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ÖZET
•

•

•

•

Hizbullah-İran ilişkileri her ne kadar salt “raison d’État (Ulusal Çıkar)” temelli bir ilişki
olsa da “Direniş Ekseni” kavramıyla, üstün bir amaca hizmet eden “kutsal ittifakın” bir
parçası gibi manevi değerler ve söylemler üzerinden tanımlanmaktadır.
Hizbullah’ın kuruluş itibarıyla gözlemlenen İran nüfuzu ve inisiyatifi, grubun ilk genişleme
ve kurumsallaşma evrelerinden günümüze değin artarak devam etmiştir. İran İslam Devrimi’nin siyasi anlayışının bir yansıması olarak dinî yönetim ile siyasi ve askerî örgütlenmeyi
birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak ele alan paradigma aynı zamanda Hizbullah ile İran
arasındaki güçlü bağın formülasyonunu da sağlamıştır.
Hizbullah, siyasallaşmasıyla birlikte aynı zamanda Lübnan iç kamuoyuna yönelik sorumluluklarını da artırmıştır. Doğrudan İran güdümünde bir paramiliter örgüt algısını yıkma,
sadece mezhep eksenli ve tek bir etnik/dinî grubun sözcüsü olmaya indirgenmiş siyasi söylemi aşma gayreti, Hizbullah’ın İran’la ilişkilerinde göstermelik de olsa otonom bir yapı
sergileme ihtiyacını doğurmuştur.
Suriye İç Savaşı, “Direniş Ekseni” için bir dönüm noktası olmuştur. Suriye’nin Lübnan’dan
çekilmesi sonrası Batı ile diyalog arayışları, zorunlu olarak İran ile arasına mesafe koymasını ve İran güdümündeki küresel ve bölgesel dış politikasını en azından dengelemesi veya
yumuşatması anlamını taşıyordu. İç savaşla birlikte İran kendine göre, müttefiki Suriye’nin
yardımına koşarak Direniş Ekseni’ni diri tutmakla kalmadı, aynı zamanda Hizbullah’ın yanı
sıra Iraklı, Afgan ve Pakistanlı Şii paramiliter güçleri Suriye sahasına sevk etmekle “Direnişi”
pekiştirerek bölgesel nüfuzunu güçlendirdi.
Anahtar Kelimeler: İran, Hizbullah, Lübnan, Direniş Ekseni, Suriye İç Savaşı.

SUMMARY
•

•

•

•

Although the Hezbollah-Iran relations are purely based on the “raison d’état” type, it is
defined by the concept of the “Axis of Resistance” through spiritual values and discourses
as part of a “holy alliance” that serves a superior purpose.
The Iranian influence and initiative observed since the establishment of Hezbollah has
continued incrementally from its initial stages of expansion and institutionalization of the
group to the present day. The paradigm, which deals with religious rule and political and
military organization as an inseparable whole, also provided the formulation of the strong
link between Hezbollah and Iran as a reflection of the political understanding of the Islamic
Revolution in Iran.
Hezbollah, with its politicization, has also increased its responsibilities towards the
Lebanese internal public. Hezbollah’s efforts to break down the perception of a paramilitary
organization directly under Iran and to overcome the political discourse, which has been
reduced to being the spokesperson for only one ethnic/religious group with a sectarian axis,
ended up as an ostensible autonomous structure in its relations with Iran.
The Syrian civil war has been a turning point for the “Axis of Resistance.” The search
for a dialogue with the West, after Syria’s withdrawal from Lebanon meant that it would
necessarily distance itself from Iran and at least balance or soften its global and regional
foreign policy towards the Iranian direction. With the civil war, Iran not only kept the Axis
of Resistance alive by rushing to the aid of its ally Syria, but also strengthened its regional
influence by consolidating the “Resistance” by deploying Hezbollah, as well as Iraqi,
Afghan, and Pakistani Shiite paramilitary forces into the Syrian zone.
Keywords: Iran, Hezbollah, Lebanon, Axis of Resistance, Syrian Civil War.
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ﭼﻜﯿﺪه

	•روابط میان گروه حزب الله و ایران را اگرچه می توان یک رابطه صرفا ً مبتنی بر منافع دانست ،اما در كنار این می
توان این روابط را بر مبنای مفهوم «محور مقاومت» دارای ارزشها و گفتمانهای معنوی به عنوان بخشی از «اتحاد
مقدس» و در جهت خدمت به هدفی برتر نیز ارزیابی کرد.
	•همانگونه كه از ابتدای تأسیس حزب الله شاهد بوده ایم ،نفوذ و تأثیر ایران بر این گروه از مراحل اولیه گسترش و
نهادینه شدن آن تا به امروز در حال افزایش بوده است .عدم تفكیک پذیری ساختار سیاسی و نظامی از حكومت دینی
بازتابی از فهم سیاسی انقالب اسالمی است .این پارادایم همچنین فرمول پیوند محکم بین حزب الله و ایران را فراهم
کرد.
	•حزب الله همزمان با افزایش فعالیتهای سیاسی ،در تالش برای افزایش مسئولیت پذیری خود نزد افكار عمومی داخل
لبنان بوده است .این گروه در صدد بوده تا این تفكر رایج را كه حزب الله به عنوان یک نیروی شبه نظامی تحت هدایت
ایران می باشد ،تغییر دهد .همچنین در تالش برای گذار از گفتمانی بوده كه بر اساس نگرش مذهبی ،این گروه را تنها
به عنوان نماینده یک گروه قومی/مذهبی نشان داده است .این تالشها موجب شده تا حزب الله ،حداقل در ظاهر ،خود
را به عنوان گروهی مستقل از ایران نشان دهد.
	•جنگ داخلی سوریه نقطه عطفی برای «محور مقاومت» بوده است .تالش برای گفتگو با غرب پس از خروج سوریه از
لبنان در سال  ،5002به معنای آن بود که این كشور باید از ایران فاصله گرفته و سیاستهای ایران محور خود در قبال
جهان و منطقه را تعدیل نماید .با شروع جنگ داخلی در سوریه ،ایران با شتافتن برای کمک به متحد خود ،تنها در صدد
زنده نگه داشتن محور مقاومت نبوده است ،بلكه در كنار نیروهای حزب الله ،با اعزام شبه نظامیان شیعه از عراق،
افغانستان و پاكستان به نبردهای سوریه با هدف تقویت «محور مقاومت» ،نفوذ منطقه ای خود را نیز تحکیم کرده است.
كلید واژه ها :ایران ،حزب الله ،لبنان ،محور مقاومت ،جنگ داخلی سوریه.
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Giriş
Hizbullah, kurulduğu 1980’li yıllardan bu
yana geçirdiği dönüşümlerle, Lübnan’daki başat
siyasi/askerî oluşumlardan biri hâline gelmiştir.
Zaman içerisinde etkisi Lübnan sınırlarını aşan
Örgüt, Orta Doğu siyasetinin en önemli devlet
dışı aktörleri arasına girerek Filistin Meselesi
ve Suriye İç Savaşı’nın temel figürlerinden biri
olmuştur. Hizbullah’ın kuruluşunda ve yükselişinde her ne kadar Lübnan’ın 1970 ve 1980’lerdeki siyasi iklimi ve Şii toplumsal hareketliliğinin payı olsa da İran’ın 1979 İslam Devrimi ile
birlikte ivme kazandıran etkisi ve bu doğrultuda
Hizbullah’ı jeostratejik hattının Akdeniz’e açılan ileri ucu olarak şekillendirmesi, Örgüt’ün
bugünkü anlamda gücüne ulaşmasında asıl kurucu faktördür.
Bu bağlamda, İran’ın İslam Devrimi ile
birlikte dış politikasına yön vermek üzere
geliştirdiği üç ana faktör İran-Hizbullah ilişkilerinin de nosyonunu oluşturmaktadır. Bunlar mezhep temelli uluslararası yayılmacılığa
zemin hazırlayan Velayet-i Fakih anlayışı,
bölgesel çıkarlarını korumak ve nüfuz alanını
genişletmek amacıyla oluşturduğu “direniş”
söylemi üzerinden şekillenen dış politika retoriği ve son olarak da devlet dışı aktörleri
kullanma yöntemidir.
Çalışmada İran-Hizbullah ilişkileri; Hizbullah’ın kuruluşundan bu yana Lübnan siyasi tarihi ve bölgesel gelişmeler bağlamındaki kırılma
noktaları esas alınarak tarihsel olarak incelenecektir. İran İslam Devrimi’nin getirmiş olduğu
ideoloji, devrim ihracı olarak da adlandırılan
İran’ın devlet dışı aktörleri araçsallaştırarak
jeopolitik etki alanını genişletme arayışları ele

alınacaktır. Velayet-i Fakih anlayışı, sahibinin
sesine göre değişen “Şii Hilali”, “Şer Ekseni”,
“Direniş Ekseni” söylemleri ile adlandırılan,
esasında İran’ın bölgesel nüfuz hattını oluşturan
asimetrik ilişki ağına değinilecektir.

1. İran’ın Bölgesel Dış Politikası ve
Direniş Ekseni
İran’ın bölgesel dış politikası; geçmişi,
Devrim sonrası bağımsızlık politikası ve iç politika öncelikleri olmak üzere üç ana tema tarafından yönlendirilmektedir. Bu üçlü İran’ın
Orta Doğu stratejisinin omurgasını oluşturur.
İran’ın öncelikli amaçları; rejimin korunması
ve bölgesel ilişkilerin iyileştirilmesidir.
Rejimin korunması Devrim sonrasına ait bir
konu iken bölgesel ilişkiler Pehlevi
Hanedanlığı’ndan bu yana devam eden bir
eğilimdir (Vakil, 2018, s. 109). İslam’da din ve
politika ayrımı olmadığını savunarak uzun
dönemdir tartışılan din ve siyaset/yönetim
ilişkisine kendisi açısından çözüm getiren
Humeyni, Şii toplumundaki siyasi aktivizmin
kurumsallaşmasına katkı sağlamıştır (Yetim,
2015, s. 65).
İran, Pan-Arabizm düşüncesini baltalamak,
Levant’ta kendisine varlık kurmak ve İslam
Devrimi’yle beraber kurduğu kendi hükûmet
versiyonunu ihraç etmek istiyordu. Bu idealleri
yerine getirmek bir anlamda bölgesel düşmanlarına ve rakiplerine karşı bir ittifak oluşturmaktan geçiyordu. Bu nedenle İran ve Suriye
anlaşarak Suriye laikliği ve İran dindarlığı arasındaki çelişkiye rağmen yeni bir ittifakın
temelini attılar.
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1982’de iki muhtemel görünmeyen müttefikin
(Suriye ve İran), Hizbullah’ı benimsemesi de bir
uçurumu kapatan köprüyü inşa etmekle aynı
şeydi (Bhalla, 2010). Suriye, Hizbullah’ı bir
anlamda İsrail’e karşı askerî güçsüzlüğünü telafi
etmek için yararlı bir militan grup olarak
görüyorken, İran ise Suriye ile ittifakı için güçlü
bir bağlayıcı, İslam Devrimi’ni Arap dünyasına
ihraç etme aracı, aynı zamanda da İsrail, ABD
ve Suudi Arabistan gibi düşmanlarıyla mücadelede yararlı bir caydırıcı olarak değerlendiriyordu.
Bunların yanı sıra İran dış politikasının tarihsel arka planını irdelerken bölgenin özellikle
yakın sömürge geçmişinden kaynaklanan travmaların değerlendirilmesi elzemdir. Bu bağlamda Orta Doğu’daki sosyopolitik gelişmeleri
anlamak için bölgenin tarihsel karakteristiğini
göz önünde bulundurmak gerekir. Birincisi,
bölgede geçmişten gelen, Avrupa emperyalizminin askerî ve ekonomik işgalini de içeren Batı
hegemonyasına karşı bir direniş mevcuttur.
İkincisi, Orta Doğu’da yaygın bir şekilde görülen azınlıkların politik sistemler içerisinde kendilerini koruma karakteristiğidir (Fuller, 2006, s.
140). Bu tanımlamalar, bölge ülkelerinin kutuplaşmasına yol açmıştır. Bölgede bir tarafta,
Batı yanlısı olarak tanımlanan ve ABD-İsrail
yönünde konumlanan ülkeler yer alırken diğer
tarafta İran İslam Cumhuriyeti, Suriye rejimi ve
Lübnan Hizbullahı’nın yer aldığı karşı kutup
oluşmuştur.
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Bahse konu “Batı hegemonyasına karşı bir
direniş”, İran’ın bölgesel dış politikasında temel
söylemlerden biri hâline gelerek, Batı emperyalizminin bölgedeki yansıması olarak görülen
İsrail’i ve yine Batı ile uyumlu politikalar sürdüren Arap devletlerini de kapsayarak “Direniş
Ekseni” kavramını oluşturmuştur. “Direniş Ek-

Kültürel İran Düşüncesi

seni” ilk olarak George Bush’un 2002’deki “Şer
Ekseni (Axis of Evil)” söyleminin üzerine bir
siyasi terim olarak Lübnan gazetesi Al-Zahf Al
Akbar
tarafından
kullanıldı.
Başkaca
söylemlerde “radikal”, “militan”, “İran yanlısı”
veya “Şii” olarak tarif edilen “Direniş Ekseni”,
keskin bir kategorizasyona tabi tutulamadı
(Mohns ve Bank, 2012, s. 26). ABD ve İsrail
tarafından “Şer Ekseni” olarak tanımlanan bahse
konu stratejik hatta ilişkin Ehud Olmert
(Knesset Konuşması, 2006), “Tahran’dan Şam’a
uzanan Şer Ekseni’nde, barışa karşı rejimlerin
ve
terör
destekçilerinin
yönlendirmesi,
kışkırtması, onayı ve finansmanı ile faaliyet
gösterildiğini” söyledi.
Günümüzde “Direniş Ekseni”; İran İslam
Cumhuriyeti, Suriye ve Arap coğrafyasının en
güçlü iki devlet dışı aktörü olan Lübnan’da
Hizbullah ve Filistin’de Hamas’tan oluşmakta
ayrıca dünya genelinde, Siyonizm ve emperyalizme karşı duran ülke ve örgütlenmeleri de
içine katma iddiasını/amacını taşımaktadır.
Irak işgali sonrasında ortaya çıkan yeni
bölgesel konjonktürde İran’ın nüfuz artırımıyla
sonuçlanan yeni realiteyi, İran ve müttefikleri
“Direniş Ekseni” ibaresiyle “kutsallaştırmaya”
çalışırken ana akım Arap ülkeleri ise bunun bir
Şii yayılmacılığı olduğuna dikkat çekmek
amacıyla “Şii Hilali” kavramsallaştırmasını
benimsemişlerdir (Korkmaz, 2015, s. 172).
Şii Hilali-Direniş Ekseni söylemleri esasında bölgede Suudi Arabistan-İran çekişmesinin
bir tezahürüdür. Suudi Arabistan-İran çatışmasının Lübnan üzerindeki etkisi ise yadsınamaz
boyuttadır. Lübnan, İran’ın bölgedeki ilk ve en
güçlü nüfuz alanıdır. Aynı şekilde Suudi
Arabistan da Lübnan’da Sünni Müslümanları
temsil
eden
“Müstakbel
Hareketini”
desteklemektedir
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(El-Ravi, 2019, s. 64).
Bahsi geçen retorik tanımlamalar, Orta Doğu’daki mevcut reel politiğin bir yansıması
olmakla birlikte bölge ülkelerinin mevcut ve
gelecekteki dış politika tercihlerinin söylemler
üzerinden yeniden üretilmesini, ittifak ve kutupların daha da belirginleşmesini sağlayarak
bölgedeki jeostratejik konumlanmaların şekillenmesini sağlamaktadır. Hizbullah-İran ilişkileri de her ne kadar salt “raison d’tat (Ulusal
Çıkar)” temelli bir ilişki olsa da “Direniş Ekseni” kavramıyla, üstün bir amaca hizmet eden
“kutsal ittifakın bir parçası gibi manevi değerler
ve söylemler üzerinden tanımlanmaktadır.

2. Hizbullah Tarihçesinin Dönüm
Noktaları Paralelinde
İran-Hizbullah İlişkileri
2.1. Hizbullah Öncesi Lübnan
Şii Toplumu
Lübnan Şii toplumunun Sünni, Dürzi ve Marunilere nazaran siyasi güç eksikliğinin altında,
Fransız sömürgesinin başladığı 1920’den önceki
Osmanlı politikaları yatmaktadır. Şii toplumu,
Osmanlı tarafından tanınan diğer toplulukların
aksine ayrı bir dinî mezhep ya da resmî bir kimlik
olarak tanınmamıştır. Şiilerin 20. yüzyıldan önceki durumu, bölgede seyahat eden bir İngiliz gezgin tarafından; “Lübnan Şiileri, Persler tarafından
Arap oldukları için, Türk ve Araplar tarafından
ise Şii oldukları için dışlandılar.” şeklinde özetlenmiştir. Bunun bir sonucu olarak Şii toplumu
Osmanlı’nın dağılması sürecinde Maruniler ve

Sünniler gibi bir siyasi ajanda geliştirememiştir
(Ali, 2018, s. 7).
Fransız sömürgeciliğinin Levant bölgesindeki karakteristik özelliği olarak bölgenin siyasi istikrarsızlığının temellerini atan etnik ve
dinî kimliklerin ön plana çıkarılması stratejisi,
Lübnan Şiilerinin de örgütlü bir yapıya kavuşmasının yolunu açtı. Bağımsızlık sonrası Şii
toplumunun Arap milliyetçiliği ve farklı partiler
içerisinde gösterilen, Şii kimliğini öncelemeyen
faaliyetler yerel ve feodal liderler ile sınırlı kalmıştır. Lübnan Şii toplumunun siyasi örgütlenmesi ise başlarda yine İran’ın dolaylı etkisiyle
olmuştur. İran-Lübnan siyasi ilişkilerinin tarihi
Safevilere kadar uzamaktaydı. Safevilerle birlikte başlayan bu etkileşim, karşılıklı olma özelliğini kaybetmemişti. 1960’lara gelindiğinde,
İran’dan çıkan ama Lübnan asıllı bir Ayetullah
olan Musa Sadr’ın Lübnan’a giderek Şii toplumunu örgütlemesi bir dönüm noktası olmuştur
(Korkmaz, 2015, s. 93).
Sadr, Şii topluluğa seküler siyasi hareketlere
karşı

mezhepçi

bir

alternatif

sağladı

ve

Sünnilerin siyasi ve dinî baskınlığına karşı bir
otonomi kazandırmayı amaçladı. Sadr, 1969’da
Yüksek İslami Şii Konseyini, 1974’te Harakat
al-Mahromeen’i

(Yoksunlar

Hareketi)

ve

EMEL’i (AMAL: Afwaj Al-Muqawmat al
Lubnaniyya, Lübnan Direniş Tugayı) kurdu.
Sadr’ın kişisel nitelikleri Lübnan Şiilerinin
mezhepsel seferberliği için bir fırsat yarattı (Ali,
2018; Samii, 2008, s. 33) EMEL, Lübnan’daki
iç savaşta Filistinlilerin lehine Lübnan’daki
Hristiyan

militanlara

karşı

laik-Müslüman

ittifakına katıldı (Haugbolle, 2006, s. 8).
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Hizbullah da Musa El Sadr’ın kurucusu olduğu Harakat al-Mahromeen’den türemiştir.
Sadr’ın Harakat al-Mahromeen’in askerî
kanadı olarak 1975’te kurduğu EMEL, aynı
zamanda
Hizbullah’ın
da
çekirdeğini
oluşturmuştur (El Husseini, 2010, s. 806).
Musa Sadr özellikle Lübnan’ın Şii nüfusu
üzerinde politik etki yaratırken bir başka din
adamı Şeyh Muhammed Hüseyin Fadlallah ise
Hizbullah’ın ideolojik yapılanması ile ilgilendi
(Samii, 2008, s. 34).

Şii hareketin sosyal, siyasal ve askerî evriminde ortaya çıkan en önemli yapılar olan
EMEL ve Hizbullah, Lübnanlılık kimliğini her
zaman söylemlerinin temeline oturtmuştur. Bu,
Hizbullah gibi özellikle kuruluş döneminde İslami bir enternasyonalizmi ideolojisinin merkezine oturtan bir siyasi örgüt açısından bile geçerlidir (Erdem, 2018, s. 33).

Stratejik niyetlerin ötesinde, İran’la Hizbullah ilişkileri bu düşüncelerden daha da derin
bağlara sahipti. Bu ideoloji en temelde İran ve
Hizbullah ilişkilerinin derin köklerini inşa etti.
Dinî ve siyasi güç arasındaki bu korelasyon,
İran için Lübnan’da direniş hareketinin güçlü
bir parçası olarak Hizbullah’ın örgütlenmesini
sağlamıştır.

Hizbullah, her ne kadar Lübnanlı bir parti ve
çalışmalarını Lübnan’da gerçekleştiriyor olsa
da ismi İran’dan çıkmıştır. Hizbullah isminin fikir babası Molla Muhammed Gaffari’dir. Molla
Gaffari, Şah rejimine karşı çıkmış ve hapishanede işkence edilerek öldürülmüştür. Hapishanede
yazdığı mektuplarda “Tek parti vardır, o da Allah’ın partisidir.”1 ifadesi üzerinde devamlı durmuş ve bu çerçevede Batı tipi rejimleri reddetmiştir. İşkence ile öldürüldüğü duyulunca adı
efsaneye dönüşen Gaffari’nin bu sözü, Şah rejimine karşı yürütülen propagandanın ortak sloganı hâlinegelmiştir. Gaffari’ye göre Hizbullah,
alışılagelmiş partilerden değildir; aslında o bir
parti bile değildir. Ona göre Hizbullah bir halk
hareketi; cihat yolunda yürüyenlerin gönül birliğidir (Bozkurt, 2014, s. 602).

İki sadık müttefik olan İran ve Suriye’nin ittifakı ilk ciddi yarasını bu topraklarda almıştır.
Musa Sadr’ın öncülüğünü yaptığı EMEL Hareketi, zaman geçtikçe Lübnan’ın gerçek sahibi
olduğu iddiasındaki Suriye’nin güdümüne girmeye başlamıştır. Suriye, her ne kadar İran’ın
sadık bir müttefiki olsa da İran’ın Lübnan’da
kendisini aşan bir nüfuza sahip olmasını içine
sindirememiş ve EMEL Hareketi içerisinde nüfuz arayışı içerisine girmesi de bu kaygıyla olmuştur. Suriye’nin kendisiyle haklı bir rekabet
içine girdiğini gören İran, müttefikinin bu
çabalarını mümkün olduğu kadar siyasi
olgunlukla karşılasa da bir noktadan sonra Şii
hareketi üzerindeki hâkimiyetini paylaşmak
istememiştir. Bu iradenin bir yansıması olarak
1982 yılında Humeyni’nin emriyle İsrail’in
Lübnan’ı işgaline karşı mücadele vermek üzere
Hizbullah örgütü doğmuştur (Korkmaz, 2015,
s. 93-94).

2.2. Hizbullah’ın Kuruluşu

Hizbullah isminin doğuşu itibarıyla gözlemlenen İran nüfuzu ve inisiyatifi grubun ilk genişleme ve kurumsallaşma evrelerinden günümüze değin artarak devam etmiştir. İran İslam
Devrimi’nin siyasi anlayışının bir yansıması
olarak dinî yönetim ile siyasi ve askerî örgüt1

“Hizbullah” kelimesi ile ayrıca Kuran-ı Kerim’in “Kim Allah’ı, peygamberini ve iman edenleri velî edinirse bilsin ki Allah’tan yana olanlar
(Hizbullah) mutlaka galip geleceklerdir.” mealindeki Maide Suresi 56.
Ayeti'ne kuvvetli bir atıf bulunmaktadır.

lenmeyi birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak
ele alan paradigma aynı zamanda Hizbullah ile
İran arasındaki güçlü bağın formülasyonunu da
sağlamıştır.

olarak görülmekteydi. Devrim ile birlikte İran,
ezilenlerin (mustazaflar), baskıcılar (müstakberler) karşısında koruyuculuğunu yapmaya
başladığını savunmuştur (Elhan, 2019, s. 11).

Hizbullah’ın kuruluşunun kökenleri, İsrail’in Lübnan’ı 1978’deki ilk işgaline dayandırılsa da gerçek anlamda örgütsel yapısını oluşturması 1980’lerde gerçekleşti ve yükselişinin
son tetikleyicisi ise 1982’de İsrail’in Lübnan’ı
ikinci işgali oldu. İşgale karşı farklı Şii gruplarını birleştirerek askerî direnişi örgütleyen
Hizbullah, Genel Sekreter Hasan Nasrallah’ın
deyişiyle “Ülkenin bir kısmının işgaline tepki
olarak doğdu.”. Böylece İsrail işgaline karşı
“direniş kimliği” Hizbullah ideolojisinin merkez bileşenlerinden biri hâlinegeldi (Shalabi,
2015, s. 15).

Hizbullah, Müslüman dünyasında haksızlıkların düzeltilmesi için bir devrim başlatılması
çağrısında bulunan İslam Devrimi’ni, kendisi
için esin kaynağı olarak görüyordu (Fuller,
2006, s. 140). Hizbullah lideri Hasan
Nasrallah, İran’ın en üst düzey lideri Ayetullah
Humeyni’nin teolojik ve ideolojik rehberliğini
benimsiyordu. Öyle ki Hizbullah’ın kurucu
belgesi, Hizbullah’ın gözündeki Devrim’i ve
Humeyni’yi şöyle vurgulamıştır: “Biz,
Hizbullah ulusunun oğulları, Tanrı’nın
öncülüğünde İran’da zafer kazanan ve
dünyanın
merkezi
İslam
Devleti’nin
çekirdeğini kuran, tek bilge ve adil komutan
Ayetullah Ruhullah el Musavi Humeyni’nin
doğrultusunda hareket etmekteyiz.” (Samii:
2008, s. 36-37).

Lübnan’da sözü edilen dönemde gelişmekte olan Şii uyanışı, İran’ın 1979 İslam Devrimi
ve İsrail’in işgalleri Hizbullah’ın kurulması
için uygun zemini hazırlamıştı. Birçoğu İran
etkisiyle yapılan siyasi ve askerî eylemleri
doğrultusunda
Hizbullah,
bir
taraftan
Lübnan’ın tarihsel olarak haksızlığa uğratılmış
Şii toplumunun yegâne savunucusu hâline
gelirken diğer taraftan kendisini, Lübnan’daki
ABD ve İsrail emperyalizmine karşı
mücadelede öncü olarak konumlandırdı
(Dalack, 2010, s. 5).
Devrim'le değişen İran dış politikası;
üçüncü dünyacı, emperyalizm karşıtı ve
Panislamist bir yönde tasarlanmıştır. Devrim’e
öncülük eden ve daha sonra ülkenin lideri olan
Ayetullah Humeyni, yeni kurulan rejimi
Pehlevi
yönetiminin
karşıtı
olarak
konumlandırmıştır. Amerikancı politikalar
izlemekle ve Batı’nın etkisi altında kalmakla
suçlanan Şah, dış güçlerin “oyuncağı”

İran’da Devrim ile birlikte kurulan rejim, eş
zamanlı olarak oluşturulan Hizbullah örgütü ile
karşılıklı olarak gelişmiştir. Bu doğrultuda,
1987’deki bir konuşmasında Hizbullah
Sözcüsü İbrahim el-Emin, “Biz İran’dan bir
parçayız demiyoruz. Biz Lübnan’daki İran’ız,
İran’daki Lübnan’ız!” (Es-Sadık, 2011, s. 66)
şeklindeki sözleriyle Hizbullah’ın İran’ın doğal
bir uzvu olduğunu açıkça belirtmiştir. Süreç
içerisinde, İran’ın cömert yardımlarıyla
Hizbullah, çoğunluğu tabanının günlük
ihtiyaçlarını karışlamak adına, bazıları ise
askerî olmak üzere bir dizi kuruluş oluşturdu.
İdeolojisini Lübnan’ın gerçekliklerine uyumlu
hâle getirmekle birlikte Orta Doğu’nun
geleceği ve kültürel bütünlüğüne bir tehdit
olarak gördüğü İsrail’e ve Amerikan
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kan hegemonyasına şiddetli düşmanlığını sürdürdü (Norton, 2007, s. 475).
İdeolojik ve siyasi yakınlığın dışında, İran
Devrim Muhafızları Ordusu (Islamic Revolutionary Guard Corps-IRGC, Pasdaran) Doğu
Lübnan’daki Beka Vadisi’nde Hizbullah kuvvetlerinin eğitimlerini koordine ederek füzeler
ve roketler de dâhil olmak üzere Hizbullah’ın
sahip olduğu silahların büyük kısmını temin etmiştir. Buna hizmet edecek askerî ve siyasi örgütlenmeler oluşturuluyordu. Örneğin Devrim
Muhafızlarının bir görevi de bu tür
faaliyetlerde yer almaktı. 1982 yılında 1.500
kişilik bir Devrim Muhafızları birliğinin
Lübnan’a yerleştirilmesinin bir amacı da orada
İslam Devrimi savaşçılarının yetiştirilmesiydi
(Elçi, 2010, s. 90).
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Şii direnişin başlangıcından itibaren Hizbullah’ın organize olmasına ve eğitilmesine destek vererek
İran’ın Hizbullah’a askerî uzmanlık aktarımı
konusunda
kanal
vazifesi
görmüştür.
Muhafızlar, Hizbullah’ın 1980’lerdeki birçok
eyleminde konumu açıkça belirli olmasa da yer
almıştır: ABD ve Fransa birliklerine eş zamanlı
bombalı
saldırılar
(1983);
ABD
Büyükelçiliğine bombalı saldırı (1984) ve
1985-1988 yılları arasındaki suikast ve kaçırma
eylemleri. Bu saldırıları yöneten isim İmad
Muğniye,
Devrim
Muhafızlarının
İran
dışındaki en önemli unsuru olarak uzun süre
görev yapmış, 2008’de CIA-MOSSAD ortak
operasyonu ile Şam’da öldürülmüştür (Ostovar, 2016, s. 116).
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Hizbullah kuruluş aşamasındaki bahsi geçen eylemleri ile İran’ın ABD ve İsrail karşıtı
gündeminin ana uygulayıcısı hâlinegelmiştir.
İran-Hizbullah ilişkilerindeki hem ideolojik

hem de lojistik bulgulardan hareketle Suriye’de
ya da OrtaDoğu’da Hizbullah’ın bağımsız bir
aktör olup olmadığı tartışılmaktadır. Hizbullah’ın bölgesel bir aktör olarak bağımsız hareket etme isteği olsa da İran ile olan ittifakı
hareket alanını sınırlandırmaktadır. Öncelikle
Hizbullah, İran’ın vekâletsavaşlarını yöneten
bir güç olarak görülmek istememektedir. Örgüt, bölgesel etkinliğinde tamamen bağımsız
davrandıklarını, İran ve Suriye’nin kararlarında
etkisi olmadığını vurgulamaktadır (Saab,
2012).
Hizbullah aslında Lübnan’daki iç politikasında İran ile olan ittifakının hesabını verme
gereği duymaktadır. Bu durum, Hizbullah’ın
İran’la olan ilişkilerine farklı bir bakış getirmektedir. Hizbullah, Lübnan’daki Şii topluma
hitap eden siyasi bir parti olmanın yanı sıra
güçlü bir duruşa sahip dinî ve sosyal bir
harekettir. Lübnan’da Şiiler kendilerini
Hizbullah’ın yükselişi ile beraber eşit
hissetmeye başlamışlardır. Her ne kadar
Suriye’deki savaşa bu kadar dâhil olması
örgütün Lübnan’daki imajını zedeleyip güven
kaybına sebep olmuş olsa da Hizbullah,
bölgesel ittifaklarını ve dostlarını kaybetmenin,
kendilerini korumasız hâlegetireceğine inanmaktadır.
İran’daki
İslami
Devrim,
İsrail’in
1982-2000 yılları arasındaki Lübnan işgali ve
Suriye’nin
1976-2005
yılları
arasında
Lübnan’daki askerî varlığı gibi bölgesel
gelişmeler ve özellikle 2000’li yıllara kadar
geçerli olan Şiilerin “modern” Lübnan
Devleti içerisindeki ekonomik, kültürel ve
siyasi “dışlanmışlık” durumu İslami (Şii)
söylemin radikalleşmesi ve ön plana çıkmasına, Şii aktivizmin Lübnan özelinde şiddet
eğilimli aktöre dönüşmesine ve güç
kazanmasına zemin hazırlamıştır (Yetim, 2015,
s. 71).

2.3. 1985 Manifestosu
İran’ın devrim ideolojisi ve 1985 manifestosu olarak da adlandırılan Açık Mektup, kuruluş aşamasında Hizbullah ideolojisinin köşe
taşları hâline gelmişti. Hizbullah ideolojisinin
kökeninde üç temel görüş bulunur: (i) Açık
Mektup’ta belirtildiği üzere Lübnan’da bir İslam devleti kurmak, (ii) dinin uhrevi boyutta
yaşanması anlamında kullanılan “Büyük Cihat”
ve dinin askerî/siyasi alanda savunulması ve yayılması anlamındaki “Küçük Cihat” söylemleri
(iii) Humeyni’nin formüle ettiği Velayet-i Fakih
anlayışı (Blanford, 2017, s. 2).
Hizbullah’ın ortaya çıkması ile İran kendine
özgü İslam Devrimi mesajını yayma yönündeki
kampanyasını gerçekleştirirken, Suriye için de
çıkarlarını korumak adına tesadüfi bir araç anlamına gelmekteydi. Bununla birlikte Suriye, diğer Lübnanlı müttefikleri ile ilişkilerini devam
ettirerek Hizbullah’a şüphe ile bakmayı sürdürdü. Hatta 1987’de bir Suriye askerinin öldürülmesine misilleme olarak 23 Hizbullah üyesini
öldürdü (Norton, 2007, s. 476).
Lübnan Şii toplumu içerisindeki İsrail’e karşı mücadelenin ilk yıllarında ertelenen iç hesaplaşma, İsrail’in de yavaş yavaş geri çekilmeye
başlamasıyla boy göstermiştir. Lübnan, iç savaşın ortasında, 1985-1988 yılları arasında Hizbullah ve EMEL örgütleri üzerinden İran ve Suriye’nin güç çekişmesine sahne olmuştur. Ama
üç yıl süren bu karşılıklı gerilim ortamı, iki ülkenin de büyük bir siyasi olgunluk göstermesiyle aşılmış, bilakis bu gerginlik dönemi, ittifakın
sınırlarını gören iki müttefikin akıllıca hareket
etmesi sonucu, ileriye yönelik olarak çok daha
sağlam bir müttefiklik ilişkisi geliştirmelerinin
önünü açmıştır (Korkmaz, 2015, s. 94).

İran; Hizbullah’ın oluşumunu, Devrim’in
ihracı ve Lübnan ile Levant bölgesindeki etkisini arttırma yolunda bir fırsat olarak görerek
günümüze değin süren finansal desteğini başlattı (Hezbollah: An Introduction, 2018). İran’ın
Hizbullah’a yaptığı açık finansal destek, Nasrallah’ın Nisan 2016’daki, “Hizbullah’ın bütçesi, maaşları, harcamaları, silahları ve füzeleri
İran İslam Cumhuriyeti tarafından fonlanıyor.
İran’da para olduğu sürece bizim de paramız
olacak.” sözleriyle ifadesini buldu.

2.4. 1992 Seçimleri
Hizbullah, Lübnan İç Savaşı’nın bitmesi
sonrası 1992 yılında Lübnan’da ilk meclis seçimleri planlandığında, devlete paralel bir milis
gücü olarak devam etmekle geleneksel bir parti
olarak siyasi sisteme katılmak arasında bir tercih yapmak durumunda kaldı ve ikincisini seçti
(Abrahamsen, 2017, s. 9). Seçimlere katılma
kararı, grubun Lübnan siyasetindeki bugünkü
aktif rolünün başlangıcı oldu (Addis ve
Blanchard, 2010, s. 10).
1992’den bu yana Hizbullah’ın İslami
boyutu da değişime uğradı; her ne kadar bir
İslam Devleti kurma ideali soyut olarak
ideolojisinin bir parçası olmayı sürdürse de
gerçekte Hizbullah, Lübnan vatandaşlarının
çoğunluğunun böyle bir sisteme karşı olması
sebebiyle bu amacını terk etti. Başta
Hristiyanlar olmak üzere diğer Lübnanlılara
ulaşma gayretinde olan Parti, Hristiyanlara
olan yaklaşımını da “zimmi (gayrimüslim)”
statüsünden, vatandaş statüsüne evirmek
suretiyle değiştirdi (Gaub, 2013, s. 5).
Hizbullah, siyasallaşmasıyla birlikte aynı
zamanda Lübnan iç kamuoyuna yönelik so11
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rumluluklarını da artırmıştı. Doğrudan İran güdümünde bir paramiliter örgüt algısını yıkma,
sadece mezhep eksenli ve tek bir etnik/dinî grubun sözcüsü olmaya indirgenmiş siyasi söylemi
aşma gayreti, Hizbullah’ın İran’la ilişkilerinde
göstermelik de olsa otonom bir yapı sergileme
ihtiyacını doğurdu.

2.5. 2006 Savaşı ve Sonrası
Hizbullah’ın Lübnan’da konumunu sağlamlaştırmasında ve Orta Doğu siyasetinde etkin bir
devlet dışı aktör hâline gelmesinde şüphesiz ki
2006 İsrail-Hizbullah Savaşı bir dönüm noktası
olmuştur. Yine, 2005’te Suriye’nin Lübnan’dan
çekilmesinin yarattığı güç boşluğu da dönem
içerisinde Hizbullah tarafından doldurulmuştur.
İsrail’in 2006 Lübnan işgali, Hizbullah’ın
bir ulusal özgürlük hareketi olma yolundaki
dönüşümünü hızlandırdı (Dabashi, 2007, s.
299). İsrail 2006 Lübnan işgalinde hem askerî
hem de siyasi yönde beklediği başarıyı elde
edemediği gibi Hizbullah’ın Lübnan iç
siyasetinde popülaritesini daha fazla artırdı
ve zaten iç siyasal dengeler açısından önemli
bir güç merkezi olan Hizbullah’ı dengenin bir
tarafı hâline getirdi (Yeşiltaş ve Balcı, 2010, s.
81).
İkinci Lübnan Savaşı, aslında İran’ın İsrail’e karşı ilk savaşıydı. 1992-2005 arasında
Hizbullah, İran’dan yaklaşık 11.500 kısa ve
orta menzilli füze ve roket aldı. 2006
Savaşı’ndan bu yana ise İran, Hizbullah’a;
Lübnan’ın kontrolünü elinde bulundurmak
ve
İsrail’i İran’ın nükleer altyapısına
saldırmaktan alıkoyabilmek için 120 bin füze
sağladı (Azani ve Karmon, 2018, s. 2).
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Hizbullah, 1985’te siyasi manifestosunu
yayımnlamasından bu yana dinî ideolojisi ve
siyasi programında önemli değişiklikler yaşadı. 2009’da yeni bir manifesto (2009 Siyasi
Belgesi) yayımnlayan örgüt, siyasi anlayışında
mezhep temelli İslami ideolojisini tamamen bırakmaksızın birtakım pragmatik değişiklikler
yaptı. Hasan Nasrallah’ın manifestoyu açıklarken kullandığı cümlelerle “İnsanlar gelişti.
Lübnan değişti. Dünya düzeni değişti.” Hizbullah da bu değişimlere ayak uydurmak ve
Lübnan siyasetindeki konumunu güçlendirmek
adına, yenilenen siyasi vizyonunda Lübnan’ın
çeşitliliğini ve Lübnanlılık olgusunu ön plana
çıkaran düzenlemelere gitti. İsrail’in sabit bir
tehdit olduğu, ABD’nin de İsrail’e yaptığı yardımlarla Hizbullah’ın ve Lübnan’ın düşmanı
hâline geldiği vurgusu ise sürdürüldü (Ladki,
2009).
Günümüze gelindiğinde ise Lübnan’da Ekim
2019 itibarıyla başlayan gösterilerin dış güçler
ve özellikle ABD tarafından desteklendiğini ve
finanse edildiğini savunan Hizbullah, bölgesel
müttefiki İran gibi bu gösterileri “direniş” karşıtı olarak değerlendirmektedir. Diğer taraftan
mevcut durumda Lübnan’da hâkim pozisyonda
bulunan Hizbullah’ın protestoların şiddete dönüşmesini arzuladığını düşünmek yanıltıcıdır.
Çünkü böyle bir senaryoda hâlihazırda Suriye
İç Savaşı’ndaki tutumu nedeni ile bölgesel-yerel imajı zedelenen Hizbullah’ın Lübnan içerisinde eriştiği hâkim konumuna zarar gelmesi
olasıdır (Yetim, 2020, s. 8).
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah göstericilerin taleplerine ilişkin yaptığı açıklamada hükûmetin istifasını desteklemediklerini ve ülkenin
içinde bulunduğu ekonomik krizi çözmek için

daha çok zamana ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Göstericilerin taleplerine karşın hükûmetin görevine devam etmesi gerektiğini aksi takdirde
durumun daha da kötüye gideceğini belirten
Nasrallah’ın özellikle de kabinenin arkasında
durup sorumluluğu üstlenmesi, Hizbullah’ın
ülke siyaseti içerisindeki konumunu sağlamlaştırma ve Lübnanlılık kimliğini vurgulaması
açısından oldukça önemli olmuştur (Özdemirci
Cinal, 2019, s. 7).
Bugün Hizbullah, Lübnan’da İsrail’e karşı
direniş örgütü olmanın çok ötesinde bir misyonla Suriye’de Esed rejimini bizatihi ayakta
tutan güçlerden biri olmuştur. Bunun yanı sıra
Yemen’deki iç savaşa doğrudan müdahildir.
Ayrıca Irak’ta ve Afganistan’da da faaliyetlerde
bulunduğu ve Şii milislerin eğitiminde yer
aldığı iddialar arasındadır (Tınas, 2017, s. 21).

3. Suriye-Hizbullah İlişkileri
Suriye’nin Direniş Ekseni’ndeki yerinin
güçlenmesinde Hizbullah’ın etkisinin yanı sıra
Hizbullah öncesi Lübnan Şii toplumunun katkıları da yadsınamaz. Özellikle zaten Nusayri olması sebebiyle halk nezdinde kabul görmeyen
Hafız Esed’in 1973’te Suriye Anayasası’ndan
İslam’a yapılan referansı çıkarması üzerine başlayan ayaklanmalar sonrasında Lübnan Yüksek
Şii Konseyinin Başkanı Musa El-Sadr’ın Aleviliği Şii toplumunun bir parçası olarak gösteren
fetvası Suriye yönetiminin elini güçlendirmiştir
(Ajami, 199, s. 174).
Üçüncü dünya ülkelerinin dış politikaları
tanımlanırken bu genelde iki seviye üzerinden
yapılmaya çalışılmaktadır. Bunlar; bu ülkelerin dış tehdit algılamaları ve kendi rejimlerinin

sağlamlaştırılmasıdır (Mercan, 2010, s. 106).
Suriye’nin Hizbullah’a bakışı, tam da bu doğrultuda hem mezhepsel bir apartheid (azınlığın
çoğunluk üzerindeki tahakkümü) temeli üzerine
kurulu Suriye rejiminin ideolojik altyapısının
güçlendirilmesi hem de başlıca tehdit algılaması olan İsrail’e karşı kullanışlı bir araç olması
nedeniyle iki yönlü şekillenmiştir.
1980’lerde Suriye-Hizbullah ilişkileri hem
iş birliği hem de gerilim ile karakterize edildi.
Suriye’nin İran’la olan ilişkileri ve Lübnan İç
Savaşı’ndaki rolü, Hizbullah’ın yükselişine
yol açtı. 1990’da Lübnan İç Savaşı’nın bitişinden sonra Hizbullah Suriye’nin kontrolüne razı
oldu. Suriye’nin İsrail ile görüşmelere katılımı
taraflar arasında gerilime yol açtı ancak Suriye,
görüşmelerde Hizbullah’ı koz olarak kullandı.
Suriye’nin Lübnan’dan 2005’te çekilmesi sonrasında ise Hizbullah Şam ile olan ilişkilerini,
İsrail’e karşı direnişin önemli bir unsuru olarak
sürdürdü (Ali, 2019, s. 1).
İsrail’in 1982 işgaliyle Lübnan’daki varlığı,
Suriye’nin bölgesel emelleri için de tehdit oluşturmaktaydı. Bu nedenle Suriye tarafı, Güney
Lübnan bölgesinde Hizbullah’ın gelişmesi ve
güçlenmesi için önemli destekler sağladı. Böylece 1976 yılından beri Lübnan sınırları içindeki Suriye askerî varlığının devamlılığı, İsrail’in
ülke içindeki ilerlemesinin engellenmesi ve
Örgüt’e sağlanan destek üzerinden Suriye-İran
ilişkilerinin kuvvetlenmesi hedeflenmekteydi.
Bununla birlikte Şam yönetimi bölgesel çıkarları
için Hizbullah örgütünü bir yandan koruyup güçlendirirken öte yandan da kendi çıkarlarına zarar
geleceğine inandığı an kısa süreli politik manevralarla tavır değişikliğine giderek süreci yönetmeye çalışmıştır (Mercan, 2016, s. 250-251).
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2005 Şubatı’nda Lübnan eski Başbakanı
Refik el-Hariri’nin Beyrut’ta suikast sonucu
hayatını kaybetmesi, Suriye siyasetinin yapıtaşlarından Lübnan’a dair uluslararası alanda
büyük bir krizle karşı karşıya kalmasına yol
açtı. 1976 yılından bu yana Suriye askerinin
bilfiil bulunduğu Lübnan’da, Şam muhalifi
bir liderin öldürülmesi tüm dünyanın dikkatini
Esed üzerine yoğunlaştırdı. Uluslararası baskıdan kurtulmak isteyen Esed, Lübnan’daki
askerî varlığını sona erdiren “askerlerin geri
çekilmesi” kararını hayata geçirdi. Hariri suikastının ardından uluslararası alanda girdiği
meşruiyet krizini aşmak için açılım telaşına
giren Esed; Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri
ile ilişkileri geliştirmeye yönelik adımlar attı.
İlaveten babası döneminden itibaren tesis
edilen İran’la ilişkiler ve Hizbullah’a yönelik
destek anlayışı aynı şekilde devam etti.
Hamas’a verdiği destek üzerinden “Direniş
Ekseni” söylemini bölgede hâkim kılmayı ve
bu söylem vasıtasıyla Arap dünyasında
yönlendirici olmayı hedefleyen Esed, 2006
Hizbullah-İsrail Savaşı boyunca direniş
vurgusuna sıklıkla başvurdu (Mercan, 2016,
s. 255-256).

4. Suriye İç Savaşı
Hizbullah’ın Suriye İç Savaşı’na 20122013’te dâhilolması Şam ile ilişkileri yeni bir
boyuta taşıyarak İsrail’e yönelik Golan Tepeleri’nde yeni bir cephe açmak gibi yeni bir fırsat
doğurdu. 2015 itibarıyla Esed rejimi, Rusya’nın
askerî desteğini kullanarak Hizbullah ile ilişkilerini dengeleme ve örgütün Suriye toplumu
üzerindeki zararlarını giderme arayışına girdi
(Ali, 2019, s. 1).
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Bunun da ötesinde İran İslam Devrimi’nden
bu yana Suriye, İran’ın baş Arap müttefikiydi;
1980-1988 yılları arasındaki İran-Irak Savaşı sırasında neredeyse bütün Arap ülkelerinin Irak’ı
desteklediği bir ortamda sağlam bir şekilde
İran’ın yanında yer almıştı. Saddam Hüseyin’in
devrilmesi İran için Irak’a nüfuz etme konusunda bazı büyük fırsatlar doğursa da Irak’ta tekrar
baş gösteren etnik çatışma ve Bağdat’taki Şii
egemen hükûmetin istikrarsız doğası gibi
belirsizlikler nedeniyle Suriye, İran için
vazgeçilemez stratejik bir varlığa dönüştü
(Eyüp, 2014, s. 471).
Hizbullah, İran ile benzer çizgide Arap Bahar’ında Mısır, Tunus, Libya, Yemen ve Bahreyn’deki karışıklıkları desteklemiş, diğer taraftan ilk başlarda Suriye Meselesi ile ilgili
geniş bir duruş sergilemekten kaçınmış olsa da
yeniden çizgisini daha ciddi söylemlere taşımıştır. Nasrallah, Suriye’de protestolar patlak
verdiğinde Esed rejimi için reform isteklerini
yenilemiş hatta “Bugüne kadar ortaya çıkan tüm
göstergeler ve bilgiler hâlen Suriye halkının büyük çoğunluğunun bu rejimi desteklediklerini
dolayısıyla Başkan Beşar Esed’e inandıklarını
ve
onun
reform
yönünde
adımlarını
onayladıklarını göstermekte” (Bayoumy, 2011)
şeklinde beyanat vermiştir.
Hizbullah’ın temkinli söylemlerine rağmen
İran, Hizbullah’ın Suriye meselesinde çok fazla
seçim hakkı olmadığını söylemlerinde dile getirmiştir.
Bununla
birlikte
Suriye’deki
gelişmelerden sonra ve rejime karşı uluslararası
muhalefette bulunanlara karşı Hizbullah,
Suriye rejimini kesinlikle desteklemiştir
(Mohns ve Bank, 2012, s. 26). 2012’de ElKuseyr ve Kalamun gibi Lübnan sınırındaki
bölgelerde
Esed
rejiminin
kontrolü
kaybetmesiyle Hizbullah Suriye’deki çatışmaların kısmen de olsa bir parçası olmuş, 2013’te

de aktif olarak Esed rejimi yanında savaşmaya
başlamıştır (Sinkaya, 2015, s. 144).
Hizbullah’ın eski Genel Sekreteri Subhi
Tufeyli gibi birçok gözlemci, Hizbullah’ın iç
savaşa dâhilolmasını, İran’ın etkisiyle alınmış
bir karar olarak değerlendirmektedir (Sinkaya,
2015, s. 144). Bölgesel olarak meşruiyetini İsrail ile olan mücadelesinden alan Hizbullah için
Suriye’deki savaşa müdahil olması özellikle
“tekfiri cihatçılara karşı Lübnan’ın varlığını
koruma ve mücadeleyi meşru hâlegetirme”
şeklinde ifade edilmektedir. Bu söyleme paralel
olarak Hizbullah, Hz. Zeynep’in türbesini korumak ve Şiileri himaye etmek amacıyla Suriye’de faaliyet gösterdiğini de savunmuştur.
Hizbullah, direnişin içindeki varlık sebebine
İsrail dışında başka unsurlar da ekleyerek Suriye İç Savaşı’ndaki varlığını meşrulaştırmaktadır. Hizbullah kontrolündeki el-Manar TV
kanalında yayımlanan bir programda Nasrallah,
“Suriye topraklarının, bölgede Amerika, İsrail ya da tekfirci grupların eline geçmesine izin
vermeyecek gerçek arkadaşları var. Bu nasıl
olacak? Detaylar daha sonra gelecektir. Bunu
ister istemez, düşünmeden ziyade bilgi temelinde söylüyorum.” (The Guardian, 2013) şeklindeki söylemiyle aslında durumun Lübnan’ın
varlığını korumaktan daha çok Suriye’deki İran
stratejisinin yerine getirileceğinin sinyalini vermiştir.
Hizbullah, Suriye’de askerî açıdan ise farklı
taktiksel düzlemlerde faaliyet göstermektedir.
Birincisi Hizbullah savaşçıları, Suriye ordusuna bağlı paramiliter unsurlara ülkenin çeşitli
bölgelerindeki üslerde eğitim vermektedir. Söz
konusu eğitimler ile Rejim’in muhaliflerden
ele geçirdiği bölgelere yerleştirilen hafif piyade güçleri yetiştirilmektedir. Hizbullah ayrıca

özellikle Şam’da konuşlu Iraklı Şii militanlardan oluşan birimleri yönetmektedir. Iraklı militanlara nazaran Hizbullah güçleri çok daha
eğitimli, disiplinli ve tecrübeli olmaları dolayısıyla diğer grupların içerisinde yer alarak
savaşma etkilerini artırmaktadır. Bir Hizbullah
savaşçısı bu etkiyi “Suriyelilere ilk yardım etmeye başladığımızda ordu içerisinde büyük sorunları vardı… Liderlik, yetenek ve tecrübeden
yoksundular. Şimdi çok şey öğrendiler ve ciddi
savaşçılar hâlinegeldiler. Hizbullah’a benzediler.” şeklinde ifade etmiştir. Suriyeli ve Iraklı
savaşçılar Hizbullah’tan aynı zamanda oldukça
ihtiyaç duydukları moral desteği de sağladılar
(Sullivan, 2014, s. 4).
Suriye’deki iç savaşta bütün gücüyle Rejim’e
destek veren Hizbullah, bu konuda kendince
üzerine düşen “samimiyet testini” başarıyla
geçmiştir. Bu aynı zamanda Rejim’in muhtemel
bir galibiyeti sonrası Hizbullah’ın Suriye’de
nüfuz artırımını getireceğinden bir nevi siyasi
yatırım olarak da görülebilir. Başarısızlık durumunda ise Hizbullah da faturanın ödenmesinde
Esed rejimine destek çıkmak zorunda
kalacaktır (Korkmaz, 2015, s. 95).
Hamas’ın göreli olarak etkisizleştiği bir dönemde, İsrail’in kuzey bölgesinde zaman içerisinde güçlenen Hizbullah’ın ve oluşan İran
destekli “milis hilalinin” de İsrail’in güvenlik
endişelerinde ve Netenyahu’nun siyaset tercihlerinde etkili olduğu söylenebilir. Dolayısıyla
bölgesel riskleri sınırlandıran İsrail’in tekrar
eski tehdit algılarına yani Hizbullah-İran endeksli söylemlerine daha fazla başvurmaya
başladığı söylenebilir. Sonuç itibarıyla kuzey
bölgesinde güçlü ve İran ile ideolojik-coğrafi
bağı kesilmemiş Hizbullah’ın her zaman İsrail
tehdit algılamasında önemli parametre olarak
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İran’ın Levant’taki İzdüşümü: Hizbullah
değerlendirileceğini söyleyebiliriz. Suriye’de
en korktuğu senaryonun engellenmesinden sonra da Hizbullah’ın tekrar “kadim düşmanına”
geri döndüğü ifade edilebilir. Çünkü İsrail ile
kontrollü gerginliğin Hizbullah’ın hem yerel
hem bölgesel anlamda meşruiyetini ve nüfuzunu güçlendirdiği iddia edilebilir (Yetim, 2019,
s. 9). Nitekim İran Devrim Muhafızları Ordusunun dış operasyonlardan sorumlu Kudüs Gücünün komutanı General Kasım Süleymani’nin
3 Ocak 2020’de ABD’nin hava saldırısı sonucu
öldürülmesi sonrasında Hizbullah, Süleymani’nin İsrail’i işaret eden devasa bir heykelini
sınıra konuşlandırarak kadim düşmanını hatırlatmak istemiştir (Frantzman, 2020).

Sonuç
İran-Hizbullah ilişkileri, eşitler arasında bir
ilişkinin çok uzağında, bir devletin bölgesel çıkarlarını korumak adına kurup geliştirdiği, askerî ve siyasi bir dış politika enstrümanı ile olan
hiyerarşik yapısına sahiptir. Hizbullah, İran’ın
Orta Doğu’daki hayalet üslerinin ilki ve en güçlüsü olarak bölgede İran çıkarlarının savunulması ve uygulanmasında tarihî bir rol oynamış
ve giderek artan askerî-siyasi kabiliyetleri ile
görev kapasitesini ileri seviyelere taşımıştır. Nitekim Hizbullah, tüm Orta Doğu coğrafyasında
İran’la bağlantılı milis güçlerinin eğitiminde ve
yönlendirilmesinde aktif rol almakta ve bilfiil
çatışmalara katılmaktadır. Hizbullah yetkililerinin zaman zaman özellikle Lübnan iç kamuoyuna yönelik, bağımsız bir kuruluş olduklarına dair İran’la hiyerarşik ilişkilerini reddeder
açıklamaları, son derece cılız ve göstermelik
kalmaktadır.
İran, kuruluşundan bu yana Hizbullah’a
önemli ekonomik ve askerî destek sağlamış16

tır. İsrail-Lübnan sınırındaki Hizbullah kalesi,
Tahran’ın bakışı ile İslam Cumhuriyeti’ne Levant’ta de facto bir varlık ve baskı unsuru sağlayarak İran’ı bir İsrail saldırısından korumuştur.
Suriye İç Savaşı, Direniş Ekseni için bir dönüm noktası oldu. Suriye’nin Lübnan’dan
çekilmesi sonrası Batı ile diyalog arayışları,
zorunlu olarak İran ile arasına mesafe
koymasını ve İran güdümündeki küresel ve
bölgesel dış politikasını en azından
dengelemesi veya yumuşatması anlamını
taşıyordu. İç savaşla birlikte kendine göre İran,
müttefiki Suriye’nin yardımına koşarak
Direniş Ekseni’ni diri tutmakla kalmadı, aynı
zamanda Hizbullah’ın yanı sıra Iraklı, Afgan
ve Pakistanlı Şii paramiliter güçleri Suriye
sahasına sevk etmekle “Direniş”i pekiştirerek
bölgesel nüfuzunu güçlendirdi.
Tüm bu operasyonun yönetim karargâhı olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu, Suriye İç
Savaşı’nın giderek ivme kazanan seyri ile Orta
Doğu’nun en etkin vekâlet ağını kurdu. Şüphesiz bu ağın kurulmasında Kasım Süleymani’nin
liderliğinin etkisi önemliydi. Süleymani,
Lübnan’dan Yemen’e, Afganistan’dan Filistin’e
uzanan ve birbirine görünmez ağlarla bağlı
“Direniş Ordusu”nun kumandanı olarak İran’ın
tüm bölgedeki askerî faaliyetlerinin en üst
yetkilisiydi.
Süleymani’nin öldürülmesi, İran makamlarının yanı sıra bölgede doğrudan Süleymani’ye
bağlı faaliyet gösteren vekil örgütler üzerinde
de büyük bir şok etkisi yarattı. Ancak mevcut
ilişkiler ağının yanı sıra insan kaynağı, lojistik
ve finansal yetkinlikleri göz önüne alındığında
Süleymani’nin ölümünün etkilerinin atlatılacağı ve İran’ın vekil örgütler ile sürdürdüğü bölgesel stratejisinin daha da agresifleşerek devam
edeceği söylenebilir.
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Notlar

“Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.”
“Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin
2’nci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.”
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