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Bugün bildiğimiz hâliyle
Lübnan’ın ortaya
çık(arıl)ışından bugüne hem
etnik ve mezhepsel fay hatları
hem de iç savaşlar ve
çatışmalarla dolu tarihi ve dış
aktörlerin ülkeye doğrudan ve
dolaylı, açık ve örtülü
müdahaleleri ülkeyi
Ortadoğu’da istisnai bir
noktaya çekmektedir.

arihî arka planı ele alın-
dığında Ortadoğu’nun en
hareketli ve aynı zamanda

en fazla sosyal risk barındıran ül-
kelerinden birinin Lübnan oldu-
ğunu söylemek mümkündür. Bu-
gün bildiğimiz hâliyle Lübnan’ın
ortaya çık(arıl)ışından bugüne hem
etnik ve mezhepsel fay hatları
hem de iç savaşlar ve çatışmalarla
dolu tarihi ve dış aktörlerin ülkeye
doğrudan ve dolaylı, açık ve örtülü
müdahaleleri ülkeyi Ortadoğu’da
istisnai bir noktaya çekmektedir.
Lübnan, içerisindeki azınlıklar ve
çeşitlilikle belki bir nebze Irak’ı
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andırabilecek ama bundan daha
da diken üstünde bir denkleme
sahip, bu hâliyle Irak’a yönelik ya-
pılan “Ortadoğu’nun (ve elbette
güvenlik risklerinin) küçük bir
modellemesi” tanımına belki
Irak’tan daha fazla uyduğu öne
sürülebilecek bir aktördür. İşte bu
çerçeveyi ve arka planı anlamak

2020 yılının Ağustos ayında Bey-
rut’ta meydana gelen patlamanın
olası izdüşümlerine yönelik ön-
görülerde bulunmak için de büyük
önem arz etmektedir. 

Lübnan’ın bugününü anlamak açı-
sından en önemli referans nokta-
ları 1. Dünya Savaşı yıllarına git-

mektedir. İngiltere, Kasım 1915
ve Mart 1916 arasında bir taraftan
Şerif Hüseyin ile McMahon ya-
zışmalarını sürdürürken, diğer ta-
raftan Fransa ile Ortadoğu’nun
paylaşımı konusunda müzakerelere
başlamıştır. Tüm bu görüşmelerin
odak noktalarından biri ise Suri-
ye’ydi. İngiltere tarafından muğlak



biçimde Şerif Hüseyin’e mektup-
laşmalarla uzatılan bu havuç, esa-
sen Fransa’ya vaat edilmiş, Sykes-
Picot ve arkasından San Remo ise
bu vaadin somutlaşmış hâli ol-
muştu. Sürecin İngiltere ile Şerif
Hüseyin ve Şerif Hüseyin, ailesi
ve Fransa arasında doğurduğu ge-
rilimi bir kenara bırakarak Lübnan
özeline dönüldüğünde bu tarih
sonrasında Fransa’nın adım adım
“Büyük Suriye” üzerinde manda
yönetimini hayata geçirdiği, burada
ortaya çıkardığı çok parçalı yapıdan
birisi olarak da Lübnan’ı oluştur-
duğu görülmektedir.

Sınırları geliştirilen ve
Suriye’nin verimli tarım
arazilerinden de önemli
bölgeler eklenerek ortaya
çıkarılan Lübnan, bu beş
yapıdan biri olarak inşa
edilmiştir. Bununla birlikte bu
genişleme Marunileri azınlık
konumuna düşürmüş, ancak
Müslümanlar da bütüncül bir
kitle teşkil edememiştir.
Paris’te eğitim görmüş ve
Fransız mandasının
devamından yana olan Emile
Edde’nin 1936’da seçilmesiyle
ise ülkede Maruni
cumhurbaşkanı ve göreve
getirdiği Hayreddin Ahdab ile
birlikte Sünni başbakan
geleneği de oturmuş oldu.

Kurulan denklemde Suriye’nin
mandateri olan Fransa, Haçlı Se-
ferleri bakiyesi olan Maruni Hris-
tiyanların tarafına ağırlık veren
bir politika izlemiş, Marunileri
özellikle Lübnan’da etkin kılabil-

mek için sistemi buna göre şekil-
lendirme yoluna gitmiştir. Sınırları
geliştirilen ve Suriye’nin verimli
tarım arazilerinden de önemli böl-
geler eklenerek ortaya çıkarılan
Lübnan, bu beş yapıdan biri olarak
inşa edilmiştir. Bununla birlikte
bu genişleme Marunileri azınlık
konumuna düşürmüş ancak Müs-
lümanlar da bütüncül bir kitle
teşkil edememiştir. Paris’te eğitim
görmüş ve Fransız mandasının
devamından yana olan Emile
Edde’nin 1936’da seçilmesi ile ise
ülkede Maruni cumhurbaşkanı ve
göreve getirdiği Hayreddin Ahdab

ile birlikte Sünni
başbakan gele-
neği de otur-

muş oldu.

1943’te Fransız mandasına karşı
Bişara Huri’nin cumhurbaşkanlığı
ve Sünni Riyad Sulh’ün başbakan-
lığı dönemi bu aktörlerin bir araya
gelerek Ulusal Paktı inşası ile ba-
ğımsızlık isteği öne çıkmış, etni-
sitelerin temsili itibarıyla 1932
nüfus sayımındaki nüfus oranla-
rına göre bölünmeleri ve Cum-
hurbaşkanı Maruni, Başbakan Sün-
ni Arap, Meclis Başkanı Şii Arap,
Meclis Başkan Yardımcısı ve Baş-
bakan Yardımcısı Rum Ortodoks,
Genel Kurmay Başkanı Maruni ve
Lübnan Ordusu Kumandanı Dürzi
olacak şekilde bir dizayna gidilmesi
kararlaştırılmıştır. Parlamentoda
da her 6 Hristiyan vekile karşı 5
Müslüman vekil olacaktı. 
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lanj ve Şamun’un Kaplanlar Ör-
gütü, FKÖ ve yerel sol yapılan-
malar, Suriye ve İsrail’in dâhil ol-
duğu iç savaş süreci başlamış, bu
süreçte Suriye ve İsrail’in Falanj’la
yakın teması Suriye’nin Arap dün-
yasından  tepki çekmesine, İsrail’in
ise savaştaki dahli ve 1982’de baş-
layan İşgal süreci İsrail içerisinde
tepkilere neden olmuştur. Bu tep-
kiler 2000’e kadar sürecek İsrail
çekilmesini başlatmanın yanı sıra
hemen o dönemde Ariel Şaron’un
Savunma Bakanlığından istifası
ve Menahem Begin’in başbakan-
lıktan çekilmesine ve Kahan Ko-
misyonunun kurularak işgalde so-
rumlu İsrail yetkililerinin tespitine
varacak iç siyasi kırılma ortaya çı-
kardı. 1989’da Taif ’te sağlanan
ateşkes ise her ne kadar kısa vadede
silahlı sürecin durmasını sağlamış
ve ülkedeki güç dengesinde Ma-
runi-Müslüman dengesini Müs-
lümanlar lehine eşitlemeye yönelik
bir tutum izlediyse de da ülkenin
kırılgan yapısında bir değişiklik
sağlaması elbette mümkün olma-
mıştır.

2000 SONRASINDA
DERİNLEŞEN KIRILGANLIK

2000’de İsrail’in çekilmesi sonra-
sında ise bölgede artan biçimde
Hizbullah etki ve faaliyetlerinin
görülmesi ülkedeki çatışma dina-
miklerine de bölgeye İsrail müda-
halesi ihtimaline de önemli bir
ilave yapmıştır. 2005’te Başbakan
Refik Hariri suikastı sonrası ise
ülkede özellikle Suriye etki ve var-
lığının sonlandırılmasına yönelik
sesler yükselmiş, Sedir Devrimi
denen bu süreçte Lübnan’ı oluş-
turan unsurlar ilk kez bu denli
bütünleşik bir tutum takınmıştır.
Neticesinde Suriye Lübnan’daki

BAĞIMSIZLIK SONRASI
DÖNEM

Lübnan’ın bağımsızlığı oldukça
sancılı bir süreçten sonra ancak
1943 yılında, gerçek anlamıyla ise
1946 yılında alınabildi. Bu süreç
sonrasında özellikle Mısır, Suriye
ve Irak’taki istikrarsızlıklar neti-
cesinde sermayenin Lübnan’a kaç-
masıyla ve özellikle Bişara Huri
ve Kamil Şamun’un cumhurbaş-
kanlıkları dönemindeki düzenle-
melerle ülke “Ortadoğu’nun İsviç-
re’si” olarak değerlendirilmeye baş-
landı. Sosyal atmosfer de takip
eden yıllarda iç savaşa kadar bu
benzetmeye uygun biçimde dö-
nüşerek “Ortadoğu’nun Paris’i”
yakıştırması da Lübnan tanımla-

masına eklendi. Buna karşın ül-
kedeki etnik ve mezhepsel çizgiler
ve az sayıda ailenin bu çizgiler
üzerinden etkisini sürdürmesine
olanak sağlayan zaimlik sistemi
ise yıkılamamıştır ki ilerleyen yıl-
larda çatışmaları körükleyecek
önemli sosyal dinamiklerden biri
de budur. İşte bu zaimlerden olan
Pierre Cemayel’in Maruıni Falanj
hareketi Lübnan’ın bir Maruni
devletine dönüştürtmeyi amaçla-
yan bir devlet dışı silahlı aktör
olarak sivrilmiş, diğer aktörleri de
benzer yollar izlemeye itmiştir.
Öte yandan Dürziler ise Canpolat
ailesiyle öne çıkmış, İlerici Sosyalist
Parti Kemal Canpolat liderliğinde
1940’ların sonunda örgütlenmiştir.
1950’lerde ise Nasırcı cereyanlarla
Marunilerin Batıcı eğilimleri ara-
sında kalan Lübnan ilerleyen on
yıllardaki çatışma dinamiklerinin
yavaş yavaş ortaya çıktığı, eski fay
hatlarının altının çizildiği bir dö-
neme şahitlik etmiştir. 

Özellikle Şamun’un 1948-49 Sa-
vaşı’ndan uzak durması neticesinde
çektiği tepki, ikinci kez seçilme
çabasıyla birleşince 1958’de Müs-
lüman muhalefetin başkaldırısına
sebep olmuş, Eisenhower Doktri-
ni’yle uyumlu biçimde davet üze-
rine ise ABD deniz piyadeleri 15

bin kişilik mevcut ile Lübnan’a
çıkarılmıştır. 1968’de Beyrut

Havalimanı bombala-
ması ve 1973’te 3

Filistinli liderin öl-
dürülmesiyle fi-
tili ateşlenen
1975’te 27 Filis-
tinli’nin Falanj
tarafından kat-
ledi lmesiy le
patlayan sü-
reçte ise Fa-
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askerlerini çekeceğini açıkladıysa
da Hizbullah bu süreçte Suriye
yanında yer almış, silah bırakma-
yacağını açıklamış ve karşı göste-
riler düzenlemiştir. Mişel Avn’ın
ülkeye dönüşü sonrası güçlenen
Maruni hareket ülke içerisinde
Hariri yanlısı yapılarla siyasi bir
mücadeleye girerken 2005 sonla-
rında artan Hizbullah saldırıları
İsrail ile çatışma ihtimalini bek-
lendiği üzere artırmış ve 2006 ya-
zında çatışmalar yaşanmıştır.
2008’de Katar arabuluculuğuyla
ülke yeni bir iç savaş sarmalına
girmeden Doha Anlaşması’yla eski
eski Genelkurmay Başkanı Mişel
Süleyman devlet başkanı seçildi
ve 2009 yılında Gelecek Hareke-
ti’nin liderliğini devralan Saad Ha-
riri’nin başbakanlığında, çoğunluğu
Suriye karşıtı Maruniler, Sünni
Araplar ve Velid Canpolat’ın İlerici
Sosyalist Partisi, 10 üyesi Avn’ın
Maruni hareketi ve Şii Araplar, 5
üyesi ise bağımsızlardan oluşan
bir millî birlik hükûmeti oluştu-
rulmuştur. 2011 başında Lübnan
Özel Mahkemesi’nin Hariri suikastı
nedeniyle Hizbullah’ı suçlamasın-
dan dolayı hükûmetin istifalarla
düşmesi neticesinde Hizbullah’ın
etkisinin önemli ölçüde arttığı bir
dönem başlamış ancak Necip Mi-
kati’nin 2013’te istifası ve Hariri-
lere yakın Fuad Sinyora’nın göreve
gelmesiyle bu denklem zayıfla-
mıştır. Refik Hariri’nin oğlu Saad
Hariri Ocak 2020’ye kadar başba-
kanlık görevini üstlenmiş, akabinde
görevi tekrar Mikati’ye devretmiş-
tir. Bu süreçte ise Hizbullah ile
uzlaşarak Hizbullah’ın Cumhur-
başkanı adayı Avn’ın bu koltuğa
gelmesinde önemli rol oynamıştır.
Arkasından görevi devralan Hasan
Diyab ise patlama sonrasında gör-

evinden istifa etmiştir. Bu kısa
süreli değişimler genel itibarıyla
ülkede artan İran ve Suudi Ara-
bistan rekabetinin yansımaları ola-
rak görülmüştür. 

Ülkedeki siyasi istikrar
sorununun çok ciddi bir
ekonomik krizle birleştiği
güncel iklimde ağustos ayında
Beyrut Limanı’nda meydana
gelen patlama ise bu karmaşık
ve riski yüksek yapıyı daha
tehlikeli ve karmaşık hâle
sokmuştur. 

Genel itibarıyla bakıldığında, Lüb-
nan’ın mandater sistemi mandacı
aktöre maksimum faydayı sağla-
ması için dizayn edilmiş, bu di-
zaynın ise ülkeyi uzun yıllar huzur
ve istikrara kavuşturmayacak di-
namiklerin üzerine oturtulmuş ol-
duğunu söylemek mümkündür.
Bu durum ise defaten Lübnan si-
yasi hayatında test edilmiş, siyasi
gerilimler ve iç savaş sarmalında
ülke mütemadi olarak hem böl-
genin güvenli limanı hem de her
an patlamaya hazır bombası olarak
öne çıkmıştır. Bu kırılgan dizayna
vekalet savaşları ve İran ile Suri-
ye’nin bölgedeki etki rekabeti de
eklenmiş, Hizbullah faaliyetleri ve
Körfez petro-dolarıyla karmaşık-
laşan iklim özellikle Suriye savaşıyla
birlikte İsrail açısından Hizbullah’ın
geçiş güzergahı ve roket cephaneliği
açısından oynadığı ve oynayabi-
leceği rol dolayısıyla öne çıkmıştır.
Hem 1950’lerdeki müdahalesiyle
ABD hem de tarihsel bağları üze-
rinden etkisini kaybetmek iste-
meyen Fransa’nın Lübnan’daki

varlığı son dönemdeki Doğu Ak-
deniz ve dolayısıyla Doğu Akdeniz
denklemindeki aktörlerin de doğ-
rudan ve dolaylı ilgisiyle mesele
daha da karmaşık bir hâl almıştır.
Ülkedeki siyasi istikrar sorununun
çok ciddi bir ekonomik krizle bir-
leştiği güncel iklimde ağustos ayın-
da Beyrut Limanı’nda meydana
gelen patlama ise bu karmaşık ve
riski yüksek yapıyı daha tehlikeli
ve karmaşık hâle sokmuştur. MV
Rhosus isimli, 2013’te Batum’dan
yola çıkan Mozambik varışlı ge-
minin yıllar içerisinde eskimesi
ve teknik sorunları ve bu yolcu-
luktaki ticari hesap hataları neti-
cesinde Beyrut’a giderek burada
2014’te el konulmasıyla 3 ton
civarı amonyum nitrat Beyrut’a
taşınmıştır. Gemiden limana in-
dirilen amonyum nitrat ise satıl-
ması planlanan gemiyle birlikte
2015’ten beri limanda bekler du-
rumda kalmış, bu patlayıcı madde
patlamaya neden olmuştur. Pat-
lamanın 1,5 bin ton TNT etkisine
sahip olduğu değerlendirilirken
kıyas itibarıyla Hiroşima’daki bom-
banın 12-15 bin ton TNT etkisine
sahip olduğu dikkate alınmalıdır. 

PATLAMA SONRASI İKLİM 

Patlamanın ardından ise Lübnan’ı
ve bölgeyi neler beklediği sorusu
sorulmaya başlanmıştır. Zira Lüb-
nan, hâlihazırda tüm etnik çatışma
dinamikleri, iç savaşlar, İsrail askerî
müdahalesi, ABD ve Fransız etkisi
gibi denklemi karmaşıklaştırıcı
unsurlara ilaveten bir süredir ol-
dukça derin bir ekonomik krizle
uğraşmakta, bu kriz giderek artan
bir halk öfkesine dönüşmekteydi.
Halîhazırda ekonomik düşüşün
pençesindeki Lübnan’da hem si-
yasal belirsizlik hem de pandemi
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etkisi ekonomik krizi üç kat daha
derinleştirirken etnik, dinî ve mez-
hepsel gerilimleriyle olası iç kar-
maşaların Ortadoğu’nun geneline
sıçraması muhtemel ülkelerinden
Lübnan’ı da eskisinden daha fazla
patlamaya hazır bir kriz sarmalına
soktu. Patlamam sonrasında Cum-
hurbaşkanı Avn tarafından yeniden
hükûmet kurma amacı ile başba-
kan olarak yetkilendirilen Saad
Hariri’nin hem Suriye rejimiyle
babasına yönelik suikast dolayısıyla
sorunlu ilişkileri, Suudi Arabistan
vatandaşlığı ve Suud ailesindeki
değişikliklerin doğrudan kendi si-
yasi hayatı üzerinde kırılmalara
sebep olabilmesi, Avn ile arasındaki
hükûmet kurma krizinin ülkedeki,
istikrarsızlığı büyütmesi ve ken-
disinin Hizbullah ile iniş çıkışlı
ilişkileri nedeniyle Lübnan’ın ge-
lecek siyaset ve dış politika dizay-
nında oldukça kırılgan bir zeminde

ilerleyişinin adeta cisimleşmiş sem-
bolü olduğunu da söylemek müm-
kündür. Saad Hariri’nin 15 Tem-
muz 2021 itibarıyla bu pozisyon-
dan Avn’la anlaşmazlıklarını sebep
göstererek çekilmesi de bu kırıl-
ganlığın derinleşeceğini göster-
mektedir. 

Sosyal ve ekonomik kırılmanın
eşiğinde yaşamaya devam eden
ve bunu zaten kırılgan olan bölgeye
ihraç etmesi oldukça olası Lüb-
nan’da meydana gelen patlama,
geçtiğimiz yılda özellikle Hizbul-
lah’la yakın ilişkilere sahip İran’ın,
bölgede tarihsel manda geçmişini
sürdürme çabası bugüne değin
uzanan Fransa’nın, Lübnan’ı ken-
disine Hizbullah ve Şii milis ve-
killerin ayakta kalması açısından
önemli bir tehdit olarak değerlen-
diren İsrail’in daha fazla oyuna
dâhil olmaya çalıştığı bir denklem
oluşturmuştur. Patlama sonrası

gösterilerde Hizbullah dâhil tüm
siyasi gruplara tepki gösterilmesine
karşın özellikle mevcut sosyal ve
ekonomik çöküntü bu aktörlerin
her birine daha büyük alan aç-
mıştır. Bununla birlikte önemli
tehlikelerden biri, bu uluslararası
angajmandan da etkilenerek ülkede
dondurulmuş iç savaş dinamikle-
rinin yeniden harekete geçmesidir
ki böylesi bir senaryoda özellikle
Hizbullah’ın ve örtülü ya da açık
Fransız desteğiyle Marunilerin sa-
hadaki faaliyetleri oldukça kritik
olacaktır. Sonuç olarak bu nokta
Türkiye gibi bölgeye toprak bü-
tünlüğü odaklı, kimlik siyaseti öte-
sinde bakabilen ve bölgesel istik-
rarın korunmasının hem kendi
hem bölgesel hem de küresel gü-
venlik açısından önemi üzerinde
duran aktörlerin sağduyulu an-
gajmanının önemini arttırmakta-
dır. 


