay.
Iran is also among the regional powers that closely monitors the election process in Lebanon.
Iran considers Lebanon’s post-election setting vital to its regional influence. Besides, the global
and regional developments that will take place around Iran after the Lebanese elections will play
a significant role in Lebanon’s political future.
A destabilized political setting in Lebanon will predictably attract further Iranian and Saudi
intervention in the country’s affairs which, in all likelihood, will escalate the already-existing
disability.
Keywords: Lebanon, Election, Iran, Parliament, Hezbollah

چكیده

 این مساله میدان را برای نفوذ و تاثیرگذاری.•دهه هاست كه سیاستهای مذهب محور در لبنان درحال پیگیری است
.قدرتهای جهانی و منطقه ای در این كشور فراهم كرده است
) كه با٢٠١٨( •درحال حاضر قدرتهای جهانی و منطقه ای تمركز خود را بر انتخابات سراسری سال جاری
. جلب كرده اند، ساله برگزار خواهد شد٥ تاخیری
.•ایران نیز از جمله قدرتهای منطقه ای است كه روند این انتخابات را از نزدیك تحت نظر دارد
 فضای سیاسی جدید در این كشور اهمیتی حیاتی،•ایران بر این باور است كه پس از انتخابات پیش رو در لبنان
 از طرف دیگر تحوالت جهانی و منطقه ای مرتبط با ایران كه پس.برای آینده نفوذ ایران در منطقه خواهد داشت
.از این انتخابات روی خواهد داد نیز از منظر آینده سیاسی لبنان حائز اهمیت می باشد
 افزایش مداخله ایران و عربستان سعودی در این كشور قابل پیش،•با توجه به عدم ثبات سیاسی موجود در لبنان
 این امر نه تنها تنشهای درحال افزایش در منطقه را كاهش نخواهد داد كه موجب افزایش بی ثباتی.بینی است
. خواهد شد، هم در لبنان و هم در منطقه،موجود
 حزب هللا، پارلمان، ایران، انتخابات، لبنان:كلید واژه ها
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Giriş
On yıllardır vekalet savaşlarının yaşandığı
Lübnan, küçük ama konumu ve demografik yapısı itibariyle Ortadoğu’nun en stratejik siyasi
sahnelerinden biridir. Bağımsızlığını kazandıktan sonra yaşadığı silahlı çatışmalar, 15 yıl süren
yıkıcı iç savaş ve sonrasındaki siyasi belirsizlikler aynı zamanda Lübnan’ı, bölgenin en istikrarsız ülkelerinden biri hâline getirmiştir. İç savaş
sonrasında ülkenin siyasal gerilimler yaşadığı
dönemler, daha çok seçimler öncesi ve sonrası olagelmiştir. Öyle ki Lübnan yakın tarihine
bakıldığında, ülkenin siyasi anlaşmazlıklardan
dolayı iki ayrı dönemde toplamda yaklaşık 3,5
yıl cumhurbaşkanı seçemediği görülmektedir.
Bütün bunların temel nedeni, ülke anayasasında
yer bulan mezhepsel siyasi temsilin yine mezhepsel hatlarda gruplaşmalara sebep olmasıdır.
Bu gruplaşmalar, ulusal bir “Lübnanlılık” kimliğinin oluşmasına izin vermediği gibi ülkenin
siyasi karar alma mekanizmasını da çıkmaza
sürüklemiştir. Dolayısıyla ülkenin on yıllardır
parçalanmış siyasal ortamı, küresel ve bölgesel
güçlerin Lübnan üzerinde etki kurmasına zemin
hazırlamıştır. Dolayısıyla Lübnan’da yaklaşık
5 yıl geciken ve 6 Mayıs 2018’de gerçekleşecek genel seçimler, söz konusu bölgesel güçler
tarafından yakından takip edilmektedir. Hizbullah’ın destekleyicisi İran da Lübnan genel
seçimleri sürecini yakından izleyen bölgesel
güçler arasındadır. İran, Irak seçimleri ile birlikte Lübnan’da seçim sonrasında oluşacak atmosferin bölgedeki nüfuzunun geleceği açısından
hayati olduğunu düşünmektedir.

Lübnan’da Yeni Seçim Sistemi
2009 yılından sonra gerçekleşecek ilk genel
seçim olan 6 Mayıs seçimlerinin diğer genel seçimlerden farkı, bu sefer ilk kez yeni nispi temsil sisteminin uygulanacak olmasıdır. Bu sisteme göre Lübnan, mezhepsel nüfus yoğunluğuna
göre 15 ayrı seçim bölgesine bölünmüştür. Bu
yeni seçimde “bir seçim bölgesinde en fazla
oyu alan liste tüm vekilleri alır” sistemi yerine
listeler oy yüzdelerine göre parlamentoya vekil
göndereceklerdir. Bunun yanında Lübnan diasporası da bu seçimlerde oy kullanabilecektir.
4
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Lübnan’da 5 yıldır güvenlik gerekçesiyle ertelenen seçimler mayıs 2018’de düzenlenecektir.

Hizbullah ve müttefikleri uzun zaman yeni
seçim sisteminin uygulanmasını savunmuşlar
ve geçtiğimiz yıl bu sistem kabul edilmiştir.
Gözlemcilerin çoğuna göre yeni seçim sistemiyle birlikte Hizbullah’ın bu seçimlerde
geçmiş seçimlere nazaran daha başarılı olacağı yönündedir. Ancak bilindiği üzere en son iç
savaşı sona erdiren Taif Anlaşması* gereğince
meclisteki 128 sandalye Müslüman ve Hıristiyan mezhepler arasında ikiye bölünmüş durumdadır. Sistemin Şii Müslümanlar için belirlediği
vekil sayısı ise 27’dir. O hâlde mezhep temelli
siyasetin zaten siyasette hareket noktası olduğu
Lübnan’da, Hizbullah bu sistemde nasıl başarılı
olabilir? Bunun cevabı ise taktiksel ittifaklarda
ve stratejilerde yatmaktadır.

“Hizbullah, İran’ın bölgedeki rakipleri
üzerinde silahlı bir güç olarak
caydırıcılık etkisine sahip olmasının
yanı sıra iç siyasette kurduğu siyasi
ittifaklar ve stratejilerle Hizbullah-İran
ittifakının siyasal mecrasına da katkı
sunmaktadır.”
*Taif Anlaşması, 22 Ekim 1989’da Suudi Arabistan’ın
Taif şehrinde imzanlanmış ve yaklaşık 15 yıl süren Lübnan
iç savaşını bitiren anlaşmadır. Anlaşmayla Lübnan Parlementosunda Hristiyan ve Müslüman milletvekili sayısı
eşitlenmiştir. Bunun yanında Hristiyan cumhurbaşkanının
yetkileri azaltılarak Sünni başbakan ve Şii meclis başkanının yetkileri arttırılmıştır.

Hizbullah, İran ve Lübnan Siyaseti
İran’ın Lübnan’daki en büyük dayanak noktasının Hizbullah Hareketi olduğu herkesin
malumudur. Dolayısıyla Hizbullah’ın silahlı
bir hareket olmanın ötesinde Lübnan siyasetine siyasi bir parti olarak dâhil olup bu sistemde
belirleyici roller edinmesi, İran için kritik öneme sahiptir. Çünkü Hizbullah, İran’ın bölgedeki
rakipleri üzerinde silahlı bir güç olarak caydırıcılık etkisine sahip olmasının yanı sıra iç siyasette kurduğu siyasi ittifaklar ve stratejilerle
Hizbullah-İran ittifakının siyasal mecrasına da
katkı sunmaktadır. Bu açıdan Hizbullah’ın Lübnan’da sergileyeceği siyasi tavır aynı zamanda
İran için bölgesel siyasi sonuçlar doğurabileceğinden büyük önem taşımaktadır.
İran, Suriye iç savaşının başlamasıyla Lübnan siyasetinde daha geniş bir hareket alanı
bulmuştur. Bunun nedeni Taif Anlaşması’ndan
Suriye’deki iç karışıklıklara kadar Lübnan’da
en etkin siyasi figür olan Suriye’nin, deyim yerindeyse Lübnan siyasetinden diskalifiye olmasıdır. Öyle ki o dönem Suriye’nin Lübnan’da,
İran etkisini kontrol etmek için Suudi Arabistan ile görüşmeler yaptığı dahi bilinmektedir.1
Ancak patlak veren iç savaş sonrası Suriye rejiminin yalnızca kendi bekasına odaklanması ve
öncesinde Saad Hariri hükümetinin düşmesi,
İran’a Lübnan siyasetinde kontrolünü artırması
yolunda önemli bir fırsat vermiştir.

İran’ın Lübnan siyasetindeki etkisinin Suriye iç savaşı
sonrasında daha arttığı gözlemlenmektedir.
1 https://goo.gl/Vi2RzC [Erişim Tarihi 24.04.2018]

Lübnan hükümet sisteminin parçalı yapısı,
diğer bir deyişle “mezhebi aidiyete göre bakanlık paylaşımı” da Hizbullah’ın bu dönemde
Lübnan siyasetinde stratejik üstünlüğünü arttırmasına olanak sağlamıştır. Bu sistem içerisinde
Hizbullah kimi zaman Hıristiyan müttefikleri
için kabine toplantısını boykot edebilirken kimi
zaman da müttefikleri ile birlikte kabineden istifa edip Hariri Hükümeti’nin düşmesi olayında
görüldüğü üzere hükümetin çökmesine neden
olabilmiştir.2 Başka bir ifadeyle siyasi anlaşmazlıkların arttığı noktalarda Hizbullah kurduğu ittifaklarla, kurulu sistemden azami derecede
yararlanmak suretiyle Lübnan siyasetindeki etkisini daha da arttırmıştır.

“Patlak veren iç savaş sonrası Suriye
rejiminin yalnızca kendi bekasına
odaklanması ve öncesinde Saad Hariri
hükümetinin düşmesi, İran’a, Lübnan
siyasetinde kontrolünü artırması
yolunda önemli bir fırsat vermiştir.”
Bu bağlamda Hizbullah’ın Hıristiyan müttefiki Özgür Vatansever Hareket’in İran etkisinin
Lübnan’da artmasında kilit rol oynadığı iddia
edilmektedir. İki parti Suriye’nin eski hasmı
ve hâlihazırda Lübnan Cumhurbaşkanı olan
Michel Aoun’un Fransa’daki sürgünden dönmesinden bir yıl sonra, 2006’da imzaladıkları
“Uzlaşı Belgesi”nden bu yana müttefiklerdir. O
zamandan itibaren artan ortak siyasal tavırlarının en büyük meyvesi, İran’ın da desteklediği
Aoun’un 2016 yılında Hizbullah’ın da çabasıyla
cumhurbaşkanı seçilmesi olmuştur. Dolayısıyla
Aoun’un Cumhurbaşkanlığı Tahran tarafından
sevinçle karşılanmış, İran Devrim Rehberi Ali
Hamenei’nin dış politika danışmanı Ali Ekber
Velayeti, Aoun’un Cumhurbaşkanlığını “İslami
direnişin, Hasan Nasrullah’ın, İran’ın müttefiklerinin ve dostlarının zaferi” olarak yorumlamıştır.3 Michel Aoun da görev yaptığı süre zarfında İran-Lübnan ilişkilerini germemeye özen
göstererek “İran’ın Lübnan iç işlerine müdahale ettiği iddialarını” reddetmiştir.4
2 https://goo.gl/XGsqq9 [Erişim Tarihi: 24.04.2018]
3 https://goo.gl/KHyPk9 [Erişim Tarihi 24.04.2018]
4 https://goo.gl/kXTd6U [Erişim Tarihi 24.04.2018]
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Hasan Nasrullah ve Michel Aoun 2006 yılında imzaladıkları “Uzlaşı Belgesi”nden beri müttefiklerdir.

Hizbullah’ın diğer önemli müttefiki ise İran
doğumlu Lübnanlı Şii din adamı Musa es-Sadr
tarafından kurulan ve hâlihazırda meclis başkanlığı görevini yürüten Nebih Berri’nin lideri
olduğu Şii Emel’dir. 1980’li yıllarda Lübnan iç
savaşı esnasında, birbiriyle çatışan iki Şii partinin zamanla yakınlaşarak müttefik olmasının,
İran-Suriye stratejik ortaklığının zaman içerisinde daha da zorunlu hâle gelmesinden kaynaklandığına ilişkin görüşler çoğunluktadır.

“İran Devrim Rehberi Ali Hamenei’nin
dış politika danışmanı Ali Ekber
Velayeti, Aoun’un Cumhurbaşkanlığını
“İslami direnişin, Hasan Nasrullah’ın,
İran’ın müttefiklerinin ve dostlarının
zaferi” olarak yorumlamıştır.
Emel üzerindeki Suriye etkisi ve Nebih Berri’nin Suriye rejimiyle ilişkisi çok eskilere dayanmaktadır. Bununla birlikte Berri’nin 80’li
yıllarda, İran’ın o dönemki Devrim Rehberi
Ayetullah Humeyni’yi ve İran’ı, Lübnan’ın içişlerine müdahale ettiği gerekçesiyle açıkça eleştirdiği bilinmektedir.5
Emel-Hizbullah ittifakı, öncelikle Berri açısından Şiilere ayrılan vekillerin Hizbullah ile
adil paylaşımını getirmiştir. Hizbullah açısından
ise bu ittifak Şii oylarının tek bir blokta toplanmasını sağlamış, Batı dünyası ve Sünni Arap ülkelerle iletişim kurabilen Nebih Berri, Hizbullah
için önemli bir aracı müttefik hâline gelmiştir.
İran’ın da iki rakip Şii partinin ortak hareket etmesinden son derece memnun olduğu açıktır.
5 Goodarzi, Jubin M (2006). Syria and Iran: Diplomatic Alliance and
Power Politics in the Middle East, Tauris Academic Studies, London.
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Keza Nebih Berri’nin bu yılın başında İran’a
yaptığı ziyarette Devrim Rehberi Hamenei’nin
dış politika danışmanı Velayeti, “Nebih Berri Lübnan İslami Direnişi’nde Ayetullah İmam
Musa Sadr’ın öğrencisi olarak hedefi İsrail ile
savaşmak olan Emel Hareketi’nin şekillenmesinde önemli rol oynadı” diyerek Berri’yi övmüştür. Berri de yine aynı ziyarette Velayeti için
“Kendileri geçmişte Hizbullah ve Emel arasında var olan ihtilafların çözümünü sağlamıştır.
Biz Seyyid Hasan Nasrullah ile o zamandan
beri iki beden ama tek ruhuz ve sonsuza dek
öyle kalacağız” ifadelerini kullanmıştır.6

Nebih Berri Ali Ekber Velayeti ile bu yıl İran ziyareti
esnasında 17.01.2018 tarihinde görüşmüştür.

Lübnan’da Seçimlere Doğru
128 sandalye için 976 adayın yarışacağı yaklaşık 9 yıl aradan sonra gerçekleşecek Lübnan
genel seçimleri için siyasi partiler aday listelerini kamuoyuyla paylaşmıştır. Bu atmosferde,
İran’ın Şii seçmenin oylarının sadece Hizbullah
ve Emel arasında paylaşılmasını istediği açıktır.
Bu doğrultuda Hizbullah lideri Hasan Nasrullah
yaptığı açıklamada, 6 Mayıs seçimlerinde iki
partinin uzun ömürlü birlikteliğinin devam edeceğini beyan etmiştir.7 Aynı şekilde Nebih Berri
de buna müteakiben yaptığı basın toplantısında,
Emel ve Hizbullah’ın seçim koalisyonuna vurgu yapmış ve İsrail’i, Lübnan’ı tehdit ettiği gerekçesiyle eleştirerek “Bizim düşmanımız İran
değil İsrail’dir” açıklamasında bulunmuştur.8
Seçimlere yönelik genel tahminler, yeni nispi
sistemin Hizbullah ve Emel’e avantaj getireceği yönündedir. Bağımsız Şii adayların çıkama6 https://goo.gl/PnUZmw [Erişim Tarihi: 24.04.2018]
7 https://goo.gl/aktp66 [Erişim Tarihi: 24.04.2018]
8 https://goo.gl/1HCDgH [Erişim Tarihi: 24.04.2018]

masından dolayı Hizbullah-Emel ittifakının Şii
oylarının neredeyse tamamını alacağı düşünülmektedir. Bazı gözlemciler de Saad Hariri’nin
liderliğindeki gelecek hareketinin zayıfladığını,
rakip Sünni adaylarla yarışmak zorunda kalacağını ve zaten Hıristiyan oyları bölündüğünden
bu durumun İran’ın Lübnan’daki müttefiklerine
avantaj sağlayacağını ileri sürmektedir.
Hariri’nin yurt dışında yaşamak zorunda kaldığı uzun dönemde, Lübnan’da rakip Sünni liderler ortaya çıkmıştır. Örneğin ağırlıklı olarak
Sünnilerin yaşadığı Trablus şehrinde, eski Başbakan Necip Mikati ve Eşref Rifi’nin Hariri’yi
zorlayacağı gözlemlenmektedir. Özellikle eski
Adalet Bakanı Sünni politikacı Eşref Rifi Saad,
Hariri’yi Hizbullah’ın İran yanlısı politikalarına
alet olduğu ve İran projesine başkaldırı olarak
nitelediği istifasını geri çektiği için sert bir şekilde tenkit etmiştir. Öyle ki Hizbullah politikalarını sert bir şekilde eleştiren Rifi, yine İran
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin “İran’ın rızası olmadan Irak, Suriye, Lübnan, Kuzey Afrika ve Körfez’de belirleyici kararlar alınamaz”
şeklinde açıklamasına sessiz kalan Cumhurbaşkanı Michel Aoun’u da “Ruhani’nin hakaretleri
karşısındaki sessizliği kabul edilemez ve küçük
düşürücüdür” diyerek eleştirmiştir.
Hıristiyan partiler ise Hariri ve Hizbullah
çevresinde iki kampa bölünmüştür. Taif Anlaşması’ndan sonra Lübnan siyaset sahnesinde belirleyici etkileri tedricen azalmaya başlayan bu
Hıristiyan partilerin en etkini, Michel Aoun’un
cumhurbaşkanı olmadan önce liderliğini yaptığı Özgür Vatansever Hareket’tir. Özgür Vatansever Hareket’in yanı sıra daha sınırlı Hıristiyan seçmene hitap eden Suriye rejimi yanlısı
Süleyman Franciye’nin Marada Hareketi’nin
Hizbullah’ın müttefiki olduğu bilinmektedir.
Seçim sonrasında, bu partilerin yine Hizbullah
ile çatışmayan bir zeminde siyaset izleyecekleri
tahmin edilmektedir. Hıristiyan Lübnanlılar’ın
Hariri’ye yakın bloğu ise Lübnan Güçleri ve
Falanjistlerdir. İki Hizbullah karşıtı hareket, geçen ay iki seçim bölgesinde ittifak yapmak için
anlaşmıştır.9 Diğer yandan Dürzi siyasetçi Ve9 https://goo.gl/KCjv6n [Erişim Tarihi 24.04.2018]

lid Canpolat’ın İlerici Sosyalist Partisinin de bu
seçimlerde hem bağımsız hem de rakip Dürzi
siyasi oluşumlarla yarışmak zorunda kalacağı
beklenmektedir.10
Seçim yarışının oldukça çekişmeli geçeceğine dair görüşler de mevcuttur. Bu yorumlarda, yeni seçim sisteminin kimseye baskın olma
fırsatı vermediği üzerinde durulmaktadır. Bu
açıdan Hizbullah karşıtı partilerin bazı seçim
bölgelerinde yapacakları ittifaklar önem taşımaktadır. Örneğin Saad Hariri’nin Gelecek Hareketi ve Lübnan Güçleri’nin özellikle Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen Baalbek-Hermel’de,
Hizbullah ve müttefiklerinin bütün sandalyeleri
almalarına engel olmak için ittifaka gireceği bilinmektedir. Yine aynı şekilde söz konusu partilerin, Akkar’da ve Dürzi lider Velid Canpolat’ın
da desteğiyle Şuf-Aley seçim bölgesinde, Hizbullah karşıtı koalisyona sandalye kazandırmak
için ittifak yapacakları söylenmektedir. Gelecek
Hareketi ve Lübnan Güçleri ittifakının Hizbullah’ın müttefiki Aoun’un Özgür Vatansever Hareket’i ile yarışacağı diğer bir seçim bölgesi de
Baabda olacaktır.11
Geçtiğimiz ayın sonunda İran’ı Lübnan
konusunda endişelendiren bir gelişme yaşanmıştır. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Beyrut büyükelçilerinin seçimler arifesinde Baalbek’e gelip toplum liderleri ve din
adamları ile görüşmeleri hem üst düzey İranlı
devlet görevlilerinin bölgeye yaptığı sık ziyaretlere bir cevap hem de Hizbullah ile bu seçim
bölgesinde mücadele etmek olarak yorumlanmış ve bu ziyaret Hizbullah tarafından seçimleri manipüle etme amacı taşıdığı gerekçesiyle
eleştirilmiştir.12
Hizbullah cenahını seçimlerden önce rahatsız eden diğer bir gelişme de Beyrut sahil
kenarında yer alan büyük bir caddeye Suudi
Arabistan kralı Selman bin Abdülaziz’in adının
verilmesi olmuştur. Daha da önemlisi, caddenin
açılışında Hizbullah ve İran’a muhalif Lübnanlı liderler, bu açılışın sembolik önemine vurgu
10 https://goo.gl/f57T5a [Erişim Tarihi 24.04.2018]
11 https://goo.gl/NvudSj [Erişim Tarihi 24.04.2018]
12 https://goo.gl/5SPkFn [Erişim Tarihi 25.04.2018]
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yapmışlardır. Başbakan Saad Hariri açılış sırasında “Bu, Lübnan’ın Arapçılığının tüm diğer
bağlıklardan önce geldiğini gösteren açık bir
mesajdır” diyerek Hizbullah’a mesaj göndermiştir. Suudi Arabistan’ın bu hamlesi ise büyük
resimde Hizbullah ve İran’a bir mesaj olarak
yorumlanmıştır.

Saad Hariri’nin Arapçılık vurgusu Hizbullah ve İran’a
mesaj olarak yorumlanmıştı.

Hizbullah’ı seçimler öncesinde zorda bırakan bir başka olay ise müttefikleri Özgür Vatansever Hareket ve Emel arasında yaşanan gerilim
olmuştur. Gerilim Michel Aoun’un Emel Milletvekili Maliye Bakanı Ali Hasan Halil’in imzası olmaksızın askerlere terfi sağlayan kararnameyi imzalamasıyla başlamıştır. Sonrasında
Aoun Nabih, Berri’nin sert eleştirilerine hedef
olmuştur. Ardından iki parti arasında yaşanan
başka bir siyasi anlaşmazlık sonucunda Özgür
Vatansever Hareket lideri, Dışişleri Bakanı ve
aynı zamanda Aoun’un damadı Gebran Bassil
basına sızdırılan bir videoda Nabih Berri için
“haydut” ifadesini kullanmıştır. Akabinde Emel
taraftarları Bassil’i protesto etmek için sokaklara dökülmüştür. Dolayısıyla seçimler arifesinde iki müttefik arasında yaşanan ciddi gerilim,
Hizbullah’ı özellikle daha eski müttefiki Nebih
Berri karşısında zor durumda bırakmıştır.13

Sonuç
Lübnan siyaseti ülkenin bağımsızlığından
bu yana mezhepsel güç paylaşımı üzerine kurgulanmış ve siyaset mezhepsel hatlar üzerinden
sürdürülmüştür. Mezhepsel aidiyet üzerinden
13 https://goo.gl/Qjx3Qj [Erişim Tarihi 25.04.2018]
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meclis sandalyelerinin tahsisi, mezhepsel siyasete meyilli olmayan grup ve bireyleri bile bu
sistemin içine dâhil olmaya zorlamıştır. Lübnan
siyaseti mevcut sistemin doğasının yanı sıra
Ortadoğu’da gelişen konjonktürün de etkisiyle
daha da mezhepsel bir karakter almaya başlamıştır. Bunun yanında mezheplerin kendi arasında da gerek iç savaş sırasında ve gerekse de
sonrasında daha net görüldüğü üzere güç mücadelesi günümüze kadar devam etmiştir.
Lübnan’da 2018 genel seçimlerine geldiğimizde, bu parçalı yapı etkisini hâlâ devam ettirmektedir. Bu seçim sisteminde, oy potansiyeli
olan bağımsız Şii figürlerin aday olmakta zorluk çekmesinden dolayı Şii seçmenin oylarında
fire vermeyeceği öngörülen Hizbullah ve Emel
koalisyonun avantaj sanğlayacağı söylenebilir.
Bunun yanında Hizbullah’ın diğer müttefiki Hıristiyan Özgür Vatansever Hareket ve Marada
Hareketi de bu ittifak için kilit noktadadır. Dolayısıyla 27 Şii sandalyesini bölüşen Hizbullah
ve Emel’in, müttefiklerinin rakipleri karşısında alabileceği Hıristiyan oylarını artırmak için
çaba harcayacakları da açıktır.
Suudi Arabistan’la ilişkileri istifa kriziyle daha da gerilen, başını çektiği Suriye rejimi
ve İran politikaları karşıtı 14 Mart Koalisyonu
parçalanan ve Hizbullah karşısında Ashraf Rifi
gibi siyaseten etkili Sünni politikacılar tarafından pasif olmakla suçlanan Hariri’nin yeni nispi
temsil sisteminin uygulanacağı bu seçimlerde,
eskiye kıyasla daha zorlanacağı görünmektedir.
Dolayısıyla eğer Hariri’nin önceki seçimlere
göre oyları bölünürse bunun İran yanlısı Hizbullah ve müttefiklerini güçlendireceği öngörülmektedir.
Bahsedildiği üzere kimi tahminler de Hizbullah ve müttefiklerinin kolay bir başarı kazanamayacakları ve kimi seçim bölgelerinde
bekledikleri vekil sayısına ulaşamayacakları
yönündedir. Bunun sebebi ise Hizbullah ve müttefiklerine karşı kimi bölgelerde oluşturulacak
ittifakların, bu cenahın beklediği vekil sayısını
çıkarmasına engel olacağı düşüncesidir. Hizbullah müttefiki olan Aoun ve Berri arasında yaşanabilecek muhtemel ikinci bir gerilim de seçim-

ler yaklaşırken Hizbullah’ı endişelendiren diğer
bir durum olarak göze çarpmaktadır.
Gelişmelerin ışığında İran’ın Irak seçimleri
arifesinde gösterdiği deyim yerindeyse kazanımları muhafaza refleksini, Lübnan’da sergilemeyeceği anlaşılmaktadır. Diğer bir deyişle
İran’ın Lübnan’daki dayanağı Hizbullah’ın yıllardır siyasi arenada kazandığı deneyim, ısrarla
savunduğu nispi temsil sisteminin uygulanması
ve muhaliflerinin parçalanmasıyla birlikte bu
seçimlerde atak durumda olacağı görünmektedir. Bu bağlamda Haşdi Şabi’nin al-Fatah Koalisyonu adı altında Irak siyasetinde var olmak
istemesi, İran’ın Hizbullah modelini Irak’ta da
uygulamak istediğinin göstergesi olarak durmaktadır.

yasi bir geçmişe sahip Lübnan’da, seçimler
sonrasında da aynı geleneksel mezhepsel-siyasi grupların alışıldık söylemlerini sürdüreceği
açıktır. Giderek siyasi çıkmaza sürüklenen ülkede, İran ve Suudi Arabistan’ın siyasi müdahalelerinin görülmesi muhtemeldir. Bu durumun ise
bölgede artan tansiyonu düşürmek yerine hem
Lübnan’ı hem de bölgeyi istikrarsızlaştırmaya
devam edeceği söylenebilir.

“Hizbullah seçimlerde başarılı olsa
bile ABD’nin İran’la imzalan nükleer
anlaşmadan çekilme ihtimali ve
İsrail ile İran’ın ya da Hizbullah’ın
muhtemel çatışması, İran’ın Lübnan’da
desteklediği ittifakı zor durumda
bırakabilir.”
Suudi Arabistan’ın Hariri’nin istifa olayıyla
artan İran ve müttefiklerini Lübnan’da durdurma isteği, seçimler sırasında da değişik müdahalelerle devam etmiştir. Bu gelişmeler İran ve
Suudi Arabistan vekalet savaşının seçimler sonrasında da süreceği izlenimini vermektedir. Bu
doğrultuda seçim sonuçlarına göre Suudi Arabistan’ın yine müdahil olup İran karşıtı yeni bir
koalisyon oluşturmaya çalışacağı ya da Körfez
ülkeleri ile birlikte Lübnan’a yönelik ekonomik
yaptırımları artırabileceği de tahminler arasındadır. Bununla birlikte Hizbullah seçimlerde
başarılı olsa bile ABD’nin İran’la imzalan nükleer anlaşmadan çekilme ihtimali ve İsrail ile
İran’ın ya da Hizbullah’ın muhtemel çatışması,
İran’ın Lübnan’da desteklediği ittifakı zor durumda bırakabilir. Dolayısıyla seçimler sonrası
İran’la alakalı küresel ve bölgesel gelişmeler de
Lübnan’ın siyasi geleceği açısından önemlidir.
Son olarak bağımsızlığından bu yana mezhepsel gerilimlerle parçalanmış, istikrarsız si-
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İRAM HAKKINDA
Yeni, bağımsız bir düşünce kuruluşu olan İran Araştırma Merkezi (İRAM), temel bir özelliğiyle
ülkemizdeki diğer araştırma merkezlerinden farklılık göstermektedir. İRAM, yalnızca İran ve
bağlantılı konular üzerine araştırmalar gerçekleştirmektedir. Ciddi bir kültürel ve tarihsel derinliğe
sahip, Ortadoğu’daki siyasal etkinliği artan ve çok yönlü ilişkilere sahip olduğumuz komşu ülke
İran ile ilgili konuları layıkıyla inceleyebilmek zaruret haline gelmiştir. İRAM’ın ana hedefi kamuoyunun birincil kaynaklardan doğru ve kapsamlı bilgi ve analize ulaşmasını sağlamaktır. İran ile ilgili
konularda çalışma yapan akademisyenler ve araştırmacılar için çeşitli eğitim ve araştırma imkânları
sunmayı ve alanda çalışan kişiler için ortak bir platform olmayı amaçlamaktadır. İran iç ve dış
politikaları, ekonomisi ve toplumsal-kültürel yapısı alanlarında üretilen bilgiler, iki ülke arasındaki
ilişkileri ve anlayışı geliştirmeye de katkı sağlayacaktır. Merkezimiz İran'da, Ortadoğu'da ve Batı'daki bilgi birikimini ülkemize ve ülkemizdeki birikimi de dünya kamuoyuna taşıyacak kadroya
sahiptir.
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