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LÜBNAN:
BAŞARISIZ BİR EVLİLİK İLE İMKÂNSIZ BİR 

BOŞANMANIN ARASINDAKİ ÜLKE

 “Ben Beyrut. Gözyaşlarını sel etmiş gemilerin, kumlarına ölümün aşağıdaki şiiri 
yazdığı kıyının hatırladığı terk edilmiş liman:

“Bin dokuz yüz yetmiş beş yılıydı. Akdeniz’in omzuna güzel bir kadın uzanmıştı. 
Adı Beyrut’tu. Ailesi oybirliği ile onu particilik benziniyle yakmaya; benzersiz bir 

barbarlık ve vahşet töreninde küllerini denize savurmaya karar vermişti.”1

Giriş

Tarih boyunca siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel açıdan yeryüzünün en önemli jeopolitik alanların-
dan bir tanesi olan Ortadoğu gerek uluslararası politikayı etkileyen aktüel siyasal gelişmeler gerekse ev-
rensel akademyada yapılan tartışmalar kapsamında gündemin merkezinde canlılığını korumaya devam 
etmektedir. Soğuk Savaş sonrası süreçte küreselleşme, demokratikleşme gibi tartışma başlıkları altında 
mercek altına alınan Ortadoğu coğrafyası özellikle 21. yüzyılın bölgeye ait ilk büyük sosyo-politik değişim/
dönüşüm girişimi olan Arap Baharı ile daha yoğun bir şekilde sosyal bilimlerin muhtelif disiplinlerinin ilgi 
alanı haline gelmiştir.

Bugünlerde Suriye ve Libya örneklerinde görüldüğü üzere Arap Baharı sonrası sürecin sosyo-politik 
ve askeri sancılarının yaşandığı Ortadoğu aynı zamanda Doğu Akdeniz merkezli bir mücadeleye de sahne 
olmaktadır. Tarihsel adıyla “Levant”2, günümüzdeki ismiyle Doğu Akdeniz coğrafyasının en önemli dev-
letlerinden biri olan Lübnan da bu bağlamda bölgeye ait ve kendisine mahsus sancılardan muaf değildir. 
Nitekim ülke 2020 yazına damgasını vuran 4 Ağustos tarihli Beyrut liman patlaması ile dünya gündemine 
oturdu. Lübnan Genel Güvenlik Genel Müdürlüğü tarafından limanda tutulduğu belirtilen 2750 ton bü-
yüklüğündeki amonyum nitratın infilak etmesi ile yaşanan büyük patlama 180’den fazla kişinin ölümü-
ne, 6 binden fazla kişinin de yaralanmasına neden olmuştur. Beyrut Valisi Marwan Aboud’un gözyaşları 
içerisinde yaptığı basın açıklamasında 300 bin dolayında başkent sakininin evsiz kaldığı olayın 15 milyar 
dolarlık maddi zarara mal olduğu ifade edilmiştir. 

1 Nizar Kabbani, Ben Beyrut, Hece Yayınları, İstanbul, 1999, s. 17.
2 Philip Mansel, Levant: Akdeniz’de İhtişam ve Felaketler, Everest Yayınları, İstanbul, 2011; Şerafettin Turan, “Levant”, TDV İslam 
Ansiklopedisi, cilt: 27, Ankara, 2003, ss. 145-147.
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Lübnan’da hükümete karşı yoğun protesto gösterilerinin düzenlenmesine neden olan liman patlama-
sının ardından Başbakan Hasan Diyab istifasını Cumhurbaşkanı Michel Aoun’a sunmuş; yeni hükümeti 
kurma görevi Lübnan’ın Berlin Büyükelçisi Mustafa Edib’e verilmiştir. Bu karar ile ülke her ne kadar hükü-
metsiz kalmamış olsa da uzunca süredir devam etmekte olan siyasi ve ekonomik sıkıntılar göreve gelecek 
olan yeni yönetimlerin de işinin bir hayli zor olacağını göstermektedir. Nitekim ülkede egemen olan pek 
çok yapısal sorunun ana kaynağı olarak hedef tahtasına yerleştirilen rejim bugüne kadar ülkenin çok mez-
hepli yapısı üzerine inşa edilen sistemi sağlıklı bir şekilde ayakta tutup, istikrara kavuşturacak ne geniş 
çaplı bir uzlaşıyı ne de temsilde adalet/eşitlik sorununu çözebilmiştir. Buna ek olarak, halkın gündelik 
yaşantısını doğrudan etkilemesi bakımından son derece önemli olan ekonomik sıkıntılar da kalıcı bir hal 
almaya başlamış durumdadır. Özellikle 2019 sonbaharından bu yana ülkede yaşanmakta olan ekonomik 
krize bağlı olarak işsizlik oranının %25’e yükselmesi sonucu yaşanan sokak gösterileri Başbakan Saad Ha-
riri’nin 3 Eylül 2019 tarihinde olağanüstü hal kararı almasına neden olmuştur ki bu da halkın sisteme olan 
öfkesini artıran bir başka siyasal tercih olarak görülmektedir.3

Neredeyse 90 yıldır nüfus sayımını sağlıklı bir şekilde gerçekleştiremeyen4, yıllar süren iç savaş ne-
deniyle yaygın elektrik ve su kesintileri gibi en temel altyapı sorunlarının üstesinden gelemeyen Lübnan 
uzun süredir devam eden ekonomik krize ek olarak siyasal rejime özgü sıkıntılarla birlikte her açıdan 
büyük bir devlet krizi içerisinde gözükmektedir.5 Zira halkın zihninde mezhepçilik, particilik, liyakatsizlik 
ve yolsuzluk gibi negatif imgelerle eş değer olarak kabul edilen siyasal sistem pek çok bakımdan devlet 
aygıtının iflasın kıyısında olmasının esas kaynağı olarak kabul edilmektedir. Ülkede yaşanmakta olan müz-
min siyasal kriz ortamına dışarıdan bakanlar olarak bizlerin kendimize en önemli kerteriz noktası olarak 
Lübnan’ın sorunlarının kendine mahsus gerçekliklerin bir ürünü olduğu ve bunların tarihsel-sosyolojik 
izahlara muhtaç olduğu realitesini almamız gerekmektedir. Bu çalışma bu amaca dönük olarak Lübnan 
siyasetinin bugününün önce 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu, ardından 20. yüzyılın ilk yarısına tekabül 
eden Fransız manda rejimi deneyimleri ile doğrudan bağlantılı olduğu ana fikrini analiz etmeye çalışacak-
tır. 

Bağımsızlık Öncesi Lübnan Siyaseti: Modernizm, Kimlik ve Milliyetçilik

Osmanlı İmparatorluğu’nun dışarıda denge siyaseti gözeterek, içeride ise sosyal ve idari reformlar 
gerçekleştirerek varlığını devam ettirmeye çalıştığı 19. yüzyılda, o dönemki adıyla Şam Vilayetine bağlı 
Cebel-i Lübnan6 İmparatorluğun diğer bölgeleri gibi söz konusu reform teşebbüslerinden ve taşra politi-
kalarından doğrudan etkilenmiştir. Bugün olduğu gibi o dönemde de sosyolojik açıdan Osmanlı İmparator-
luğu’nun Makedonya bölgesi ile birlikte demografik açıdan en kozmopolit bölgelerinden biri olan Cebel-i 
Lübnan’ın farklı din ve mezheplerden müteşekkil sosyolojisi içerisinde istikrar ve güvenliği sağlama giri-
şimleri çok zor ve sancılı süreçlerin ardından hep başarısızlıkla neticelenmiştir. 

Müslümanlar ve Hıristiyanlar olarak iki ana kategoriye bölünmüş olan Cebel-i Lübnan toplumu aynı 
zamanda kendi içinde de birbirleri ile rekabet içerisinde olan mezheplere ayrılmış bir topluluk görüntüsü 
arz etmiştir. Yaşadıkları coğrafyanın görece dağlık alanlar olması sebebiyle izole ve homojen bir yerleşime 
sahip olan Marunî Hıristiyanların etkinliği kadar nüfus bakımından çoğunluğu oluşturan Müslümanların 
da kendi içlerinde Sünni ve Şii olarak bölümlenmeleri ve siyasi rekabet içerisinde olmaları modern dö-
nemde bu bölgeyi Osmanlı merkezi idaresi adına yönetilmesi en zor alanlardan biri haline getirmiştir. Bu 
kategoride değerlendirilebilecek Dürzilerin 19. yüzyıldan bu yana Marunîlerle birlikte bölgenin en etkin 
toplumsal gruplarından bir tanesi olduğu söylenebilir. Müslümanlar gibi Hıristiyanların da kendi içlerinde 
Katolik ve Ortodokslar olarak mezhepsel farklılıklara göre bölündükleri Lübnan coğrafyasında Rum ve 
Ermeni ahali bu dönemde dikkat çeken gruplar arasında yer almaktadır. Bütün bunlara ek olarak bölgede 
yerleşik olan “Zeamet” uygulaması ve bundan doğan “Zaimlik” statüsü, Cebel-i Lübnan’ın Maanoğulları 
ve Canbolatlar gibi mahalli, etkin ailelerinin idarede söz sahibi olmak adına rekabet içerisine girdikleri bir 
bölge olmasına sebep olmuştur ki bu coğrafyanın iç karışıklıklarının en önemli nedenlerinden bir tanesi 
de bu yerli ailelerin arasındaki politik mücadele olarak görülmüştür.7

19. yüzyıl Tanzimat reformlarının en önemli siyasal hedeflerinden biri olan “toplumsal eşitlik” ve bu 
ilke üzerine inşa edilmek istenen “Osmanlılık” kimliğinin bünyesinde barındırdığı birbirinden farklı etnik, 
dinsel ve mezhepsel gruplar ve aileler aralarındaki siyasi rekabet nedeniyle Cebel-i Lübnan’da tıpkı ilerle-

3 A. Selcan Özdemirci Cinal, “Lübnan: Yeni Hükümet Eski Düzen(sizlik)”, Bakış, No: 110, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi, Şubat 2020.
4 Lübnan’da son sağlıklı nüfus sayımı Fransız manda rejimi döneminde, 1932’de gerçekleştirilmiştir.
5 A. Selcan Özdemirci Cinal, “Lübnan’da Ekim Protestoları: Kulluhum yani Kulluhum”, Bakış, No: 100, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi, Ekim 2019.
6 Cebel-i Lübnan Arapçada Lübnan Dağları anlamına gelmektedir.
7 Suad Joseph, “Political Familism in Lebanon”, Annals AAPSS, 636, 2011, ss. 150-163.
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yen süreçte Balkanlarda olduğu gibi gerçekleştirilemediği görülmektedir. Bir taraftan sağlanamayan top-
lumsal eşitlik öte yandan bölgenin başta Fransa ve İngiltere olmak üzere Avrupalı Büyük Güçlerin siyasi ve 
ekonomik çekim alanı haline gelmesi8 Cebel-i Lübnan’ın 19. yüzyılın ikinci yarısında hem toplumsal çatış-
malara hem de yükselen Arap Milliyetçiliğine ev sahipliği yapmaya başlamasını beraberinde getirmiştir.9

Cebel-i Lübnan İngiltere’nin siyasi ve ticari açıdan Levant’taki Fransız etkisini kırabilmek adına Dürzile-
ri, Fransa’nın ise buradaki varlıklarını koruyabilmek için Marunîleri desteklemeye başlamaları ile birlikte 
19. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupalı Büyük Güçlerin nüfuz rekabeti alanlarından biri haline gelmiş-
tir. Bölgedeki grupların dış destek sağlayarak birbirleri ile girdikleri rekabet kısa süre sonra bölgedeki 
farklı gruplar arasındaki dinsel/mezhepsel çekişmenin siyasallaşmasına neden olmuştur. Bunun bölgede 
bir çatışma doğurmasından endişe eden Osmanlı merkezi idaresi bu ihtimalin önüne geçebilmek için 1842 
yılında “Çifte Kaymakamlık” uygulamasını başlatmıştır. Ne var ki Dürzi ve Marunîlere ayrı ayrı birer kay-
makam tayin edilerek yönetimlerinin sağlanmasına dayanan bu uygulama Lübnan’da istikrar ve güvenlik 
beklentilerini karşılayamamış; aksine bu gruplar arasındaki ayrışmayı keskinleştirmiş, siyasal rekabetin 
düşmanlığa dönüşmesinin önüne geçememiştir. Kuşkusuz 1860 Buhranı olarak da bilinen Lübnan İç Sava-
şı bunun en büyük kanıtı olmuştur.10

Dürziler ile Marunîler arasındaki düşmanlığın bir sonucu olan 1860 Lübnan İç Savaşı bu iki grup ara-
sında yaşanmakla kalmamış ve kısa sürede Nusayriler, Yahudiler, Araplar ile Yezidiler gibi toplulukların da 
katılmasıyla büyük bir toplumsal çatışmaya dönüşmüştür. Bilhassa Şam’da büyük bir Hıristiyan katliamı-
nın yaşanmasının ardından Avrupalı Büyük Güçlerin devreye girmesi ile tansiyon düşürülmüş; söz konusu 
müdahale Lübnan bölgesine yeni bir idari yapı ve taksimatın getirilmesinin önünü açmıştır.11 1861 Lübnan 
Vilayet Nizamnamesi olarak bilinen bu yeni idari sisteme göre; Cebel-i Lübnan İstanbul’dan atanacak bir 
Hıristiyan mutasarrıf tarafından yönetilecek; yönetimde içerisinde Müslüman ve Hıristiyan toplulukların 
temsilcilerinin yer alacağı bir meclis de söz sahibi olacaktır. Buna ek olarak herkese Tanzimat ruhuna 
uygun bir şekilde kanun önünde eşitlik sağlanacak, bu bağlamda feodal üstünlüklere son verilecektir. 
Son olarak da bölge altı ayrı ilçeye bölünecek, her bir ilçe çoğunluk sahibi kitlenin içerisinden Mutasarrıf 
tarafından seçilerek tayin edilecek bir müdür tarafından yönetilecekti.12     

Birinci Dünya Savaşı’na kadar geçen süre içerisinde 1861 tarihli Lübnan Vilayet Nizamnamesi bölgede 
yeni bir iç savaşa meydan vermemek açısından başarılı sayılabilecekken, Osmanlı İmparatorluğu’nun iç 
ve dış siyasetinin gidişatına paralel olarak bölgenin İngiliz ve Fransız nüfuz alanı rekabeti içerisinde kal-
masına ve bölge topluluklarının kendi aralarındaki gerilimin artmasına engel olamamıştır. Buna ek olarak 
özellikle Batı ile sıkı ticari ilişkiler kuran Hıristiyan Arapların öncülük ettiği milliyetçi hareket13 kısa sürede 
siyasallaşma sürecini tamamlayarak kendisini Osmanlı İmparatorluğu’nun karşısında konumlandırmış; 
bölgenin Müslüman Arap entelektüellerini de etkisi altına almaya başlamıştır.14 

Birinci Dünya Savaşı’nın ertesinde Osmanlı İmparatorluğu’nun tarih sahnesinden çekilmesiyle birlikte 
ilk izleri 1916 tarihli Sykes-Picot Gizli Anlaşması’nda görülen, 1919 Paris Barış Konferansı ve 1920 San 
Remo Konferansları ile resmen kararlaştırılan “Mandater Rejim” sistemi çerçevesinde Lübnan Fransız 
mandası olarak ilan edilmiştir. Fransız Yüksek Komiseri Henri Gouraud tarafından Büyük Lübnan’ın kuru-
luşunun ilan edilmesiyle tescillenen manda rejimi15 1926’da ilan edilen anayasa ile idari açıdan kendisini 
biçimlendirmiştir. Kuvvetler ayrılığı temelinde siyasal gücü dinsel gruplar arasında paylaştıran anayasaya 
göre Lübnan tek meclisli bir parlamenter sistemle yönetilecek; Cumhurbaşkanları Marunî Hıristiyanlar-
dan, başbakanlar Sünni Müslümanlardan, Meclis başkanları ise Şii Müslümanlardan seçilecektir. Böylelik-
le Fransa yürütme gücünü farklı gruplar arasında paylaştırarak hem ülkede yeni çatışmaların önlenmesi 
suretiyle güven ve istikrarı hem de bu sayede Lübnan üzerindeki egemen kimliklerini devam ettirmeyi 

8 İlber Ortaylı, “The Port Cities in the Arab Countries: A Study of the Disintegration of the Arab World in the 19th Century with special Reference 

to Basra” Türk-Arap İlişkileri I. Konferansı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1979, ss. 221-232.
9 Albert Hourani, A History of the Arab Peoples, Warner Boks, New York, 1992, s. 303; George Antonius, The Arab Awakening, Simon 
Publications, 2001, s. 38.
10 İrfan C. Acar, Lübnan Bunalımı ve Filistin Sorunu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989, ss. 12-23.
11 Olcay Özkaya Duman, “Bir Ortadoğu Buhranı: Cebel-i Lübnan Olayları (1860-1861), Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 5, 2006, s. 7. 
12 Duman, op. cit, s. 8; Cenk Reyhan, “Cebel-i Lübnan Vilayet Nizamnamesi”, Memleket Siyaset Yönetim, 2006/1, ss. 171-181; J. C. Hurewitz, 
Diplomacy in the Near and Middle East: A Documentary Record, Princeton, New Jersey, 1956, ss. 165-168.
13 Zeine Zeine, Türk Arap İlişkileri ve Arap Milliyetçiliğinin Doğuşu, Gelenek Yayıncılık, İstanbul, 2003, s. 44.
14 Bessam Tibi, Arap Milliyetçiliği, Yöneliş Yayınları, İstanbul, 1998, s. 136; Tufan Buzpınar, “Arap Milliyetçiliği’nin Osmanlı Devleti’nde Gelişim 
Süreci”, Osmanlı Ansiklopedisi, Cilt:2, s. 170.
15 Kail C. Ellis, Greater Lebanon: The Problems of Integrating a Religiously and Ethnically Diverse Population, Journal of South Asian and Middle 
Eastern Studies , Vol. 42, No. 4 (Summer 2019), ss. 1-16.
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hedeflemiştir.16 

Fransa’nın 1926 Anayasası’ndan beklentileri ile Osmanlı merkezi idaresinin 1861 Vilayet Nizamname-
si’nden beklentileri aslında bölgenin huzuru ve güvenliği noktasında, her ne kadar farklı amaçlar güdül-
müş olsa da, birbirine benzemektedir. Nitekim sonuçları da benzemiştir. Nasıl ki Vilayet Nizamnamesi Os-
manlı Devleti açısından bekleneni verememiş ve bölgedeki egemenliği son bulmuşsa; 1926 Anayasası’nın 
öngördüğü siyasi/idari uzlaşı ve paylaşım projesi de Lübnan’daki Fransız manda rejiminin ömrünü uzun 
tutmaya yetmemiştir. Zira her iki örnekte de ülke içerisindeki etkin grupların çatışmalarının ve siyasal 
rekabetlerinin düşmanlık noktasında yaşanmasının önüne geçilememiştir. Yürütme gücünü paylaştıran 
Fransa örneğin, Hıristiyan Cumhurbaşkanları ile Sünni Müslüman Başbakanların birbirlerinin siyasal alan-
larına müdahale etmelerinden doğan çekişmeleri engelleyememiştir. Hiç şüphe yok ki üst yapıda yaşanan 
mezhep temelli siyasal mücadelenin alt toplum katmanlarında da benzer şekilde olumsuz yansımaları 
yaşanmaya devam etmiştir ki bu istikrarsız ve güvenliksiz durum Fransa’yı 1943’te Lübnan’ın bağımsızlığını 
tanımaya ve bölgeden çekilmeye götürmüştür.

1943 Sonrası Lübnan Siyaseti: Uzlaşma “versus” Çatışma 

1943’te Milli Pakt’ın (Misak el-Vatani) imzalanması ile başlayan bağımsızlık döneminde Lübnan’da de-
nenmiş olumsuz tecrübe bir kez daha denenmiştir. Bu bağlamda tıpkı 1926 Anayasası’nda öngörüldüğü gibi 
Lübnan toplumunu oluşturan her bir dinsel/mezhepsel gruba yasama, yürütme ve ordu kademelerinde 
belirli görevlerin verilmesi kararlaştırılmıştır. Konfesyonel sistem olarak tabir edilen bu etno-mezhepsel 
denge sistemine göre, cumhurbaşkanları Marunî Hıristiyanlardan, başbakanlar Sünni Müslümanlardan, 
meclis başkanları ise Şii Müslümanlardan, meclis başkan yardımcıları ile başbakan yardımcıları Ortodoks 
Hıristiyanlardan, genelkurmay başkanları Marunî Katoliklerden, Lübnan ordu komutanı ise Dürzilerden 
seçilecektir.17   

Bağımsızlık döneminde Lübnan siyasetini doğrudan etkileyen en önemli bölgesel etken hiç kuşkusuz 
ki 1948’den itibaren Ortadoğu siyasetinin en belirgin aktörlerinden olan Arap-İsrail çatışması olmuştur. 
1948 sonrası süreçte İsrail’in bağımsızlığını ilan etmesinin ardından binlerce Filistinlinin zorunlu göçe 
tabi tutularak topraklarını terk etmeleri ve Lübnan’a sığınmaları neticesinde ülke yeni bir sosyal kargaşa 
ortamına sürüklenmeye başlamıştır.18 Zira büyük sayıdaki Filistinli sığınmacı akını ülkenin demografisini 
değiştirmeye başlayarak, Müslümanları çoğunluk noktasına getirmiştir. Bu durum Lübnan Hıristiyanları 
ile Filistinli mültecileri karşı karşıya getirmiş ve Filistinli mülteciler lehine taraf olan Müslümanlar ile Hı-
ristiyanlar arasındaki gerilimi tırmandırmıştır. 1960’ların sonundan itibaren dozu artmaya başlayan geri-
lim, 1975’te Hıristiyan Falanjistlere mensup bir grubun Filistinli mültecileri taşıyan bir otobüse saldırması 
ile 15 sene sürecek olan iç savaşın fitilini ateşlemiştir.

Modern Lübnan tarihinin 1860-1861 Krizi’nin ardından ikinci iç savaşı olan 1975-1990 arası süreçte Ma-
runî Hıristiyan Cumhurbaşkanı Süleyman Frenci’nin talebi üzerine Hafız Esad’ın Suriye’si krize doğrudan 
askeri anlamda müdahil olmuştur.19 Ülkede Hıristiyanlar ile Müslümanlar arasındaki gerilimden patlak 
veren iç savaş Suriye’nin duruma müdahil olması, ardından da Filistinli mültecilere karşı Beşir Cemayel 
liderliğindeki Falanjistlerin doğrudan İsrail tarafından desteklenmesi nedeniyle Lübnan sınırlarını aşıp, 
doğrudan bir bölgesel kriz haline gelmiştir. Bu süreçte Suriye ve İsrail askeri birlikleri Beyrut ve Trablus-
şam gibi önemli kentlere girmişler; 1982’de Cumhurbaşkanı Cemayel’in suikast sonucu öldürülmesinin 
ardından ülkedeki önemli Filistin mülteci kampları İsrail saldırısı altına girmiştir. En büyük iki kamp olarak 
bilinen Sabra ve Şatilla kampları sonraki yıllarda karşımıza İsrail Başbakanı olarak çıkacak olan dönemin 
İsrail Savunma Bakanı Ariel Şaron tarafından yönetilen operasyonlara tabi tutulmuş; binlerce mülteci 
İsrail askerleri tarafından katledilmiştir.20 

İsrail ve Suriye’nin doğrudan Lübnan’a yerleşmesine yol açan iç savaş aynı zamanda ülkede Suriye ve 
İran destekli Şii grupların da birbirleri ile çatışmalarına sahne olmuştur. Özellikle savaşın son yıllarında 
Suriye tarafından desteklenen Emel grubu ile İran tarafından desteklenen Hizbullah arasındaki çatışmalar 
ülkede öteden beri bilinen Müslüman-Hıristiyan geleneksel çatışma ortamının boyutlarının giderek 
genişlediğini ve aynı mezhep içerisindeki siyasal grupların arasına da yayılmaya başladığını göstermesi 
açısından son derece önemlidir. Hiç kuşku yok ki 15 yıllık bir iç savaş, mülteci akını, dış müdahale ve 

16 Fawwaz Traboulsi, A History of Modern Lebanon, Pluto Press, London, 2007, ss. 88-92.
17 Mehmet Çelik, “Lübnan’daki Seçim Sistemi ve Partiler”, Anasay, Sayı: 10, 2019, s. 63.
18 Murat Tınas, “Revisiting Lebanese Civil War”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017, s. 90.
19 Charles Winslow, Lebanon: War and Politics in a Fragmented Society, Routledge, New York, 1996, ss. 163-168.
20 Zakaria al-Shaikh, “Sabra and Shatila 1982: Resisting the Massacre”, Journal of Palestine Studies, Vol. 14, No. 1, 1984, ss. 57-90.
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askeri işgal altında bulunan Lübnan’ın bütün bu denklem içerisinde ayakta kalması neredeyse imkânsız 
görülmeye; bölünme senaryoları konuşulmaya başlanmıştır. Tam da bu dönemde Fas’ta toplanan Arap 
liderlerinin Lübnan’daki çatışmalara son verme yönünde aldığı inisiyatif önce Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) ardından da Avrupalı devletler tarafından destek bulmuş, böylece 1989 Taif Antlaşması’na giden yol 
açılmıştır.21

 1943 tarihli Milli Pakt’ın ardından Lübnan siyasi tarihinin ikinci büyük kurucu anlaşması olan 22 Ekim 
1989 Taif Antlaşması ile Lübnan Meclisi’nde Hıristiyan Müslüman sandalye dağılımı yarı yarıya eşit olarak 
belirlenmiştir. Ülkedeki mezheplerin herhangi birine üstünlük sağlamayacak şekilde ilk defa bir milli ku-
rumsallaşma örneği ortaya atılarak, bu ilke üzerine yapılandırılacak bir Lübnan Ordusu kurulması kararı 
alınırken; Hizbullah haricindeki tüm milis kuvvetlerin dağıtılması üzerinde uzlaşılmıştır. Yürütmede ise 
Cumhurbaşkanlığı makamının yetkileri kısıtlandırılırken; Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yetkileri ise ar-
tırılmıştır.22 Bu gibi eskinin konfesyonel demokrasi sisteminde temel değişiklikleri öngören Taif Antlaşması 
1990 yılı yazında Lübnan Meclisi tarafından onaylanarak yeni Lübnan Anayasası olarak kabul edilmiştir. 
Antlaşmanın en önemli başarısızlığı ise imzalanmasının ardından uzun yıllar geçmesine ve antlaşmada 
hüküm olarak yer almasına rağmen ülkedeki Suriye askeri varlığına son verememiş olmasıdır. Nitekim gü-
venlik kaygıları gerekçesi ile Suriye gibi İsrail de uzun müddet Lübnan sınırları içerisindeki varlığını devam 
ettirmiş, son askerini 2000 yılında çekmiştir.

Sonuç

Lübnan: Quo Vadis? Modern tarihi manda rejimi, iç savaşlar, işgaller, kriz ve iç çatışmalarla dolu olan 
Lübnan’ın hiç kuşkusuz en büyük sorunu devlet olamama noktasında yaşadığı anlaşılmaktadır. Milli kimlik 
inşasının başarısızlığı, merkezi idarenin değişen dönem ve şartlara rağmen değişmeyen güçsüzlük ve ça-
resizlik durumu ile bir arada değerlendirildiğinde akademide bu bağlamda sıklıkla kullanılan “Lübnanlaş-
ma” kavramının önemi bir kez daha kendisini göstermektedir. Ulusal kimlik ve aidiyetin somut gösterge-
sinin müşahede edilemediği Lübnan örneğinde bunun yerine ikame edilmeye çalışılan dinsel/mezhepsel 
dağılıma dayalı siyasal rejimin başarısızlığı tarihin bizlere sunduğu ve bu çalışmada dile getirilen farklı ör-
neklerde kendisini göstermektedir. Bir laboratuvar olarak tarihin penceresinden baktığımızda Lübnan’ın 
19. Yüzyıl Osmanlı geçmişi ile 20. yüzyıl Fransız manda rejimi tecrübesi bugünkü siyasal rejimin en önemli 
problemi olan dinsel kimlik temelli paylaşımın tarihsel-sosyolojik izahını mümkün kılması açısından son 
derece kıymetlidir. Öyle ki bunun analizi doğru bir şekilde yapıldığında 1989 Taif Antlaşması’nın sözü edi-
len sorunların çözümüne niçin tam anlamıyla hizmet etmediği sorusuna da anlamlı bir yanıt verilebilmiş 
olacaktır. Zira aynı soruna denenmiş, benzer metotla bir kez daha çözüm bulunmaya çalışılmaktadır.

Uzun yıllardır ülkeye egemen olan ekonomik çalkantılar ve dönem dönem olağanüstü hal ilanına gerek 
duyulacak biçimde kendini gösteren krizler ile boğuşmakta olan Lübnan halkının son birkaç yıldır yo-
ğunlaşan protesto gösterilerinde rejim/sistem değişikliği talebini seslendirmesi bu bağlamda analiz edil-
melidir. Neredeyse mezhepçilik, particilik, liyakatsizlik, nepotizm ve yolsuzluk gibi olumsuz kavramlarla 
eşanlamlı olarak kabul edilen siyasal sistem pek çok bakımdan devlet aygıtının iflasın kıyısında olmasının 
esas nedeni olarak kabul edilmektedir. Halkın mezhepsel farklılıkları sorun olarak görmek yerine her bi-
rinin varlığını esas kabul eden yeni bir demokratik yapıyı arzu ettikleri göz ardı edilemeyecek bir gerçek 
olarak karşımızda durmaktadır.

Ne var ki geçmişte olduğu gibi bugün de Lübnan’ın kaderinin Lübnanlılara bırakılmadığı da bir ha-
kikattir. Bu bağlamda başta Fransa olmak üzere ülke üzerinde rol ve hak sahipliği iddiasındaki güçler 
devre dışı kalmadığı sürece kolektif hafızası çatışma imgeleriyle dolu bir toplumsallaşmanın yakın vadede 
kendisine başarısız olmayan bir devlet inşa edebilmesi mümkün görünmemektedir. Zira tarih bize böylesi 
bir yapının tüm farklılıkların bir arada yaşayabildiği bir atmosferin aksine çatışma ikliminin her seferinde 
kolaylıkla kendisini yeniden üretebildiği bir yapıyı yarattığını göstermektedir. Bu da son tahlilde Fenikeli-
lerden Feyruz’a dek uzanan büyük bir kültür ve medeniyet havzası olan Lübnan’ı bir türlü bütünleşemeyen 
başarısız bir evlilik ile imkânsız bir boşanmanın hikâyesi olarak karşımıza çıkarmaktadır. 

21 “Lübnan”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 27, Ankara, 2003, ss. 248-254.
22 “Taif Accord”, Reut Institute, 2006, ss. 1-4. 
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