
ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER SÖYLEŞİLERİ 
NO.46, TEMMUZ 2017

Yezid Sayigh, çalışmalarının Suriye krizi, Arap ordu-
larının politik rolü, Arap değişiminde güvenlik sektörü 
dönüşümü, otoriterliğin yeniden yaratılması ve İsrail-
Filistin ihtilafı ve barış süreci üzerine odaklandığı Beyrut 
Carnegie Ortadoğu Merkezi’nde Kıdemli Danışman 
olarak görev yapıyor. 1991-1994 yılları arasında 
İsrail’le gerçekleştirilen barış görüşmelerinde Filistin he-
yetinde de bir danışman ve müzakereci olarak görev 
yapıyordu. Sayigh’in birçok yayınlanmış eseri vardır, 
bunlar arasında en yakın dönemli olanlar şunlardır: 
Dilemmas of Reform: Policing in Arab Transitions (Mart 
2016); Haidar al-‘Abadi’s First Year in Office: What 
Prospects For Iraq? (Eylül 2015); Crumbling States: 
Security Sector Reform in Libya and Yemen (Haziran 
2015); Missed Opportunity: The Politics of Police 
Reform in Egypt and Tunisia (Mart 2015). Dr. Yezid 
Sayigh ile mülakat Dr. Murat Tınas tarafından 13 
Haziran 2017’de Ankara’da gerçekleştirildi.

HIZBULLAH, IRAN STRATEJISINI 
UYGULAMAK ZORUNDA KALDIĞINDA 

KENDISINI BITIRMIŞ OLDU.

No.23, MART 2015

ORSAM BÖLGESEL 
GELİŞMELER SÖYLEŞİLERİ
No.46, TEMMUZ 2017

Yezid Sayigh



2 

HIZBULLAH, IRAN STRATEJISINI UYGULAMAK ZORUNDA 
KALDIĞINDA KENDISINI BITIRMIŞ OLDU.

ORSAM: Prof. Sayigh, 
her şeyden önce sizi 
ORSAM’da ağırlamak-
tan onur duyuyoruz ve si-
zinle röportaj yapmaktan 
memnuniyet duyuyoruz. 
Ankara’daki programınızı 
göz önünde bulundurarak 
kısa bir mülakat planladık 
ve bence tek bir konuya 
odaklanmamız iyi bir stra-
teji olur. Lübnan’daki Şii 
topluluğu ile ilgili mevcut 
tartışmalar, özellikle de Şii 
toplumu içindeki liderlik 
tartışmaları ve Suriye’ye 
müdahil olan Hizbullah’ın 
rolünü merak ediyorum. 
Bu açıdan Şii toplumunu ve 
Lübnan’daki Hizbullah’ın 
rolünü nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

Sayigh: Bence Hizbullah, 
Lübnan’daki Şiiler arasında 
hala güçlü bir duruşa sahip. 
Hala güvenilir ve popüler. 
Birçok Şii, politik olarak bu-
na karşı çıksa da Hristiyanlar 
da dahil olmak üzere birçok 
Lübnanlı ile birlikte Hizbul-
lah’ın onları “tekfiri” cihatçı-
lardan koruduğunu düşünü-
yor. Tabii ki, Hizbullah bu 
söylemi yarattı ve cihat tehdi-
dini yaratan koşullara katkıda 
bulundu. Demek istediğim, 
eğer Hizbullah Suriye’ye aske-
ri olarak dahil olmasaydı, bu 
tehlike muhtemelen bu şekil-
de gelişemezdi. Bununla bera-
ber, parti Suriye’de Lübnan’ı 

savunmak için bulunduğunu 
söylüyor ve bu da kendi ken-
dini gerçekleştiren bir keha-
net haline geldi.

Çevresinden korkan bir 
hale gelen ve Suriyeli mülte-
cilerden kurtulmak isteyen 
birçok Lübnanlı için güvenlik 
bir numaralı sorun haline gel-
di. Bu yüzden, Hizbullah as-
lında çok fazla anlayış, destek 
ve şükran elde etti. Bu, Şiiler 
için çok doğru çünkü birçok 
Şii, Hizbullah’ın onlara karşı 
ortada bir Tekfiri tehdidi bu-
lunduğuna yönelik iddiasını 
benimsedi.

Her zaman var olan üstü 
kapalı bir söylem ya da bir 
gündem de var, bu sadece 
mevcut Suriye krizi ile ilgili 
değil, 1975-1990 iç savaşı-
na kadar Şiilerin Lübnan’da 
ikinci veya üçüncü sınıf ol-
maları veya kendilerini öyle 
hissetmeleri ile ilgili.  Emel 
hareketinin ve Hizbullah’ın 
yükselmesiyle ve 2000 yılın-
da güney Lübnan’ın İsrail’den 
özgür kalmasıyla, Şiiler so-
nunda kendilerini Lübnan’da 
eşit hissettiler. Ekonomiye, 
yatırıma, mülk sahipliğine ve 
Şii sermaye oluşumuna bakar-
sanız, Şiiler sonunda sayıları-
na orantılı olarak önemli bir 
pay elde ettiler.

Yani çok önemli bir dönü-
şüm gerçekleşti. Ve bir şekil-
de, Hizbullah “eğer kendimizi 
korumazsak ve silahsız kalır-
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sak, tekrar ikinci veya üçüncü 
sınıf vatandaş olmaya itilebili-
riz” fikrini dillendiriyor. Açık 
bir şekilde konuşulmasa da 
her zaman bu fikir vardı ve 
bence hala altında saklanıyor. 
O zaman bu soru doğuyor: 
Hizbullah, Şiilerin temsiliye-
tini (mecliste, hükümet gö-
revlerinde, vb.) arttırmayı ta-
lep edecek mi? Mesela silahla-
rını bırakmaları karşılığında?  
Bazı insanlar Hizbullah’ın 
bunu istediğini iddia ediyor 
fakat Hizbullah “bu bizi ilgi-
lendirmiyor” diyor. Bence bu 
dinamik, daha geniş bir res-
min bir parçası.

Ancak Hizbullah başka 
sorunlarla karşı karşıya. Bun-
lardan biri gündelik meseleler 
olan kendi kontrol bölgelerin-
deki suç, uyuşturucu, araba 
hırsızlığı ve elektrik jenera-
törünü kullanan mafyaların 
kontrolünde bulunan su ve 
elektrik tedariki. Bu sorunlar, 
Beyrut’un güney banliyösün-
de bulunan Dahieh’de ciddi 
sorunları meydana getirdiği 
görülüyor. İnsanlar, Hizbul-
lah’a bu sorunlarla ve bu çe-
telerle ilgilenen biri olarak 
bakıyorlar. Fakat, Hizbullah 
“bakın, biz devlet değiliz ve 
devlet olmak da istemiyoruz” 
diyor. Ve onların şunları söy-
lemesi çok önemli “biz Lüb-
nan devletini destekliyoruz, 
onu zayıflatmıyoruz.” Yani, 
bir bakıma çıkmazdalar. Ken-

di söylemlerini kanıtlamak 
için hükümet işlerine karış-
mıyorlar. Fakat, Lübnan dev-
let kurumları, onların kontrol 
alanlarında çalışacak kadar 
güçlü değiller. Ama Hizbul-
lah hükümet işlerine dahil 
olmazsa, çeteler bu durum-
dan avantajlı çıkabilir. Bazen 
çeteler Hizbullah’a katılıyor 
fakat çoğu zaman onlar sade-
ce silahları olan ve kendilerini 
savunmak için savaşmaya ha-
zır olan güçlü aileler ve aşiret-
ler. Hizbullah, onlarla açık bir 
çatışmaya girme konusunda 
çok dikkatli davranıyor çün-
kü kendi bölgelerinde bir sa-
vaş istemiyor. Yakın zaman-
da Hizbullah’ın lideri Hasan 
Nasrallah partinin bu konuda 
doğrudan harekete geçmek 
zorunda kalabileceğini açık-
lasa da, bu suç çetelerini ve 
gruplarını bastırmak için ne 
kadar ileri gideceğini bilmek 
onlar için bir hayli zor. 

Bununla birlikte, elekt-
rik faturalarının toplayıcıları 
Hizbullah ile ilgisi olmayan 
şeyler için greve kalkıştıkla-
rında, birçoğu Şii olduğu için 
Hizbullah’ın koruması altın-
dalar. Hizbullah bir yandan 
“biz reform ve daha iyi hiz-
metler istiyoruz” diyor ama 
sonra da sistem değişikliğini 
ve reformu engelleyen insan-
ları koruyor.  Ne yaparlarsa 
yapsınlar bunun bir bedeli 
olacak.

Hizbullah 
Suriye’de 
Lübnan’ı 
savunmak için 
bulunduğunu 
söylüyor ve bu 
da kendi kendini 
gerçekleştiren 
bir kehanet 
haline geldi.
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Bu da nihai bir meseleye 
bağlanıyor. Hizbullah mecli-
se ve hükümete girdi. Ancak 
ne kamu hizmetlerinde ne 
devletin içinde ne de orduda 
bile binlerce üyesi bulunmu-
yor. Bunun nedeni hem Lüb-
nan devletini yozlaşmış olarak 
görmeleri hem de başka bir 
Şii hareketi olan Emel’in yıl-
lar önce devletin içine girerek 
önemli bakanlıkları ve ku-
rumları ele geçirmesidir. Yani 
eğer bir iş ya da özel bir ayrı-
calık istiyorsanız, Hizbullah’a 
değil Emel’e gidiyorsunuz. Bu 
konuda Hizbullah çok zayıf. 
İnsanlara bu hizmetleri suna-
mıyor.

Bu durum, Hizbullah’ın 
bu işlere girmek istememesi 
yüzünden mi yoksa Emel’in 
Hizbullah’ın bu işlere gir-

mesini engellemesi yüzün-
den mi? Şöyle diyelim, Emel 
ile Hizbullah arasında ki 
mevcut güç dengesini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Ve 
bir de Nebih Berri’nin rolü-
nü?

Daha çok, Hizbullah ide-
olojik olarak herhangi bir 
devletin çok derin bir parçası 
olmak istemiyor çünkü onları 
bozacağını düşünüyor. Onlar, 
insanları kendi eylemcileri, 
devrimcileri ve askerleri ola-
rak almayı tercih ediyor. İro-
nik bir şekilde, orduda tah-
min ettiğiniz kadar Hizbullah 
destekçisi veya Şii bulamaya-
caksınız çünkü Hizbullah’ı 
güçlü bir şekilde destekleyen 
birisi orduya katılmak yerine 
Hizbullah’a katılıyor. Ama, 
Hizbullah’ı ve Emel’i destek-
leyen bir Şii’yi orduda bula-
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bilirsiniz çünkü Hizbullah’ın 
ordusuna katılmak istemi-
yorlar. Bir bakıma Hizbullah, 
Emel olmadan yapamaz çün-
kü Emel devletin içinde ciddi 
bir gücü kontrol ediyor.

Bunun sonucunda, Meclis 
Başkanı ve Emel lideri Ne-
bih Berri şu an politik olarak 
muhtemelen Lübnan’daki en 
güçlü insan. Anayasal olarak, 
Cumhurbaşkanına karşı çıka-
bilecek iki kişiden biri. Diğeri 
ise Başbakan. Aslına bakarsa-
nız, hükümetin tüm mezhep-
leri ve partileri temsil etmesini 
gerektiren anlaşmayla birlikte 
Başbakan’ın neredeyse artık 
hiçbir gücü yok. Bu, herkesin 
veto hakkı olduğu ve Başba-
kan’ın çaresiz olduğu anlamı-
na geliyor. Yani, politik olarak 
Meclis başkanı, Başbakandan 
daha önemli bir konumda.

1989 Taif Anlaşması altın-
da, Cumhurbaşkanı’nın gü-
cü kısıtlanmıştı. Şimdi, yeni 
Cumhurbaşkanı Michel Aoun 
güçlü bir konumda çünkü öy-
le bir karakteri var. Ne yazık 
ki, güçlü olmak için “Hristi-
yan kartını” oynayarak Hris-
tiyanları diğer herkesten ayrı 
seferber ediyor. Müslümanla-
rın tercih ettikleri Hristiyan 
adaylarına oy vererek dengeyi 
bozabilmelerini engellemek 
için Hristiyanların yalnız-
ca Hristiyan temsilciler için 
parlamento seçimlerinde oy 
kullandıkları yeni bir yasayı 

talep etmek için seçim yasası 
kampanyasını kullanıyor . Fa-
kat bu onu zayıflatıyor; Aoun, 
mezhep farkı gözetmeksizin 
tüm Lübnanlıların Cumhur-
başkanı olursa güçlü olabilir. 
Buna karşılık, Nebih Berri 
şimdi kendini mezhepçiliğe 
karşı duran bir kişi olarak ta-
nıtıyor. Esasen mezhepçi bir 
politika kullanıyor kendisini 
tüm Lübnanlılara hitap eden 
biri olarak tanıtıyor. 

Röportajın başın-
da Hizbullah’ın söy-
lemlerinden konuşmuş-
tuk, “Tekfirilere karşı 
Lübnanlıları korumak” 
gibi. Bu konuya geleceğim 
ama ilk önce Hizbullah’ın 
söylemleri ile ilgili başka bir 
sorum var. Hizbullah’ın en 
büyük söylemi İsrail’e karşı 
olan direnişi. Suriye’ye dâhil 
olmasının bu direnişçi söyle-
mine etkisini Lübnanlıların 
gözünden nasıl değerlendi-
riyorsunuz?

Bu, Hizbullah’ı çoktan 
zayıflattı.  Askeri olarak değil 
ama politik olarak. Çoğun-
lukla, Arap nüfus arasında 
zayıflattı. Hizbullah, çıkmazla 
karşı karşıya. Meşruiyetini İs-
rail’e karşı savaşması yoluyla 
iddia ediyor ama artık Suri-
ye’de savaşıyor. Fakat Hizbul-
lah, “Cihatçılara, Tekfirilere 
ve Amerikan emperyalizmine 
karşı savaşıyoruz” diyerek Su-

Nebih Berri 
şimdi kendini 
mezhepçiliğe 
karşı duran 
bir kişi olarak 
tanıtıyor. Esasen 
mezhepçi 
bir politika 
kullanıyor 
kendisini tüm 
Lübnanlılara 
hitap eden biri 
olarak tanıtıyor. 
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riye’ye müdahil olmasını meş-
ru kılan yeni bir söylem bul-
du. Hepsini, bir tehdit olarak 
bütünleştiriyor: Amerikan 
emperyalizmi, Siyonizm ve 
Tekfirizm.

Bu argüman Lübnanlılar 
tarafından kabul edildi mi?

Hayır. Biraz önce de söy-
lediğim gibi, birçok Lübnanlı, 
Hizbullah’ın tehlikeyi engel-
lemesinden dolayı müteşekkir 
ve mutlu. Fakat Hizbullah’ın 
İsrail’e karşı direnebilmesi 
için Suriye’de kalması ve silah-
larını bırakmaması gerektiği 
hikayesini çoğu Lübnanlının 
yuttuğunu sanmıyorum.

Bence birçok Lübnanlı, 
birçok Sünni ve Hristiyan 
Lübnanlı demeliyim “tamam, 
harikaydınız, yaptığınız şey 
için size saygı duyuyoruz ve 

2000 yılında güney Lübnan’ı 
İsrail işgalinden kurtardınız 
ama artık bu sona erdi, bitti; 
İsrail’le istediğiniz bir zaman 
savaş başlatabilmeniz duru-
muyla karşı karşıya kalamayız 
çünkü bunun bedelini hepi-
miz öderiz.” olarak düşünü-
yor. Yani, bence Hizbullah bu 
savaşı kaybetti.

Bence bu kalıcı bir 
çıkmaz ve bu çıkmazı da 
Hizbullah uzun bir süredir 
yaşıyor.  Bir tarafta, onlar 
devrimci bir parti, diğer 
bir tarafta ise süregelen bir 
savaş getirmeyecekleri ko-
nusunda destekçilerini te-
min etmeyi istiyorlar. Yani, 
Şiilerin desteğini istiyorlar 
ama birçok savaştan, kayıp-
tan ve evlerini tekrar inşa et-
melerinden sonra Lübnanlı 
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Şiiler yine başka bir savaşta 
evlerinin yok olmasını iste-
miyorlar. Bu bir paradoks. 
Bence Hizbullah bu çıkmaz-
la her zaman yüzleşecek: bir 
yanda “biz direnişi temsil 
ediyoruz ve işte bu yüzden 
devletten ayrı bir şekilde 
varlığımız sürdürmeliyiz” 
demek zorundayken, aynı 
zamanda insanlara “biz di-
renişiz, biz İsrail’e karşıyız, 
fakat merak etmeyin, başka 
bir savaş başlatmayacağız” 
demek zorunda. O zaman, 
daha ne kadar bu oyunu 
sürdürebilirler?

Şimdilik olan şu ki Hiz-
bullah bölgesel bir rol kaza-
nıyor. İçsel bir tartışma olup 
olmadığını bilmememize rağ-
men Hizbullah’ın bir kanadı 
Irak’a müdahil olmayı düşü-
nüyor olabilir. Yemen hakkın-
da o kadar çok söze rağmen, 
orada önemli bir oyuncu 
olduklarını düşünmüyorum 
ama Irak’a ilgi duymaya  baş-
ladıklarını düşünüyorum. 

 
Bu bölgesel rolün bede-

li Hizbullah için çok fazla. 
Suriye’deki önemli kayıp-
lardan dolayı Hizbullah’ın 
destekçilerinde yükselen 
bir hoşnutsuzluk bulundu-
ğunu iddia eden bazı bilim 
adamları var ve bu yükselen 
hoşnutsuzluğun seçimlere 
etkisini görecek miyiz?

Eğer seçimler olursa... her 
şeyden önce, bu argümanı her 
zaman Hizbullah’ın maliyet-
lerine dayandıran insanlar var 
ister Lübnan’da olsun ister 
başka bir yerde, her zaman 
argümanlarına bir kanıt arı-
yorlar. Halbuki, Hizbullah’ın 
içinde akrabaları olan, onların 
köy topluluklarına giden, or-
duda arkadaşları ya da akra-
baları olan Şii arkadaşlarımla 
konuştum ve onlara nasıl bir 
atmosfer olduğunu ve insan-
ların ne hakkında konuştukla-
rını sordum. Arkadaşlarımın 
ve bağlantılarımın tanıdığı Şi-
ilerle ilgili şu ana kadar edin-
diğim izlenim, genellikle hala 
Hizbullah’a yakın oldukları ya 
da en azından onların söylem-
lerini kabul ettikleri yönünde. 
Kayıplar, insanların bu fikri 
tekrar düşünecekleri seviyele-
re ulaşmış değil.

Kayıplara rağmen, Hiz-
bullah’ın inanılmaz bir tec-
rübe kazandığını da düşünü-
yorum. Suriye’de Rusya ile 
birlikte çalışmaya başladılar 
ki bu onlar için çok büyük 
bir kazanç. Yani, kayıpların, 
kazançlardan daha ağır basıp 
basmadığı açık değil.

İnsanların söyledikleri şey-
lere geri dönecek olursak, me-
sela, güneyde Mayıs 2016 ye-
rel seçimlerinde ilk defa diğer 
Şii adaylar Hizbullah’a karşı 
seçim kampanyası yürüttü. 
Bu bir ilkti. Ortaya çıkan, 

Görüş ayrılıkları 
ve güven 
bunalımı 
konularında 
artan bir eğilim 
olduğunu 
düşünüyorum. 
Fakat, topluluk 
içinde önemli 
değişimlere 
yakın 
olduğumuzu 
düşünmüyorum.



8 

HIZBULLAH, IRAN STRATEJISINI UYGULAMAK ZORUNDA 
KALDIĞINDA KENDISINI BITIRMIŞ OLDU.

Görüş ayrılıkları ve güven 
bunalımı konularında artan 
bir eğilim olduğunu düşünü-
yorum. Fakat, topluluk içinde 
önemli değişimlere yakın ol-
duğumuzu düşünmüyorum. 
Ortada birçok farklı faktör 
var. Hizbullah’a oy vermeseler 
bile, çoğu Şii Emel’e oy vere-
cek ve iki partide hükümette 
ortak olmaya devam edecek. 
Dahası, Hristiyan veya Müs-
lüman olsun Lübnan’daki 
birçok kişi, hizmet, elektrik 
veya elde etmek istediği her-
hangi bir şey için mezhepçi 
liderlere ya da politik partilere 
ya da yozlaşmış yetkililere oy 
veriyor. İnsanlar akrabalarına 
veya onlara hizmet verenlere 
oy kullanmaya eğilimli olduk-
ları için bu şeyler de en az on-
lar kadar önemlidir. Demek 
istediğim şu ki, insanlar bir 
konuda Hizbullah ile ayrı dü-
şebilirler fakat buna karşı olup 
olmadıkları diğer hesaplama-
lara bağlıdır. Bu tam olarak 
partiyi politik olarak destele-
mek veya desteklemekle ilgili 
değil.

Röportajın son ko-
nusuna gelecek olursak, 
Nasrallah’ın Suriye krizini 
örgütü için varoluşsal bir 
meydan okuma olarak dü-
şünerek seçim yapmasını 
nasıl görüyorsunuz? Bir şe-
kilde, Hizbullah’ın kaderini 
tamamıyla Beşar Esad’ın ka-

deri ile bağdaştırdı, hatta re-
jim içerisinden bir başka bi-
risi dahi değil. Hizbullah’ın 
kendisi ile ilgili her şeyi 
Esad’ın kaderi ile bağdaştır-
ması çok büyük bir yatırım 
değil mi?

Bu mantıklı, katılıyorum. 
Dışarıdan bir gözlemci için 
daha iyi bir seçenek bulunabi-
leceğini söylemesi kolay. Ama 
tarihe dönüp baktığımızda, 
Hizbullah’ın Suriye’deki ko-
numu, krizin başlangıcında 
yaklaşık bir buçuk yıl boyun-
ca oldukça farklıydı. Ardın-
dan, Nasrallah kamuoyunda 
en az iki kez reforma ihtiyaç 
ve muhalefetle diyalog çağ-
rısında bulundu. Fakat, bir 
noktada İran geldi ve “bak, 
bu oyunları oynayamazsın. 
Biz bir ittifak içindeyiz ve se-
nin seçim hakkın yok.” dedi.

O zamandan beri, Hizbul-
lah’a Suriye’de bağımsız bir yol 
çizme şansı verildiğini düşün-
müyorum. Hizbullah, İran 
stratejisini uygulamak zorun-
da kaldığında kendisini bitir-
miş oldu. O günden bu yana, 
her şey kötü bir anlaşmayı en 
iyi hale getirme çabası içindi. 
Bence Hizbullah Suriye’de 
olmaktan mutlu değil. Geri 
dönen Hizbullah üyeleri Suri-
ye ordusuna saygı duymuyor. 
Hırsızlar ve yozlaşmışlar ile 
dolup taştığını düşünüyorlar. 
Bence, Hizbullah savaşçıları, 
iyi savaşçı olarak kendileri ile 
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gurur duyuyorlar belki de çok 
fazla gurur duyuyorlar ama 
kendilerinin aynı zamanda 
ideolojik devrimsel savaşçılar 
olduklarına da tam anlamıyla 
inanıyorlar.

Aralarından bazıları İslam 
cihatçısı, İslam Devleti ya da 
el Kaide ile karşılaştırdığında 
farklı bir cihat, ama yine de 
laik bir rejim için savaşma 
konusunda mutlu değiller. 
Hizbullah Suriye’de olmak is-
temiyor ama şu an oradalar ve 
sıkışmış bir durumdalar. Eğer 
bu durumdan çıkarlar ve İran 
onlardan rejim için savaşma-
sını isterse, ne yapacaklar? Bu 
onlar için zor. Eğer bu savaş-
tan ayrılmak isterlerse, Suri-
ye’de onları sevmeyecek bir-
çok insan olacak. Hatta, rejim 
Amerikalılarla konuşmak iste-
yebilir ve Hizbullah’a dönüp 
“çok teşekkür ederiz ama artık 
bizim başka arkadaşlara ihti-
yacımız var” diyebilir. Hizbul-
lah kendisini buna karşı nasıl 
garanti altına alacak? Alamaz. 
Bu onlar için başka bir çık-
maz. Yani tek yapabileceği şey 
bugün, bugünün savaşını ka-
zanmayı düşünmek ve yarının 

savaşını kazanmayı düşünme-
yi de yarına bırakmak olacak.

Hizbullah’ın çevresinde 
ki birçok krize ek olarak, 
Hizbullah ve Şii topluluğu 
için birçok zorluk ve çık-
maz var. Röportajı sonlan-
dırmadan önce, kapalı bir 
topluluk olmasına rağmen 
Nasrallah’ın liderliğini ve 
Hizbullah’ın iç sorunları 
hakkında kısaca sizin görü-
şünüzü öğrenebilir miyim?

Bakın, birçok insanın bu 
konu hakkında bir fikri yok. 
Birkaç konu üzerinde sorun-
lar olduğuna inanıyorum: 
kadrolarındaki yolsuzluk, 
mahallelerindeki suç ve po-
litikaları hakkında. Ben tüm 
bunların tartışıldığını düşü-
nüyorum ama bir bölünme 
ya da bir kriz olduğunu dü-
şünmüyorum. En azından bu 
benim tahminim.

Sayın Profesör, bu röporta-
jı kabul ettiğiniz ve yorumla-
rınızı paylaştığınız için tekrar 
teşekkür etmek isterim ki bu 
görüşlerin Ortadoğu politika-
sıyla ilgilenen okuyucularımı-
za ışık tutacağına inanıyorum. 
Teşekkürler.
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