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LÜBNANLI SÜNNİLER 

VE TÜRKİYE
Yükselen Hizbullah ve İran gücünün Lübnanlı Sünniler açı-
sından bir diğer sonucu, dış destek arayışının artmasıdır. Bu 
açıdan öne çıkan ülkelerden biri Türkiye’dir. Lübnanlı Sünni-
ler arasında Türkiye’ye dönük yoğun bir sempatinin olduğu 
söylenebilir. İlginin başlıca nedeni, Türkiye’nin Suriye, Filis-
tin, Mısır ve İsrail politikaları ve İran’ı dengeleyebilecek bir 
bölgesel güç olarak görülmesidir.

Oytun ORHAN  
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Lübnan, zayıf merkezi otorite 
ile yönetilmesi, kendi içinde 
etnik ve mezhepsel olarak 

parçalı bir yapıya sahip olması gibi 
nedenlerden dolayı kuruluşundan 
bu yana dış etki ve müdahalelere 
her zaman açık bir ülke olmuştur. 
Lübnanlı kimliği tam anlamıyla 
gelişememiş, toplumsal kesimler 
kendilerini daha çok alt kimlikleri 
üzerinden tanımlamıştır. Her top-
lumsal kesim kendilerini güvende 
hissetmek, çıkarlarını maksimize 
edebilmek için bir dış gücün deste-
ğini aramıştır. Bu nedenlerle Lüb-
nan, Ortadoğu’da rekabet eden 
aktörlerin başta gelen oyun alan-
larından biri olmuştur.

Lübnan ve Suriye İç Savaşı 
Bölgesel gelişmelere bu denli du-
yarlı Lübnan’ın Suriye iç savaşın-
dan kritik düzeyde etkilenmeme-
si kaçınılmazdı. Lübnan özellikle 
Suriye’nin doğrudan etki alanında 
yer alması nedeniyle de krizin et-
kilerini en fazla hisseden ülke ko-
numundadır. Suriye krizinin Lüb-
nan’da yarattığı etkilerin başında 
zaten kutuplaşmış olan Sünni ve Şii 
kesimler arasındaki güven bunalı-
mını derinleştirmesi gelmektedir. 
Artan güvenlik endişesi Lübnanlı 
aktörlerin bölgesel destekçileri ile 
işbirliğini artırması sonucunu da 
doğurmuştur. 

Lübnan’da Suriye krizinin de 
etkisiyle son dönemde yükselen 
güç; Şiiler, siyasal temsilcileri Hiz-
bullah ve dış aktör olarak İran’dır. 
Bu eğilimin nedeni, Hizbullah’ın 
toplumsal tabanının genişlemesi 
değildir. Hizbullah’ın siyasal gücü-
nün arkasına silah gücünü alması, 
onu Lübnan siyasetinin belirleyi-
ci gücü haline getirmiştir. Irak’ta 
Şiilerin Bağdat’ı kontrol etmesi, 

Suriye’de Esad rejiminin ayakta 
kalmayı başarması ve son olarak 
Yemen’de Husilerin Sana’da kont-
rolü ele geçirmesi de bu süreci güç-
lendirmiştir. Bütün bu gelişmeler, 
Ortadoğu’da İran etkisinin arttığı-
na ve Şii aktörlerin güçlendiğine 
işaret etmektedir. Buna karşılık 
Lübnan’da Sünnilere öncülük ede-
cek güçlü bir lider, siyasal hareket 
veya silahlı hareket bulunmamak-
tadır. Tüm bunlar Lübnanlı Sünni-
ler arasında güvenlik kaygısını kö-
rüklemektedir. Lübnanlı Sünniler 
merkezi otorite ile olan bağlarının 
zayıfladığı ve kendi çıkarlarının ko-
runmadığı hissi içindedirler. 

Lübnanlı Sünnilere 2005 yılın-
da bir suikasta kurban gidinceye 
kadar Refik Hariri önderlik etmiş-
ti. Sünniler dışındaki toplumsal 
kesimlerin de desteğini alan Ha-
riri güçlü bir profildi. Ölümünün 
ardından oğlu Saad Hariri yerini 
aldı. Saad Hariri babasının mirası 
ve ölümünün yarattığı tepki üze-
rinden belli bir süre popülaritesini 
korumayı başardı. Ancak 7 Mayıs 
2008 tarihinde Hizbullah darbesi 
ile hükümetin değişmesi, Hizbul-
lah’ın desteklediği hükümetlerin 
iktidarda olması ve Saad Hariri’nin 
uzunca bir süredir Paris’te yaşıyor 
olması nedeni ile Sünniler arasın-
daki desteği azalmıştır. Lübnan’da 
“Saad Hariri ülkeyi terk ederken 
Hizbullah tarafından kendisine tek 
yön uçak bileti verildiği ve bir da-
ha ülkeye dönmemesi söylendiği” 
dile getirilmektedir. Hariri, güç-
lü bir lider olarak görülmemekte 
buna karşın liderlik ettiği Gelecek 
Hareketi’nin alternatifin olmadığı 
düşünülmektedir. 

Lübnanlı Sünniler, ‘karşı 
kamp’ın güçlendiği, kendileri-
nin giderek zayıfladıklarını his-
settikleri ortamda farklı arayışlara 

yönelmektedir. Bu sürecin so-
nuçlarını şu şekilde sıralayabili-
riz: Lübnan merkezi yönetimi ile 
bağın zayıflaması, silahlanma dü-
şüncesinin gelişmesi, bölgesel dış 
destek arayışının artması, Lübnan 
dışı siyasal alternatiflere yönelme 
ve güç boşluğunun kimi kesimler 
arasında radikal gruplar tarafından 
doldurulması. Lübnanlı Sünni po-
litikacılar ve halk tarafından sesli 
şekilde ve siyasal bir talep olarak 
olmasa da en azından kendi bölge-
lerini koruyacak düzeyde bir silahlı 
milis gücün oluşturulması yönün-
de düşünceler dile getirilmektedir. 
Bu görüşü savunanlar, İran ve Hiz-
bullah’ın agresif şekilde ilerlediği 
bir ortamda bunu durdurabilecek 
tek şeyin sert güç olduğunu düşün-
mektedir. Böyle bir yapının kurul-
masının da ancak bölgesel bir gü-
cün desteğiyle gerçekleşebileceği 
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söylenmektedir. Diğer bir etki, 
Sünniler arasında radikalleşme 
olasılığının artmasıdır. Bu durum 
genel bir eğilim olarak değerlen-
dirilmemelidir. Lübnanlı Sünniler 
arasında radikal grupların geniş 
taban kazanması mümkün değil-
dir. Ancak artan bir güvenlik ris-
ki olarak radikal gruplara sempati 
duyan, katılan, destekleyen kişi 
sayısında artış olduğu gözlemlen-
mektedir. Bu açıdan Suriye krizi-
nin de etkisiyle Lübnanlı Sünniler 
arasında IŞİD ve Nusra Cephesi 
gibi örgütlere katılımda artış oldu-
ğu söylenmektedir. Bu durumun 
IŞİD veya Nusra Cephesi’nin ‘ide-
olojik çekiciliği’nden ziyade Sün-
ni Arapların kendilerini koruyacak 
bir güç arayışının, dışlanmışlıkları-
na karşı tepki geliştirmenin sonucu 

olduğunu söylemek mümkündür. 
Haklarının, çıkarlarının ve en 
önemlisi güvenliklerinin siyaset yo-
luyla korunamadığını düşünen sı-
nırlı bir kesim, söz konusu örgütle-
rin güçlenmesini kendi güvenlikle-
rinin garantisi olarak görmektedir. 
Doğrudan radikal gruplara destek 
veren sınırlı kesim dışında sempa-
tiyle yaklaşanlar da söz konusudur. 
Bu kesimler de IŞİD’e yönelik iki 
açıdan eleştiri getirmektedir. Birin-
cisi, IŞİD’ın Ürdünlü pilot olayın-
da olduğu üzere adam yakma gibi 
hiçbir İslami referansa dayandırı-
lamayan cezalandırmalarıdır. Bu 
açıdan IŞİD’in toplumsal destek 
bulabilmek açısından her eylemin-
de meşruiyet sağlama ihtiyacının 
olduğu söylenebilir. İkinci eleştiri, 
IŞİD’in Lübnan ordusuna yönelik 
saldırılarıdır. Lübnan ordusundan 
öldürülenler arasında Sünni kö-
kenlilerin de olması örgütün ayı-
rım yapmaksızın saldırdığı düşün-
cesini yerleştirmektedir. 

Lübnanlı Sünnilerin Dış Destek 
Arayışı 
Yükselen Hizbullah ve İran gücü-
nün Lübnanlı Sünniler açısından 
bir diğer sonucu, dış destek ara-
yışının artmasıdır. Bu açıdan öne 
çıkan ülkelerden biri Türkiye’dir. 
Lübnanlı Sünniler arasında Türki-
ye’ye dönük yoğun bir sempatinin 
olduğu söylenebilir. İlginin başlıca 
nedeni, Türkiye’nin Suriye, Filis-
tin, Mısır ve İsrail politikaları ve 
İran’ı dengeleyebilecek bir bölgesel 
güç olarak görülmesidir. İran-Hiz-
bullah ilişkisine bir taraftan tepkili 
yaklaşılmakta diğer taraftan aynı 
ilişki modelinin Türkiye ve Suu-
di Arabistan ile kendileri arasın-
da kurulmasını beklemektedirler. 
Türkiye’nin Lübnan’da nasıl bir rol 
oynayabileceğine ilişkin iki farklı 

görüş dile getirilmektedir. Birin-
cisi, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın 
birlikte hareket etmesi ve Türkiye 
ile Sünniler arasında İran-Hizbul-
lah tarzında bir ilişki kurulması-
dır. Türkiye, Lübnanlı Sünnileri 
siyasi, ekonomik ve askeri olarak 
desteklemeli ve koruyuculuğunu 
üstlenmelidir. İkinci görüş ise Tür-
kiye’nin tarafsız bir pozisyon alma-
sı, İran ve Hizbullah ile iyi ilişkilere 
sahip olması ve bu aktörler üzerin-
de sahip olduğu etkiyi Lübnanlı 
Sünnilerin haklarının korunması 
ve taraflar arasında arabulucu rol 
oynama yönünde kullanmasıdır. 
Bu görüşe göre Türkiye’nin de taraf 
olması istikrarsızlığı körükleyecek-
tir. Ancak bu seçeneğin Lübnan-
lı Sünnilerin artan yalnızlık hissi, 
Hizbullah ve İran’ın aşırı agresif 
tavırları sonrasında çok da güçlü 
olmadığı söylenebilir. Lübnanlı 
Sünnilerin önemli bir kısmı, İran 
ve Hizbullah gibi her şeyi kontrol 
etmek isteyen ve bu yolda askeri 
güç kullanımını esas alan aktörle-
re karşı caydırıcı olma dışında bir 
alternatif olmadığını düşünmekte-
dir. Son dönemde Türkiye ve Suudi 
Arabistan ilişkilerinin düzelmesini 
de önemli bir fırsat olarak değer-
lendirmektedirler. Suudi Arabis-
tan’da yeni kralın iktidara gelişi ile 
bölgede Mısır, Türkiye ve Suudi 
Arabistan ittifakının kurulabilece-
ği gibi son derece zor bir ihtimalin 
gerçekleşmesini ummaktadırlar. 

(Bu yazıda dile getirilen görüşler, 
5-11 Şubat 2015 tarihleri arasında 
Lübnan’ın Beyrut, Trablus, Baalbek 
ve Akkar vilayetlerinde siyasetçi ve 
kanaat önderleri ile yapılan görüş-
meler ve gözlemlere dayanmaktadır.)
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