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Özet 

İsrail’in 2000 Mayısında tek taraflı olarak işgal ettiği Lübnan topraklarından tek taraf-

lı olarak çekilmesinin ardından Lübnan yeni bir politik ve güvenlik krizinin içine sürük-

lenmiştir. İsrail’in çekilmesinin ardından Lübnanlı bazı Suriye karşıtı grupların Lüb-

nan’ın egemenliği ve bağımsızlığı gibi kavramları dile getirmeleriyle Suriye askerleri-

nin Lübnan’daki varlığı tartışılmaya başlanmıştı. Maruni Patriği Nasrullah Butros 

Sfeir ile Dürzi lider Velid Canpolat’ın çekilmenin ardından liderliğini yaptığı “yeni 

Lübnanlılık” politikasının temel amacı 1976 yılından itibaren Lübnan’da bulunan 

Suriye askerlerinin çıkartılması ve Lübnan’ın siyasi, iktisadi ve askeri alanda egemen-

liğinin yeniden tesisi üzerine olmuştur. Bu politikanın Sünniler arasındaki destekçisi ise 

bir dönem ülkenin Başbakanlığı da yapmış olan Refik Hariri ve ardından oğlu Saad 

Hariri olmuştur. 14 Şubat 2004 yılında Refik Hariri’nin öldürülmesi ile artan iç ve dış 

baskılar, en sonunda Suriye’nin Lübnan’daki askeri varlığını sonlandırmasıyla sonuç-

lanmıştı. Bununla birlikte Lübnan’ı Suriye’nin bir parçası olarak gören Şam yönetimi-

nin etkisinin bir bütün olarak ortadan kalkmadığı kısa sürede ortaya çıkmıştır. Suriye 

ile yakın bir işbirliği içerisinde olan ve hükümet karşıtı bloğu oluşturan Hizbullah’ın 

silahlı güçlerini tasfiye etmeye yanaşmaması ve Şam yönetimi ile işbirliğini sürdürmesi 

ülkeyi yeni bir iç savaşın eşiğine getirmiştir. Bu makalede Lübnan krizi, krizin aktörleri 

ve aktörlerin Lübnanlılık kimliğine bakışı analiz edilerek, bir anlamda Lübnan’daki 

Suriye sonrası dönemde yaşanan rekabet ve işbirliklerinin anlaşılması amaçlanmakta-

dır. 

Anahtar Kelimeler: Lübnan, Suriye, Hizbullah, Dürzi, Maruni,  

 

AN ANALYSIS OF THE LEBANESE CRISIS IN THE CONTEXT OF 

DOMESTIC DYNAMICS AND NATIONAL ACTORS 

Abstract 

Since Israel’s unilateral withdrawal from Lebanon in May 2000, Lebanon has been 

going through a political and security crisis. After the Israeli withdrawal, some groups 

in the country began to call for a full Lebanese sovereignty and independence, calling 

for a withdrawal of Syrian troops.The movement led by the Maronite Patriarch 

Nasrallah Butros Sfeir and Druze Leader Walid Jumblatt aimed at the withdrawal of 

the Syrian forces that were in the country since 1976 and the restoration of political, 

economic and military sovereignty of Lebanon. The movement was also supported by 

some Sunni groups, led by Rafik Hariri and later by his son Saad Hariri. After Rafik 

Hariri’s assasination on 14 February 2004, the domestic and foreign pressure has led 

to the withdrawal of Syrian troops, however it was soon seen that the influence of Syria 
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in the country had continued. Hizballah, in close cooperation with Syria, has led an 

anti-government campaign as well as refusing to demlitarize and surrender its arms. 

The controversy has brought the country to the brink of a civil war. This article aims at 

analysing the evolution of the crisis, the actors and their attitudes as well as the 

competition and cooperation between different actors after the Syrian withdrawal in 

Lebanon. 

Keywords: Lebanon, Syria, Hezbollah, Druze, Maronite,  

 

 

GiriĢ 

Ġsrail’in 2000 Mayısındaki çekilmesinin ardından geçen sekiz sene içinde 

Lübnan’ın gitgide derinleĢen bir siyasi krizin içine sürüklenmekte olduğu gö-

rülmektedir. Uluslararası Hariri Havaalanına indiğinizde dahi bu ülkedeki siya-

sal krizi hemen fark etmemek mümkün değildir. Her zaman binlerce yolcusu ve 

hareketliliğiyle ile dikkat çeken Uluslararası Hariri Havaalanı bu günlerde 

geçmiĢin aksine oldukça sakin. Havaalanından Beyrut’a doğru ilerlerken yol 

boyunca büyük Hariri posterlerinin tüm duvarları ve sokakları kapladığını, 

daha sonra ise bunların yerini yavaĢ yavaĢ Hizbullah lideri Nasrallah ile 

1979’da Libya’da kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan ġii lider 

Musa Sadr’ın resimlerine bıraktığını görmek mümkün. 2005 ġubatında öldürü-

len eski baĢbakanlardan Refik Hariri’nin resimleri Sünni mahallelerini süsler-

ken ġii liderlerinin resimlerinin bulunduğu sokaklarda ise Hariri’nin resimlerini 

görmek oldukça güç. Posterlerin rekabeti aslında Lübnan’daki ciddi toplumsal 

bölünmenin bir yansımasıdır. Bu bölünme Beyrut’un yanısıra ve daha da kes-

kin bir biçimde Trablus, Seyda, Sur, ġuf veya Kesrivan’da karĢımıza çıkmak-

tadır.  Bu makalenin amacı Lübnan krizini detaylarıyla ele almak ve krizin 

aktörleri ve aktörlerin Lübnanlılık kimliğine bakıĢını analiz ederek Lübnan’da 

Suriye sonrası dönemde yaĢanan rekabet ve iĢbirliklerini incelemektir. ÇalıĢma 

Lübnan’da yapılan saha araĢtırması ve değiĢik kesimlerden siyasetçiler ve ka-

naat önderleriyle yapılan görüĢmelerce desteklenmiĢtir.
1
 

 Lübnan’daki siyasal krizin baĢlangıcını ülkedeki farklı politik ve mezhep-

sel grupların Lübnan-Suriye ve Lübnan-Ġsrail iliĢkilerine bakıĢı oluĢturmakta-

dır. Hizbullah’ın liderliğini yaptığı 8 Mart güçlerine göre a) Ġsrail bir numaralı 

düĢmandır, b)  Lübnan’ın istikrarına askerlerinin kanını feda ederek katkı sağ-

layan kuzenlerimizin yaĢadığı Suriye, Lübnan’ın en önemli müttefikidir, c) 

ABD ve onunla iĢbirliği içinde olan yerel gruplar, “direniĢi” bitirmek istemek-

tedirler. Diğer taraftan Suriye karĢıtı blok olarak da bilinen 14 Mart hareketini 

oluĢturan partilere göre ise a) Suriye tarih boyunca sürekli Lübnan’a egemen 

olmak istemiĢtir; hiçbir zaman Lübnan’ı ayrı bir ülke olarak tanımamıĢtır ve 

Lübnan’da gerçekleĢen suikastların ve politik krizlerin sorumlusudur. b) Ġsrail 
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düĢman olmakla birlikte Lübnan, tek baĢına Arap-Ġsrail savaĢının bir cephesi 

olmamalıdır, c) Hizbullah, Suriye ve Ġran’ın savaĢ isteyen politikalarının bir 

parçası olmaktan vazgeçmeli ve Lübnan’ın egemenliği için çalıĢmalıdır.
2
 Hü-

kümet içinde yer alan bazı kiĢilere göre Ġran’da Ahmed-i Nejat’ın baĢa geçme-

siyle birlikte ġii Hizbullah örgütü dini bir misyon yüklenerek Mehdi’nin geliĢi 

için hazırlıklar yapmakta ve bu yüzden Ġsrail ile savaĢı derinleĢtirmek ve Lüb-

nan’ı Arap-Ġsrail savaĢının yaĢandığı bir ülke haline getirmeye çalıĢmaktadır. 

Bu yüzden de daha önce iç savaĢ döneminde olduğu gibi Hizbullah’ın Lüb-

nan’ın egemenliği ve özgürlüğünü yeniden kurma ve Suriye’nin yayılmacı 

amaçlarını sınırlamak gibi bir amacı bulunmamaktadır. Yukarıda kısaca belirt-

meye çalıĢtığımız bu iki farklı görüĢ günümüz Lübnan siyasal krizinin temelini 

oluĢturmakta ve ülkeyi bir iç savaĢa doğru sürüklemektedir.  

 

ĠSRAĠL’ĠN TEK TARAFLI ÇEKĠLMESĠNĠN ARDINDAN 

SURĠYE’YE KARġI ARTAN TOPLUMSAL MUHALEFET 

 

Lübnan’daki siyasal kriz esasında Ġsrail’in 1978 ve ardından 1982 yılından 

itibaren iĢgal altında tuttuğu Lübnan topraklarından 2000 Mayısında çekilme-

sinden hemen sonra baĢlamıĢtır.
*
 Ġsrail’in tek taraflı olarak yaklaĢık 22 yıldır 

sürdürdüğü iĢgali sonlandırması sadece Hizbullah’ın silahları meselesini gün-

deme taĢımakla kalmamıĢ, aynı zamanda Suriye’nin Lübnan’daki varlığının da 

sorgulanmasına yol açmıĢtı. Ġsrail’in çekileceğini açıklamasının ardından özel-

likle Lübnanlı Marunilerin öncülüğünde Lübnan’daki çeĢitli siyasi partiler, 

sivil toplum örgütleri ve bazı basın organları ülkenin normalleĢmesi ve bağım-

sızlığına yeniden kavuĢması için Suriye’nin Lübnan’dan çekilmesi gerektiğine 

iliĢkin çağrılarda bulunmaya baĢladılar. Ġsrail’in çekilmesinin gündeme gelme-

sinin ardından Fransa’da sürgünde bulunan Michael Aoun taraftarlarının des-

teklediği öğrenci gösterileri kısa sürede Marunilerin yoğunlukta olduğu tüm 

bölgelere yayılmıĢtı. Göstericiler açıkça Suriye’nin Ġsrail ile eĢzamanlı olarak 

askerlerini çekmesini talep etmekteydiler. Birkaç hafta süren gösteriler sırasın-

da askerlerin Ģiddet kullanması ve bir çok kiĢinin gözaltına alınması ise ülke-

deki Suriye karĢıtı tepkinin geniĢlemesine yol açmıĢtı. Aoun taraftarları tüm 

baskılara rağmen Suriye karĢıtı gösterilerini 2005 yılının baĢına kadar sürdür-

müĢtü. Artan tepkilerin etkisiyle Maruni Kilisesi Patriği Sfeir’le görüĢen ġam 

yönetimi, kendisine yıl sonunda gerçekleĢecek olan seçimlere hiçbir Ģekilde 

müdahale edilmeyeceği ve seçimlerin özgür bir ortamda gerçekleĢeceği sözü 
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vererek Kilise’nin gösterilerine destek vermemesini talep etmiĢti. ġam’ın uz-

laĢmacı tutumu Maruni Kilisesi’nin Suriye karĢıtı gösterilere desteğini kesme-

sinde önemli bir rol oynamıĢtı. Ancak Ağustos ve Eylül (2000) aylarında yapı-

lacak olan seçimlere Suriye’nin müdahale edeceğinin anlaĢılması üzerine Ma-

runi Kilisesi de Suriye karĢıtı politikalarını daha açık bir Ģekilde ifade etmeye 

baĢladı. Patrik Sfeir, Suriye karĢıtı ilk ciddi açıklamasını bu tarihte yapacaktı. 

Bu açıklamada Patrik, Lübnan “kendi çocukları tarafından yönetilmemektedir; 

Lübnan’ı hegemonyası altına alan Suriyeliler tarafından yönetilmektedir” de-

miĢti. KonuĢmasının devamında Suriye’nin Lübnan üzerindeki vesayetinin 

sona erdirilmesi çağrısında bulunmuĢtu.
3
 Seçimlerden hemen sonra da Maruni 

Kilisesi yayınladığı bildiride hem seçimler eleĢtirilmiĢ hem de Suriye askerle-

rinin Lübnan’dan çekilmesi talep edilmiĢti. Bildiride Suriye’nin seçimlere hile 

karıĢtırmak için ceza ve ödül politikasını birlikte kullandığı vurgulanmaktaydı. 

Esad rejiminin yıllardır Lübnan’da baskıcı bir politika izlediği öne sürülmek-

teydi. Bildiride ayrıca “İsrail güney Lübnan’dan çekildiğine göre Suriye asker-

lerinin de Lübnan’dan çekilmesinin zamanı gelmiştir” ifadesine yer verilmiĢti. 

Maruni Kilisesi ġam’dan “Taif Anlaşması’nda öngörüldüğü üzere bir an önce 

askerlerini çekmesini ve Lübnan’ın egemenliğini ve otoritesini tanımasını”  

istemiĢti.
4
 

Diğer yandan seçim sonuçları da beklendiği gibi olmuĢtu. Sözkonusu dö-

nemde Lübnan’da bulunan Robert Fisk’in de Beyrut’taki gözlemlerinden hare-

ketle aktardığı üzere seçimleri Suriye taraftarı olarak bilinen adaylar kazanmıĢ-

tı. Fisk nükteli bir Ģekilde, Suriye askerlerinin ve istihbaratının kontrolünde 

gerçekleĢen seçimlerde aday olan 589 kiĢinin tümünün de Suriye taraftarı oldu-

ğunu belirtmiĢti. Diğer bir deyiĢle hükümet ve muhalefet Suriye taraftarı olmak 

zorundaydı.
5
 Fisk’e göre, ġam’ın baskıcı politikaları sonucu Suriye karĢıtı ola-

rak bilinen Patrik Sfeir bile seçim sürecinde Suriye ve Lübnan’ın dost iki ülke 

olduğunu açıklamak zorunda kalmıĢtı. Bu arada geleceğe ıĢık tutacak Ģekilde 

Fisk’in bu dönemde CumhurbaĢkanı Lahud ile BaĢbakan Hariri arasında yaĢa-

nan rekabette Suriye’nin Lahud’un tarafını tuttuğunu gözlemlemiĢ olması dik-

kat çekicidir.  

 Seçimlerden sonra Süleyman Franjiye gibi Suriye taraftarı bazı Maruni 

politikacılar ile ġii Emel örgütünün lideri Nebih Berri’nin Esad rejimi ile Ma-
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runi Kilisesi arasındaki sorunları giderme yönündeki çabalarının baĢarısızlıkla 

sonuçlanmasının ardından Patrik Sfeir,  Suriye karĢıtı politikalarına destek 

bulmak amacıyla 42 gün süren bir yurtdıĢı ziyaretine gerçekleĢtirmiĢtir. Bu 

gezi sırasında 7 Mayıs’ta Amerikan Kongresinde konuĢan Sefir, Suriye’nin 

iĢgalci bir güç olduğunu farklı sözlerle dile getirmiĢtir. Patrik Sfeir’e göre, Ha-

fız Esad’ın 30 Temmuz 1976’da öne sürdüğünün aksine hiçbir Lübnanlı yetkili 

Suriye askerlerinin Lübnan’a girmesine izin vermemiĢ veya Suriye’yi davet 

etmemiĢtir. Suriye’nin bu tarihten itibaren Lübnan üzerinde bir hegemonya 

oluĢturduğunu öne süren Sfeir’e göre, özgürlük, bağımsızlık ve egemenlikleri 

Suriye rejimi tarafından ellerinden alınmıĢtır. Kongre’deki konuĢmasında 

amaçlarının bağımsız ve demokratik bir Lübnan oluĢturmak olduğunu söyleyen 

Patrik, Taif’i destekleyen Amerikan yönetiminden tüm yabancı güçlerin Lüb-

nan’dan çıkartılmasına destek vermesini talep etmiĢti.
6
 Nitekim, Patrik Sfeir’in 

Suriye karĢıtı konuĢmasının yankıları kısa sürede Lübnan’a ulaĢmıĢ ve ülkeye 

dönüĢünde kendisini yaklaĢık 60 bin kiĢi havaalanında karĢılamıĢtır.
7
  

 Suriye’nin Lübnan üzerindeki hegemonyasından rahatsız olan ve Suri-

ye askerlerinin derhal ve önkoĢulsuz çekilmesini savunan kesimlerin baĢında 

Maruni Kilisesi, Cemayel ve ġemun ailelerinin yanı sıra Beyrut limanının yanı 

baĢında kurulan Al Nahar basın-yayın grubunun imtiyaz sahibi Gebran Tueni, 

Lübnan Kuvvetlerinin eski tutuklu liderlerinden Samir Caca, Dürzi lider Velid 

Canpolat,  St. Joseph Üniversitesi Rektörü Selim Abou gibi bir çok politikacı 

ve kanaat önderleri bulunmaktaydı. Bununla birlikte Suriye karĢıtı cephenin 

Sünni ve ġii’ler arasında güçlü bir desteğinin olmayıĢı hareketin istenilen 

amaçlara ulaĢmasını o dönem için engellemiĢti. Suriye karĢıtlığının liderliğini 

Maruniler yaparken Dürzi lider Velid Canpolat da onlara destek vermekteydi. 

Özellikle Beyrut 2001 tarihinden sonra her geçen gün daha fazla Suriye karĢıtı 

gösterilerin merkezi haline gelmeye baĢlamıĢtı.  

 Nitekim bu doğrultuda 2001 yazında Lübnan’da çok önemli geliĢmeler 

yaĢandı. Birincisi Suriye askerleri Beyrut’tan çekilerek buranın kontrolünü 

Lübnan askerlerine devretmek zorunda kaldılar. Her ne kadar Suriye rejimi geri 

çekilmeyi CumhurbaĢkanı Lahud’a bir iyi niyet göstergesi olarak sunmuĢsa da, 

çekilme genellikle artan Suriye karĢıtı muhalefetin bir baĢarısı olarak algılan-

mıĢtır.
8
 Ġkinci önemli geliĢme Suriye karĢıtı grupların kendi aralarında doğru-

dan bir ittifak kurmayı baĢarmasıdır. Böylelikle muhalefetin tek merkezden 

yönlendirilmesi konusunda büyük bir adım atılmıĢ oldu. Patrik Sfeir’in Dürzi-

lerin yerleĢim yeri olan ġuf’u ziyaret ederek Dürzi lider Velid Canpolat ile bir 
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Rating, 2 May, 2004,  http://www.cardinalrating.com/cardinal_173__article_503.htm, 

(e.t. 16.11.2007) 
7
 Gambill, loc. cit.  

8
 Ibid.  
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ittifak anlaĢması yapması Lübnan tarihinde önemli bir adımdı. Lübnan tarihi, 

bu topraklara egemen olmak isteyen tüm büyük güçlerin, Maruni ve Dürzi’lerin 

birlikte hareket etmesi karĢısında amaçlarına ulaĢamadıklarının örnekleriyle 

doludur. Muhtara’da Velid Canpolat ile bir görüĢme gerçekleĢtiren Patrik Sfeir, 

böylelikle hem yüzyıllara dayanan Maruni-Dürzi gerginliğini sonlandırmanın, 

hem de Suriye rejiminden rahatsız olan Dürziler ile Marunilerin birlikte hareket 

etmesinin yolunu aralamıĢtı. 2000 Eylülünde yaptığı bir açıklamada Velid 

Canpolat açıkça Suriye karĢıtı olduğunu ilan etmiĢti. Canpolat, “(Suriye’nin) 

her alana müdahale etmesi normal değildir: Sendikalar, toplumsal alan, basın 

ve güvenlik güçlerine” diyerek Suriye’nin müdahalelerini eleĢtirmiĢti. Canpolat 

2000 seçimlerinde de Suriye yanlısı Lahud’un karĢısında yer almıĢtı.
9
 Patrik 

Sfeir ve Velid Canpolat arasındaki bu görüĢme genel olarak “Lübnan Dağı’nın 

özgürlük ve bağımsızlık idealiyle yabancı güçlerin Lübnan’daki varlığına karşı 

ittifak yapması” olarak algılanmıĢtır.
10

  

2002 sonrası dönemde Maruni Kilisesi ile Suriye yönetimi arasında görü-

nürde bir yumuĢa yaĢanmasına karĢın Maruni Cemayel ve ġemun ailelerinin 

Suriye karĢıtı politikalarında bir değiĢiklik olmadı. Ayrıca Michael Aoun taraf-

tarları da Suriye’nin askerlerini çekmesi yönündeki eylemlerini sürdürmüĢlerdi. 

Maruni Ulusal Liberal Parti BaĢkanı Dory ġemun, 2002 sonlarında verdiği bir 

mülakatta “ben Suriye’nin derhal Lübnan’dan askeri varlığını çekmesini ve 

ulusal kurumlarımız ve demokratik sistemimizi bir bütün olarak ortadan kaldı-

ran siyasal süreç üzerindeki kontrolünü sonlandırmasını” destekliyorum de-

miĢti.
11

  

Toparlayacak olursak Ġsrail’in çekilmesinin ardından Suriye’nin Lüb-

nan’daki askeri varlığının tartıĢmaya açıldığı görülmektedir. Ancak, Suriye’nin 

çekilmesini isteyen blok ağırlıklı olarak muhalif Maruni politikacılar ile Dürzi 

liderden oluĢtuğundan geniĢ bir halk hareketi oluĢturamamıĢtır. 2000-2004 

arası dönemde Suriye karĢıtı cephe istenilen dıĢ desteği de sağlamakta baĢarısız 

olmuĢtur. Patrik Sfeir, ABD gezisi sırasında talep etmesine rağmen ne BaĢkan 

ne de BaĢkan Yardımcısıyla bir görüĢme gerçekleĢtirebilmiĢti. Suriye hükümeti 

ABD’nin muhalif gruplarla sınırlı iliĢki kurmasını kendi politikalarına verilen 

destek olarak algılamıĢ ve Lübnan üzerindeki askeri, ekonomik ve politik kont-

rolünü gevĢetmeye yanaĢmamıĢtır. Bu durum Suriye karĢıtı grupların neden 

zaman zaman Suriye rejimi ile tekrar iliĢki kurmak zorunda kaldığını açıkla-

maktadır. Suriye’nin Lübnan üzerindeki hegemonyasının, özellikle 2003 Irak 

                                                           
9
 Etienne Sakr, “The Politics and Liberation of Lebanon”,  Middle East Review of 

International Affairs, Vol. 9, No. 4 (December 2005),  s. 88 
10

 Mülakatlar, ġuf ve RaĢidiye, 15 Mart 2008.  
11

 “Interview: Dory Chamoun”, Middle East Intelligence Bulletin , Vol. 4   No. 11,  

November-December 2002,  http://www.meib.org/articles/0211_li.htm, (e.t. 

22.02.2008) 
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iĢgali sonrası tartıĢmaya açıldığı görülmektedir. Nitekim, ABD’nin Lübnan 

politikasını değiĢtirmesi de Irak iĢgali sonrası Suriye’nin iĢgal karĢıtı tutumunu 

sürdürmesi ile gündeme gelmiĢtir. 2004 yılı bu anlamda önemli bir yıl oldu. 11 

Mayıs 2004’te BaĢkan Bush, Senatonun Suriye’ye yaptırımlar uygulanmasını 

içeren bir kararını onayladı. Kararda Suriye’nin Lübnan’daki askeri varlığını 

derhal çekmesi istenmekteydi. ABD’nin politikasını değiĢtirmesine rağmen 

BaĢbakan Refik Hariri ve DıĢiĢleri Bakanı Jean Obeid baĢta olmak üzere bir 

çok Lübnanlı politikacı Suriye’ye uygulanan yaptırımlara karĢı olduklarını ve 

“iki kardeĢ ülke” arasındaki iĢbirliğinin geliĢerek daha da derinleĢtirileceğini 

açıklamıĢlardı.
12

 

 

1559 SAYILI BM KARARI VE LAHUD’UN GÖREV SÜRESĠ’NĠN 

UZATILMASI: SÜNNĠ KESĠMĠN SURĠYE KARġITI BLOĞA 

KATILIMI 

2004 yazında Suriye taraftarı CumhurbaĢkanı Emin Lahud’un görev süre-

sinin bitmesine birkaç ay kala Lübnan’daki politik tartıĢmalar farklı bir mecra-

ya doğru kaymaya baĢlamıĢtı. ABD’nin baskılarını artırdığı bir dönemde Suri-

ye’nin yeni bir aday ortaya çıkarmadaki isteksizliği en sonunda Lahud’un gö-

rev süresinin üç yıllığına uzatılmasını gündeme getirmesiyle anlaĢılmıĢtı. Suri-

ye, 1995 yılında eski CumhurbaĢkanı Elias Hrawi’nin görev süresini üç yıl 

daha uzatılmasını sağlamıĢtı. Hrawi örneğinden hareketle Ağustos ayında Suri-

ye yeni bir CumhurbaĢkanı seçmek yerine bir kez daha Lahud’a destek verince 

Maruni Kilisesi, Diaspora’daki Lübnanlı örgütler ve ABD baĢta olmak üzere 

Esad karĢıtı Lübnanlı politikacılar Suriye’nin planına açık cephe aldılar. 2004 

Ağustosunda Suriye üzerindeki baskılarını artıran Amerikan yönetiminin Lüb-

nan sorununu BM’ye taĢıması ġam rejimi üzerindeki uluslararası baskının art-

masına yol açtı. ABD’nin etkisiyle BM Güvenlik Konseyi’nin 2 Eylül 2004’te 

kabul ettiği ve “Lübnanlı olan ve olmayan tüm silahlı güçlerin dağıtılması ve 

silahsızlandırılması, Lübnan hükümetinin idaresinin tüm Lübnan topraklarını 

kapsayacak şekilde genişlemesi, tüm yabancı güçlerin Lübnan topraklarından 

çekilmesi, Lübnan’ın bağımsızlığına,  toprak bütünlüğüne, birliğine ve siyasi 

serbestliğine tam saygı gösterilmesi, Lübnan Anayasası’na uygun, adil ve öz-

gür seçimlerin, hiç bir dış müdahale ve etki olmaksızın sonuçlandırılması”
13

 

yolunda çağrı yapan 1559 sayılı karar, açıkça Suriye’nin askerlerini çekmesini 

ve Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını gündeme taĢımıĢtı. 1559 sayılı kararın 

açıklanmasını takip eden gün ise Suriye destekli Lübnan Meclisi, CumhurbaĢ-

kanı Lahud’un görev süresini üç yıllığına uzatan yasayı 96 lehte, 29 karĢı oyla 

kabul etti.
14

 Görev süresinin uzatılması kararı, açıkçası Suriye’nin 1559 Sayılı 
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 UNSC Resolution 1559, (02 September 2004) S/RES/1559/2004  
14
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Karara verdiği cevaptı. Böylelikle hem görev süresi 23 Kasım 2004’te bitmesi 

gereken Lahud’un 3 yıl daha görevde kalması garanti altına alınmıĢ oldu hem 

de dünyaya Lübnan’ın Suriye’nin “arka bahçesi” olduğu mesajı verildi.
 
 

Bununla birlikte 3 Eylül’de 128 milletvekilinden 96’sının Lahud’un süre 

uzatımını onaylaması, Suriye’nin Lübnan politikasındaki ilk ciddi kırılmanın 

baĢlangıcı olarak okunmalıdır. Dönemin muhalif yazarlarından Al Nahar gaze-

tesinin sahibi Gebran Tueni 4 Eylül’de yazdığı baĢ yazısında yazısında red oyu 

verenleri överken, 96 milletvekiline ağır hakaretlerde bulunmuĢ ve onları Suri-

ye’nin piyonu olmakla suçlanmıĢtı. Suriye tarafından önerilen Lahud’un görev 

süresinin uzatılmasıyla “Demokrasinin Çarmıha gerildiğini” ifade eden Tueni, 

tüm Lübnanlı muhalifleri özgürlükleri, anayasal hakları ve egemenlikleri için 

savaĢmaya davet etmiĢti.
15

  Ancak bu süreçteki asıl geliĢme Lahud’un görev 

süresinin uzatılması üzerine aralarında Mervan Hamadeh’in de bulunduğu dört 

bakanın Suriye’nin tutumunu eleĢtirerek görevlerinden istifa etmesiyle baĢladı. 

Bakanların istifası Lahud’a sunulan desteğin tüm Lübnanlı politikacılar tarafın-

dan onaylanmadığını göstermektedir. Ġstifasının üzerinden çok geçmeden 1 

Ekim’de Mervan Hamadeh’e ilk baĢarısız suikast giriĢimi gerçekleĢtirildi. 

Bombalı bir araçla düzenlenen suikastta Hamadeh yaralı olarak kurtulurken 

Ģoförü yaĢamını yitirmiĢti. Suikast giriĢimi bir çok kesimin tepkisine yol açtı. 

Hariri kabinesinde görev almıĢ olan Hamadeh, aynı zamanda Tueni’nin de 

dayısıydı. Suikast giriĢiminin hemen ardından Velid Canpolat Beyrut’taki 

Bristol Otel’de bir dizi Suriye karĢıtı gösteriye öncülük edecekti. BaĢbakan 

Hariri’nin kendisi bu toplantılara katılmamasına karĢın, partisinden birçok kiĢi 

bu gösterilere katılmıĢtı. Hamadeh olayının gerçekleĢtiği gün BM’de 1559 

Sayılı Kararın etkilerini ele alan bir rapor yayınlanmıĢtı. Rapor, kısmi olarak 

Suriye’nin beklentilerini karĢılamıĢ, çok sert bir dille yazılmamıĢtı. Raporun 

yayınlanmasının ardından Esad rejimi rahat bir nefes almıĢ ve bunu da Hariri 

üzerindeki baskılarını artırarak Lübnan’a yansıtmıĢtı. Nitekim Lahud’un görev 

süresinin uzatılmasıyla baĢlayan baskıların da etkisiyle BaĢbakan Hariri, Suri-

ye’nin Lübnan üzerindeki müdahaleci politikaları protesto eden bir istifa dilek-

çesiyle hükümetin istifasını sundu. Esad rejimi Trabluslu Kerami ailesinden 

Ömer Kerami’nin BaĢbakanlığında yeni bir hükümetin kurulmasını sağladı. 

Ancak Hariri’nin BaĢbakanlıktan ayrılması Suriye’nin Lübnan politikasındaki 

rolünde sonun baĢlangıcı oldu.
16

 

                                                                                                                                             
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/3626280.stm; Asia News “Lebanese MPs 

give Lahoud 3 more years”, 09.04.2004, 
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 Gebran Tueni, “The Crucifixion of Democracy And National Dignity”, Naharnet 

News, (Beirut), 04 Sep., 04, 
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F0500325FBC?OpenDocument&PRINT, (e.t. 12.12.2007) 
16
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Hariri Suikastına Uzanan Süreç ve Suriye’nin Rolü 

Esasında BaĢbakan Hariri ile Esad rejimi arasında son birkaç yıldır var olan 

güvensizlik Lahud’un görev süresinin uzatılmasıyla su yüzüne çıkmaya baĢla-

mıĢtı. Lahud’un 3 yıl daha görevde kalması gündeme geldiği zaman Hariri’nin 

Lahud’a karĢı olduğu zaten biliniyordu. Ağustos ayının sonlarına doğru ABD 

ve Fransa’nın 1559 Sayılı Karar tasarısı üzerinde çalıĢması Suriye’nin tepkisine 

yol açmıĢtı. Hariri ve Fransa CumhurbaĢkanı Jacques Chirac’ın çok iyi dost 

oldukları aĢikârdı. Suriye, Hariri’nin bir Ģekilde Fransa üzerinden kararın ya-

zım aĢamasında yer aldığını varsaymaktaydı. BeĢĢar Esad, Hariri’nin politika-

larını yeniden gözden geçirmesi için kendisiyle 26 Ağustos’ta ġam’da oldukça 

önemli bir görüĢme gerçekleĢtirdi. GörüĢmede iki önemli konu ele alınmıĢtı. 

Birincisi Lahud’un görev süresinin uzatılması, ikincisi ise gündemde olan Suri-

ye’nin Lübnan’dan çıkması yönündeki uluslararası baskılardı. Bu görüĢmede 

Esad, Lübnan BaĢbakanı Hariri’ye Lahud’un görev süresinin uzatılmasına ka-

rar verdiklerini söyledi. Hariri’nin bu konuyu konuĢmalıyız yönündeki telkinle-

rinin üzerine ise BeĢĢar Esad, “Ben Lahud’um ve Lahud da Ben… Eğer senin 

arkadaşın Chirac beni Lübnan’dan atmak istiyorsa, ben en kısa zamanda Lüb-

nan’ı senin ve Chirac’ın başına yıkacağım…” diye cevap verdi. Bu sözler üze-

rine Hariri’nin kendisinin 20 yıldır Suriye’nin dostu olduğunu söylemesi üzeri-

ne, Esad’tan “ben seni yalnızca dört yıldır tanıyorum” cevabını aldı. Ardından 

Esad Hariri’ye Suriye yanlısı mı yoksa Suriye karĢıtı mı olacağına dönük bir 

seçim yapmasını ve kararını 48 saat içinde Suriye’nin Lübnan’daki Askeri Ġs-

tihbarat BaĢkanı Rustom Gazali’ye bildirmesini söyledi.
17

  

Refik Hariri’nin oğlu Saad Hariri de 26 Ağustos’taki görüĢmeden sonra 

babasıyla konuĢtuğunda, babasının Lahud’un görevini uzatmaları konusunda 

Esad’ın kararlı olduğunu ifade ettiğini belirtmektedir. Saad Hariri’ye göre Esad 

babasına doğrudan “Benim istediğim bu. Eğer Başkan Chirac’la beraber Lüb-

nan’ı yöneteceğini düşünüyorsan, yanılıyorsun. Bu böyle olmayacak. Ben, 

Cumhurbaşkanı Lahoud’um. O, ben ne söylersem onu yapar. Ya bu uzatma 

gerçekleşecek ya da Lübnan’ı senin ve Velid Canbolat’ın başına yıkarım. Bu 

yüzden, ya sana söylediğimi yaparsın, ya da seni ve aileni nerede olursanız 

olun, buluruz” sözleriyle tehdit etmiĢti.
18

 

YaklaĢık 15 dakika süren bu görüĢmenin ardından BaĢbakan Hariri Lüb-

nan’a döner ve konuyu yakın arkadaĢlarıyla görüĢür. Sünni politikacıların 

önemli bir kısmı Esad’ın hasmane davranıĢı karĢısında Hariri’nin vereceği ka-

                                                                                                                                             
Assasination of Rafik Hariri and its Impact on the Middle East, London-New York, I. 

B. Tauris Pub.,2006.  
17
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Clash”, The New York Times, 20 Mar., 2005.  
18
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rara destek olacaklarını kendisine bildiriler. Velid Canpolat’la yaptığı görüĢ-

mede ise Esad’ın Canpolat’la tekrar görüĢmek istediğini ve hem Lübnan’da 

hem de Suriye’de Dürzilerin yaĢadığını ve aralarındaki sorunları konuĢabile-

cekleri mesajını kendisine iletir. Bu mesaj üzerine Velid Canpolat Hariri’ye 

“bak, benin senin durumunu anlıyorum. Suriyeliler ile kavga etmemeye çalışı-

yorsun.. Ben, onlardan emir almayı kabul etmeyeceğim.. Fakat sen eylemlerin-

de serbestsin ve onlarla kavga etmemeni öneririm” sözleriyle cevap verir.
19

  

Hariri ile Esad rejimi arasındaki görüĢmeler ilerleyen günlerde daha da artı. 

Suriye rejimi açıkça Hariri’nin Batı’nın desteğiyle Suriye’nin Lübnan’daki 

etkinliğini azaltmak için çalıĢtığını düĢünmekteydi. Nitekim Hariri de Lüb-

nan’ın egemenliğini yeniden tesis etmek için Suriye askerlerinin Lübnan’dan 

çıkartılması gerektiğini düĢünmekle birlikte bu sorunu ülkeyi bir iç savaĢa sü-

rüklemeden çözmek istemekteydi. Bu nedenle Rustom Gazali’ye Suriye’nin 

yanında olacağına dair teminat vermiĢti. 28 Ağustos’ta toplanan Bakanlar Ku-

rulu’nda Lahud’un görev süresinin uzatılmasına yönelik yasal değiĢiklik gün-

deme alındı ve teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Görev süresinin uzatılmasının 

Bakanlar Kurulunda konuĢulmasının ardından, bu kez ABD ve Fransa 1559 

sayılı karar tasarısını BM gündemine almak için çalıĢmalarını yoğunlaĢtırdılar. 

Hariri’nin danıĢmanlarından Nohad Mashnouq’a göre BaĢbakan karar tasarısı 

hakkında önceden bilgi sahibiydi ve bu konuda Suriye rejimine karar tasarısını 

engelleme yönünde birlikte çalıĢma yönünde bazı özel mesajlar göndermiĢti. 

Ancak Esad yönetimi ABD’nin Lahud yüzünden Suriye ile ciddi bir kavgaya 

girmeyeceğini öngörmekteydi. 2 Eylül günü BM Güvenlik Konseyi sözkonusu 

karar tasarısını kabul etmesi Lübnan ve Suriye’de büyük bir Ģok dalgası yarattı. 

Suriye yanlısı Lübnan Meclisi karardan hemen bir gün sonra Lahud’un görev 

süresini Meclis oylamasına sundu. Muhalif Maruni milletvekillerinin yanı sıra 

Velid Canpolat’ın 17 milletvekili ile Hariri’nin listesinde yer alan ve sürekli bir 

Ģekilde Suriye istihbaratından ölüm tehditleri alan Trabluslu muhalif milletve-

kili Ghaston Khoury’nun dıĢında Hariri’nin kendisi bile Lahud’a evet oyu ver-

di. Aynı gece Lahud’un köĢkünde yapılan kutlamalara katılmayan BaĢbakan, 

evinde yeni kabinesini oluĢturmak için çalıĢmalarını baĢlatmıĢtı. Suriye, Hari-

ri’ye istediği kiĢileri kabineye almakta özgür olduğu belirtmiĢti. Hariri, Patrik 

Sfeir’in desteklediği muhalifleri de listeye ekleyerek ulusal uzlaĢı hükümeti 

oluĢturmayı amaçlamaktaydı.
20

  

Yeni hükümetinin Suriye’nin müdahaleleriyle oluĢturulmasına karĢın Hari-

ri sert bir tepki göstermedi. Ancak, Lübnan’da Sünniler arasında Suriye karĢıt-

lığı güçlenmeye baĢlamıĢtı. Sünni politikacıların bir kısmı Suriye’nin Hariri ile 

iliĢkilerinde kullandığı dili ve yöntemi eleĢtirmekteydi. Bununla birlikte Hariri 

kamuoyu önünde doğrudan Suriye karĢıtı bir söylem ve demeç vermemeye 
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özen göstermekteydi. Suriye rejimi ise özellikle Dürzi lider Velid Canpolat’ın 

muhalif Marunilerle birlikte hareket etmesine ve kamuoyunda Suriye karĢıtı 

söylemlerde bulunmasına tepki göstermekteydi. Taraflar arasındaki iliĢkiler 1 

Ekim günü Mervan Hamadeh’e düzenlenen suikast giriĢimi sonrası tamamen 

koptu. Velid Canpolat saldırıyı, Suriye’nin otoritesini tanımak istememelerin-

den dolayı gerçekleĢtirildiğini öne sürerek Esad rejimini sert bir Ģekilde suçla-

yan açıklamalarda bulundu. Hastane’de Hamadeh’i ziyaret etmekte olan 

Canpolat’ı yurtdıĢından telefonla arayan Hariri ise, kendisine zırhlı bir araç 

gönderdiğini ve o aracı kullanmasını istemiĢti. Her iki lider de sıranın kendile-

rine gelmesinden çekindikleri için güvenlik önlemlerini artırdılar. Ancak Hariri 

gene de Suriye’nin kendisini öldüremeyeceğini yakın arkadaĢlarına söylemek-

teydi.
21

 

Bu suikast giriĢiminden hemen sonra Nebih Berri aracılığıyla Suriye, BaĢ-

bakan Hariri’ye bazı özel isteklerde bulundu. Hariri, bu istekleri kabul etmek 

yerine doğrudan bir istifa dilekçesi yazarak BaĢbakanlıktan çekildiğini açıkladı. 

Ġstifa mektubunun son cümlesi ise “Yüce Lübnan’ı ve onun iyi insanlarını Al-

lah’a emanet ediyorum” oldu.
22

 Bu geliĢmeye hazırlıklı olan Suriye rejimi ise 

Kerami BaĢbakanlığında yeni bir hükümet kurdurdu. Bu süreçten sonra Hariri 

Lübnan’ı terk etmek yerine 2005 Mayısında yapılacak olan seçimlere hazır-

lanmayı seçti. Bu süreçte ulusal bir diyalog geliĢtirerek tüm mezheplerden poli-

tikacıları ortak bir liste etrafında toplamaya çalıĢtı. Ancak daha ziyade Suriye 

karĢıtı gruplarla iĢbirliğini geliĢtirme çabası Suriye’nin dikkatinden kaçmamıĢ-

tı. Esasında Hariri 2005 seçimlerinde güçlü bir oy alırlarsa Suriye ile karĢılıklı 

sorunlarını konuĢabileceklerini ümit etmekteydi. Seçim çalıĢmalarını bu amaç 

üzerine yürütmekteydi. Ancak, iç muhalefetin ve uluslararası toplumun Suri-

ye’ye karĢı uyguladığı baskıyı artırdığı bir dönemde Hariri’nin güçlü bir iktidar 

partisi olma isteği ġam’ın Lübnan politikasında yeni bir dönemin açılmasına 

yol açabilirdi.  

Tüm bu gerginlikler ve krizlerin sürdüğü 15 ġubatta Refik Hariri’nin bom-

balı bir suikast sonucu öldürülmesi üzerine gözler bir kez daha Esad rejiminin 

üzerine çevrildi. Suikastı takip eden saatlerde binlerce Lübnanlının katıldığı 

gösteriler bir anlamda Suriye’nin Lübnan’dan çekilmesine yol açacak “Sedir 

Devrimi’nin” baĢlangıcı oldu. Diğer bir deyiĢle 1992-1998 ve 2000-2004 arası 

dönemde Lübnan’ın BaĢbakanı olan Refik Hariri’nin 14 ġubat 2005’te öldü-

rülmesi Beyrut siyasetini bir ayrım noktasına daha taĢıdı. Suriye’nin bu suikast-

ta, en hafif ifadeyle, rol oynamıĢ olduğu düĢüncesi ülkedeki Suriye varlığını bir 

kez daha siyasi tartıĢmaların merkezine oturttu. Ancak bu kez diğer tartıĢma-

lardan farklı olan Sünni’lerin de Suriye karĢıtı bloğa katılmıĢ olmasıydı. 

Kerami hükümeti dıĢındaki hemen hemen tüm Sünni gruplar suikasttan Suriye 
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rejimini sorumlu tutmuĢ ve gerçekleĢen protesto eylemlerinde de ön saflarda 

yer almıĢlardı.
23

 Bu tarihten itibaren Lübnan’da siyasetin genel hatlarıyla Suri-

ye’nin varlığı üzerinden Ģekillenmeye baĢladığını ve Suriye’nin oynadığı rolü 

destekleyenlerin ve karĢı olanların oluĢturduğu farklı koalisyonların önemli 

siyasi aktörler haline geldiğini söylemek yanlıĢ olmaz.  

14 Mart’ta ġehitler Meydanı’nda Hariri suikastını protesto etmek üzere bir 

araya gelen ve daha sonraları 14 Mart Güçleri olarak anılmaya baĢlayan gruplar 

ülkede Suriye varlığına karĢı olan kesimleri bir araya getirdi. Sünni politikacı-

ların yanı sıra, Velid Canpolat’ın Ġlerici Sosyalist Partisi (Dürzi), Maruni Kili-

sesi,  Falanjist Parti (el-Ketaib) ve Lübnan Güçlerinin eski lideri Samir Caca’ya 

bağlı gruplar, Michael Aoun
24

 taraftarları Suriye karĢıtı bloğun oluĢmasında 

liderlik rolü oynadılar. Bu grupları birleĢtiren ortak amaç ise Lübnan’daki Su-

riye askeri, istihbarat ve politik kontrolünün kesinkes son bulması ve Suri-

ye’nin Lübnan’ın egemenliğini tanımasını sağlamaktı.
25

 Suriye karĢıtı kesimin 

14 Mart sonrası dönemde de Suriye’nin Lübnan’dan asker çekmesi için eylem-

lerini artırması ġam yönetimi üzerindeki iç ve dıĢ baskıların yükselmesine yol 

açmıĢtı. ġii’ler dıĢındaki tüm kesimlerin yoğun destek verdiği Suriye karĢıtı 

eylemler, Esad rejiminin gösterileri kontrol altına almasını imkânsız hale ge-

tirmiĢti. Sünni’lerin Suriye karĢıtı bir pozisyona gelmeleri, ġam’ın Lübnan’daki 

varlığını açıkça tehdit altına almıĢtı. 7 Nisan 2005 tarihinde de BM Güvenlik 

Konseyi Hariri suikastının araĢtırılmasında Lübnan otoritesine yardımcı olması 

amacıyla Uluslararası Bağımsız AraĢtırma Komisyonu’nun kurulması yönünde 

1595 Sayılı Karar tasarısını kabul etmiĢti. Bu geliĢme Suriye rejimi üzerindeki 

uluslararası baskıların artacağına iĢaret etmekteydi. Nitekim, artan baskılara 

daha fazla dayanamayan Esad rejimi, 27 Nisan 2005’te Lübnan’da kalan yakla-

Ģık 14 bin askerini de çekmek zorunda kalmıĢtı.  

Suriye’nin çekilmesinden sonra gerçekleĢen Mayıs 2005 seçimleri yıllar 

sonra ülkede Suriye’nin askeri varlığı olmadan gerçekleĢtirilmiĢ olan ilk ba-

ğımsız seçimlerdi. Seçimlerde iki ana grup, Suriye karĢıtı 14 Mart koalisyonu 

ile baĢını Hizbullah’ın çektiği Suriye taraftarı 8 Mart grupları yarıĢtı. Mayıs 

                                                           
23

  Mulakatlar, 14 Mart 2008, Beyrut.    
24

 Eski Genelkurmay BaĢkanı olan General Aoun, CumhurbaĢkanı Emin Cemayel tara-

fından 1988 yılında BaĢbakan olarak atanmıĢtı. Ancak, bir Hıristiyan’ın BaĢbakan 

olarak atanmasına karĢı çıkan Müslümanlar da görevden alınan Salim Hoss liderliğinde 

Batı Beyrut merkezli yeni bir hükümet kurmuĢlardı. Taraflar arasındaki çatıĢmalar 13 

Ekim 1990 tarihine kadar sürmüĢ, sözkonusu tarihte Suriye askerlerinin de desteğiyle 

Aoun hükümeti dağıtılmıĢtır. Fransız büyükelçiliğine sığınan Aoun, daha sonra Lüb-

nan’ı terk ederek Fransa’da yaĢamaya baĢlayacakı. Suriye askerlerinin Lübnan’dan 

çıkmasından hemen sonra Lübnan’a geri dönen Aoun’un politik çizgisi Hizbullah ile 

ittifak oluĢturmasının ardından Maruniler arasında bir tartıĢmaya yol açacaktır. Aoun 

hakkında daha fazla bilgi için bkz., http://www.generalaoun.org/ (e.t. 17.10.2007) 
25

 Mervan Hamadeh, Mülakat, 14 Mart 2008, Beyrut,  
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seçimleri aynı zamanda ülkedeki ideolojik bölünmenin mezhepsel bölünme ile 

birleĢmesiyle yeni bir döneme iĢaret ettiğinden tarihi bir öneme sahiptir.
26

 

 

2005 Seçimleri ve Lübnan’daki Krizin DerinleĢmesi  

2005 seçimleri Lübnan tarihinde Suriye iĢgalinin sona erdiği bir tarihte 

gerçekleĢtirilmiĢ olması açısından gerçekten önemsenmesi gereken bir olaydır. 

1976 Haziranında en sonunda Lübnan’ı askeri anlamda kontrol etmeyi baĢaran 

Hafız Esad’ın kamuoyuna verdiği ilk demeç, “tarih boyunca Suriye ve Lübnan 

her zaman bir ülke ve bir halk olmuştur. Bu halen böyledir. Bu gerçek herkes 

tarafından anlaşılmalıdır”
27

 olmuĢtur. Bu tarihten 2005 Mayısına kadar geçen 

süre içerisinde Suriye Lübnan’daki her türlü politik veya toplumsal geliĢme 

karĢısında müdahaleci bir pozisyon içerisine girmiĢtir. Dolayısıyla askeri an-

lamda geri çekilme Suriye’nin Lübnan’ı egemen bir devlet olarak görme nokta-

sına geldiği anlamına gelmemektedir. Nitekim, 2005 seçimleri de yukarıda 

belirtildiği gibi iki blok arasında geçmiĢtir: ABD tarafından desteklenen 14 

Mart hareketi ile Suriye ve Ġran’ın desteğini arkasına alan 8 Mart hareketi. 14 

Mart grubu içerisinde Müstakbel/Gelecek Hareketi Lideri Saad Hariri, Fuad 

Sinyora, Ġlerici Sosyalist Partisi Lideri Dürzi Velid Canpolat, Ermeni Hıncak 

Partisi yanlıları, Maruni Lübnan Güçleri Lideri ve tutuklu Samir Caca, Maruni 

Kataip Partisi yandaĢları, Suriye karĢıtı politikalarıyla öne çıkan Maruni Kilise-

si ve onun lideri Patrik Sfeir’i saymak gerekir. DeğiĢim ve GeliĢme Listesi adı 

altında seçime katılan Hizbullah ile Emel Partisi ise 8 Mart hareketinin liderli-

ğini yapmaktadırlar. 8 Mart grubunun içinde Hizbullah Genel Sekreteri Hasan 

Nasrallah, ġii Emel Partisi Lideri Nebih Berri, eski CumhurbaĢkanı Emil 

Lahud, Reform ve DeğiĢim Bloku adı altında seçime katılan bir zamanların 

Suriye karĢıtı Maruni lideri Michael Aoun, eski bakanlardan Süleyman 

Franjiye, Ermeni TaĢnak Partisi yandaĢları, Dürzi Talal Arslan, Refik Hariri'nin 

istifasından sonra BaĢbakanlığı üstlenen Sünni Ulusal BuluĢma Lideri Ömer 

Kerami, Suriye Ulusal Sosyalist Partisi, eski baĢbakanlardan Selim Hoss ile 

bazı bağımsızlar ile küçük partiler yer almaktadır. Bunların yanı sıra seçimlerin 

bir diğer ĢaĢırtıcı geliĢmesi ise seçim sürecinde Suriye karĢıtı politikalarını 

değiĢtiren ve Hizbullah ile bir diyalog içerisine giren Michael Aoun’un Suriye 

yanlısı blok ile hareket etmesi olmuĢtur. Reform ve DeğiĢim Bloku adı altında 

seçime katılan Aoun taraftarlarının Lübnan Güçleri’nin liderliğini yapan Samir 

                                                           
26

 Meliha AltunıĢık, “Lübnan Krizi: Nedenleri ve Sonuçları”, Ġstanbul: Tesev Yayınla-

rı, 2007, ss. 18-20. 
27

 Elias Bejjani, “Syrian Army in Lebanon, What for!!!”, Canadian-Lebanese Human 

Rights Federation,  23 Apr., 2001, 

http://www.clhrf.com/elias.english/elias19.4.01english-.htm, (e.t. 02.02.2008) 
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Caca’dan daha fazla milletvekili çıkartması ise Marunilerin geleneksel Suriye 

düĢmanlığı konusundaki politikalarının sorgulanmasına yol açmaktadır. 
28

  

2005 seçimleri Lübnan’daki siyasal süreç açısından bir dönüm noktası ol-

muĢtu. Seçimler dört ayrı dönemde gerçekleĢti. Ülkenin değiĢik bölgelerindeki 

seçmenler 128 sandalyeli meclis için ayrı zamanlarda sandık baĢına gittiler. 

Beyrut’taki seçimler 29 Mayıs’ta gerçekleĢti. ġii’lerin yoğun olarak yaĢadığı 

Güney Lübnan’daki seçimler 5 Haziran’da gerçekleĢti. Beka Vadisi ve Lübnan 

Dağı’ndaki seçimler 12 Haziran’da gerçekleĢirken, kuzey Lübnan’daki seçim-

ler ise 19 Haziranda gerçekleĢti. Milletvekili dağılımına bakıldığında ise Ģöyle 

bir tablo ile karĢılaĢılmaktadır. 

 

 
 Kaynak:  http://www.lebanonwire.com/0502/draft_election_law_2005.pdf  

 

                                                           
28

 Lübnan’da görüĢtüğümüz bir çok Maruni, Michael Aoun’un neden politika değiĢtir-

diği konusunda elle tutulur bir cevap verilmediğini ifade etmektedirler. Aynı zamanda 

Aoun taraftarı Maruni’ler de Aoun’un Suriye ve Hizbullah konusundaki politikalarına 

destek vermediklerini ancak Samir Caca’nın geçmiĢte bir çok Maruni liderin öldürül-

mesi olayında doğrudan yer aldığından kendisini desteklemediklerini ifade etmiĢlerdir. 

Samir Caca, eski baĢbakanlardan RaĢhid Kerami, Elias Zayek, Dony ġemun, ġemun’un 

karısı ve iki çocuğunun yanı sıra  birçok Maruni asker ve politikacının öldürülmesinden 

sorumlu tutulmaktadır. Nuriye Mubarek, Mulakat,  Beyrut, 14 Mart 2008, Michael-

Samir DerviĢ, Mülakat, 12 Mart 2008, Beyrut. Ayrıca bkz., M. Ali Çelebi, “Lübnan’ı 

Saran Korku Bulutları, Libre News Haber Ajansı,  07/11/2007 

http://www.librenews.eu/index.php?style=other&section=writers&wid=18&aid=489    
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Ġlk seçimlerin yapıldığı Beyrut’ta Suriye karĢıtı blok 19 milletvekilliğinin 

tümünü kazanmasına karĢın seçimlere katılım oranı yüzde %28’lerde kalmıĢtı. 

Bir çok politikacı Saad Hariri’nin aday listesi açıklanınca, adaylıktan geri çe-

kilmiĢti. Dolayısıyla seçim sonuçları daha önceden belli olmuĢtu. Seçimlere 

katılımın düĢük olmasının bir diğer nedeni de Michael Aoun, Ermeni TaĢnak 

Partisi ve muhalif Kataip partisi üyelerinin Beyrut’taki seçimleri protesto etme-

sinden kaynaklanmaktaydı.
29

 Ayrıca ġii’ler Hariri karĢıtı bloğun önderliğini 

yaptıklarından onlar da Beyrut’taki seçimlere ilgisiz kaldılar. 420.630 seçmene 

sahip Beyrut’taki seçimlere katılımı sağlayan grupların baĢında ise Sünni ve 

Dürzî’ler gelmekteydi. Nitekim seçimlere katılım oranının Sünnilerde %55-60, 

Dürzîlerde ise %75-80 çıvarındaydı.
30

 Diğer yandan bazı Hıristiyan gruplarında 

katılım oranın ise %10 civarında kaldığı öne sürülmektedir.
31

 Beyrut, diğer 

Lübnan kentlerinden farklı olarak toplumun tüm kesimlerinin birlikte yaĢadığı 

bir Ģehirdir.
 
Oysa Baalbek veya Sur’un büyük çoğunluğu ġii’dir. ġii adayların 

kesin kazanacağının belli olduğu bu gibi bölgelerde de katılım oranı %50’lerde 

kalmıĢtı. Bu bölgedeki Suriye karĢıtı partileri destekleyen seçmenler, Hizbul-

lah-Emel ittifakına oy vermemek için sandık baĢına gitmemiĢlerdi. Örneğin 

Güney Lübnan birinci bölgedeki katılım oranı %46 da kalırken, ikinci bölgede 

de %43’e kadar düĢmüĢtü.
32

 Dolayısıyla 14 Mart grubuna verilen halk desteğini 

Beyrut’taki seçime katılım oranlarından hareketle analiz etmek, Lübnan’daki 

gerçeklikle uyuĢmamaktadır.  

Beyrut’ta seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Newsweek’e verdiği 

mülakatta Saad Hariri, Suriye yanlısı CumhurbaĢkanı Lahud’un görevi bırak-

ması gerektiğini ve Lübnan’da kimsenin Lahud’u istemediğini söylemiĢti. Su-

riye’nin Lübnan’ı komĢu bir ülke olarak görüp onun egemenliğine saygı göste-

                                                           
29

Ain al Yaqeen News, “Beirut Pledges Allegiance to Martyr Rafiq Hariri's Lists”, 

(Beirut), 3 June, 2005, http://www.ain-al-yaqeen.com/issues/20050603/feat7en.htm 
30

 Beyrut’taki seçmenlerin mezheplere göre dağılımına bakmakta yarar vardır. Sunni: 

181,678, ġii: 57,029, Armeni Ortodoks: 47,169, Rum Ortodoks: 42,287, Maroni: 

24,711, Rum Katolik: 9,682, Suryani Katolik: 8,232, Latin: 5,822, Yahudi: 5,534, 
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Keldani Katolik: 1,364, Assyrian/ Nasturi: 387, Keldani: 229, Alevi: 215, Adventistler: 

177, Keldani Ortodoks 111, Bahai: 33, Evanjalist: 8, Sundries: 1., bkz., Lebanonwire 

News, “Elections 2000 Chronology: Last event First”, (Beirut) 

http://www.lebanonwire.com/prominent/elections2005/chronolgy.asp, (e.t. 18.02.2008) 
31

 Walid Phares, “Who Won Lebanon's Elections?,” Middle East and North Africa 

Election Guide, 21 June, 2005, http://www.mena-

electionguide.org/details.aspx/2/Syria/8/Election%20Results/article147, (e.t. 

12.12.2007) 
32

Lebanonwire News, “Elections 2005 Lists and Candidates”, 

http://www.lebanonwire.com/prominent/elections2005/full_results.asp, (e.t. 

12.11.2007) 
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ren bir iliĢki geliĢtirmesi gerektiğinin altını çizen Hariri’ye göre Lübnan’da 

Esad rejimi ile iĢbirliği içinde bazı konumlar elde etmiĢ olan herkesin görevini 

bırakması gerekmekteydi.
33

 

Hariri’nin beklentisi özellikle Lübnan Dağı ve kuzey Lübnan’da yapılacak 

seçimlerde bir baĢarı elde ederek en azından güçlü bir hükümetin kurulmasına 

yol açacak üçte iki çoğunluk elde etmekti. Zira güney Lübnan ve Baalbek’de 

Hizbullah ve Emel’in tartıĢmasız bir üstünlüğü vardı. Bu yüzden Hariri’nin 

amacı kuzeyde ve Lübnan Dağı’ndaki milletvekilliklerini kazanıp mümkün 

olursa Hizbullah’ı da silahsızlandırabilecek bir politik güç elde etmekti. Nite-

kim, Beyrut bölgesindeki seçimlerin hemen akabinde Saad Hariri’nin bu yönde 

açıklamalar yapması Hizbullah’ı telaĢlandırmıĢtı. Beyrut’taki Hariri koalisyo-

nun seçim zaferinden hemen sonra taraftarlarına yaptığı bir konuĢmada ġeyh 

Hasan Nasrullah, “bizler bu parlamentodaki gücümüzü artırmak için herşeyi 

yapmalıyız” demekteydi. Nasrallah 1559 Sayılı Karara atfen gündeme getirilen 

silahsızlandırma giriĢimlerine yönelik olarak  “bu Meclis, bizim en büyük gü-

vencemizdir” ifadesini kullanarak seçimlerin kendileri açısından yaĢamsal 

öneme sahip olduğunu ortaya koymuĢtu.
34

 Nasrallah’ın konuĢması Saad Hari-

ri’nin Hizbullah’ın silahsızlandırılmasını gündeme getirmesinden birkaç gün 

sonra gerçekleĢmiĢti. Beyrut bölgesindeki seçimlerin bitmesinden hemen sonra 

2 Haziran’da Newsweek muhabirinin Hizbullah ve ABD arasındaki iliĢkilere 

yönelik sorduğu soruya verdiği cevapta Saad Hariri, “biz onları silahsızlandı-

racağız. Biz onlarla oturup konuşacağız ve bir çözüme varacağız” ifadesini 

kullanmıĢtı. Seçim sürecinin devam ettiği bir dönemde yapılan bu açıklama 

Hariri cephesinin Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik bazı projelere 

sahip olduğunu bir kez daha göstermiĢti.
35

 Bu nedenle ġii örgütler olabildiğince 

daha fazla milletvekili çıkartmaya yöneldiler. Yoğun çalıĢmalarının bir sonucu 

olarak Emel Partisine bağlı 15 aday ve Hizbullah’a bağlı 14 aday milletvekili 

seçimlerini kazandı. Ayrıca kendileriyle ittifak yapan ve Baalbek, Jezzine, 

Hasbaya ve Seyda-Zahrani seçim bölgelerinden aday olan Sünni ve Hıristiyan 

adayların kazanmasını da sağladılar.
36

 Daha sonra bu iki partinin desteğiyle 

bağımsız seçilen iki aday da Hizbullah’ın yanında yer alacaktı. Böylelikle Hiz-

bullah ve Emel’in ortak listesi Lübnan’da gerçekleĢen seçimlerde 35 milletve-

kili çıkartarak önemli bir güç olduklarını göstermiĢti. Bununla birlikte Hizbul-

lah’ın CumhurbaĢkanlığı ve buna benzer önemli kararlar üzerinde etkin bir güç 

olması için en az üçte birlik bir sayıya ulaĢması gerekirdi. ĠĢte bu nedenle tüm 
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Ain al Yaqeen News, loc. cit.   
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 Phares, loc. cit.  
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 Ain al Yaqeen News, loc. cit.  
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 Seçim bölgeleri ve adayların bağlı olduğu topluluklar için bkz., Lebanonwire News, 

“Detailed Lebanon's 2005 Parliament Power Map”, 
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gözler Michael Aoun, Ömer Kerami, Talal Arslan ve Süleyman Franjiye’nin 

üzerine çevrilmiĢti.  

Dolayısıyla Lübnan seçimlerin en tartıĢmalı bölgesi Lübnan Dağı ve Trab-

lus ile Akkar’ı içeren kuzey Lübnan seçim bölgeleriydi. Lübnan Dağı seçim 

bölgesinin toplam milletvekili sayısı 35 olmakla birlikte bunlardan 19 tanesi 

Marunîlere ve 5 tanesi de Dürzî kontenjanına ayrılmıĢtır.  6 seçim bölgesine 

ayrılan Lübnan Dağı’nda en önemli kontenjanlar Kisrevan, Metn, Jbeil ve 

Aley-ġuf seçim bölgesidir. Michael Aoun’un ortak listesi Kisrevan, Metn ve 

Jbeil’i içeren seçim bölgelerinde 15 milletvekili çıkarmıĢtır. Metn’te Amine 

Cemayel’in
*
 yaklaĢık 1.900 oy farkıyla kazanmasından sonra geriye kalan yedi 

sandalyenin tümünü Aoun’un listesi kazanmıĢtı.
37

 Metn’deki Rum Ortodoks ve 

Ermeni oyları da Aoun’un ittifakını desteklemiĢti. Böylelikle General Michael 

Aoun’un ittifakı 21 milletvekilliğini garanti ederek Lübnan Dağı’ndaki Marunî-

lerin ve diğer Hıristiyan grupların desteğini arkasına almıĢ olmaktaydı. 
38

 

Bununla birlikte Baabda-Aley ve ġuf bölgesindeki seçimlerde Michael 

Aoun’un Velid Canpolat karĢısında bir baĢarı sağlayamaması, Kisrevan’daki 

baĢarısının gölgelenmesine yol açtı. Bu bölgelerdeki seçimlerde Canpolat’ın 

desteklediği adaylardan 15 tanesi Meclise girmeyi baĢarmıĢtı. Ayrıca Marunî 

Patriği Sfeir de Aoun’u desteklememekteydi. Velid Canpolat bir konuĢmasında 

Patriğin Aoun hakkında açıkça “başarısız bir asker ve başarısız bir politikacı” 

olduğunu söylediğini ifade etmiĢti.
39

 Nitekim Patrik ile Aoun arasındaki ger-

ginlik seçimlerden sonra daha da artacaktı.  

Seçimlerin son turunun yapılacağı kuzey Lübnan seçimleri hem 14 Mart 

hem de 8 Mart hareketi açısından hayati bir önem kazanmıĢtı. Kuzey Lüb-

nan’ın çıkarttığı milletvekili sayısı 28’dir. Ancak, ġii’lerin milletvekili çıkart-

ma hakkının bulunmadığı kuzey bölgesindeki seçimlerde 14 Mart hareketi daha 
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 Pierre  Cemayel’in öldürülmesinden sonra boĢalan milletvekili için yapılan seçimler-
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Ģanslı görünmekteydi. Buna rağmen 8 Martçılar ve Aoun seçimleri kazanmak 

için yoğun bir çaba içerisine girdiler. Bu nedenle Aoun, Suriye yanlısı olarak 

bilinen Zogarta’lı politikacı Süleyman Franjiye’ye ile iĢbirliği yapmıĢtır. Ancak 

Suriye karĢıtı liderlerin basın önünde eleĢtirdikleri Franjiye kuzey Lübnan’daki 

seçimleri Hariri’nin listesi karĢısında kaybetmiĢtir. Franjiye “seçimleri kaybet-

miş olmamıza rağmen kuzeydeki Hıristiyanların gerçek temsilcisi biziz” diye 

bir açıklama yapmıĢtı
40

 ve esasında Franjiye haklı olabilirdi. Çünkü, Trablus’u 

da içeren seçim bölgesinde yer alan 4 önemli Hıristiyan bölgesinin üçünde salt 

Maruni oyları düĢünüldüğünde Franjiye taraftarlarının rakiplerinden daha fazla 

oy aldığı ileri sürülebilir. Ancak, Sünnilerin Hariri’nin listesine oy vermeleri 

sonucu bu listede yer alan Hıristiyan adaylar Beyrut’a temsilci olarak gitmiĢ-

lerdir. Dolayısıyla Sünni oylarının Maruniler arasındaki rekabette belirleyici 

olduğu görülmektedir.
41

 Ancak, bu durum diğer bölgelerden temsilci olarak 

muhalefetin listesinden seçilen milletvekilleri için de geçerlidir. Michael 

Aoun’un listesinden seçilen bazı Maruni milletvekilleri de seçim bölgelerindeki 

Ermeni, ġii veya Rum Ortodoks oyları sayesinde seçilmiĢlerdi. Örneğin, Beyrut 

gibi karıĢık seçmenlerin bulunduğu Beka Ġkinci Bölgedeki Maruni oyları yak-

laĢık 24 bin, ġii oyları yaklaĢık 20 bin ve Ermeni Ortodoks oyları da 8 bin 500 

civarında olmasına karĢın, Aoun ile ittifak yapan Elias Joseph’in listesinde yer 

alan Maruni Salim Aoun 36.408 oy alarak seçilmiĢti. Elias’ın listesinde yer 

alan Ermeni Ortodoks George Qassarji ise 35.065 oy almıĢtı. Dolayısıyla her 

iki adayın da diğer topluluklardan aldıkları oyla seçildikleri açıktır.
42

 

Trablus’taki seçimlerinde Sünni adaylarından Suriye yanlısı BaĢbakan 

Ömer Kerami de kaybedenler arasındaydı. Ömer Kerami 8 Mart koalisyonu 

içerisinde yer almaktaydı. Trablus’taki seçimlerin ardından yaptığı açıklamada 

Kerami, Saad Hariri’yi parasal gücünü ve mezhepsel ayrımcılığı öne çıkartarak 

seçimleri kazanmakla suçlamıĢtı. Kerami ayrıca Hariri ve onu destekleyen dıĢ 

güçlerin Kerami ailesini hiç bir zaman susturamayacağını da ifade etmiĢti.
43

 

Hariri’nin listesinin Lübnan seçimlerinin son turunu oluĢturan kuzey Lüb-

nan’daki 28 sandalyenin tümünü kazanması, 14 Mart hareketine iktidarın kapı-

sını açmıĢtır.
44

  

Seçimin sonunda 35 yaĢındaki genç iĢ adamı Saad Hariri’nin içerisinde yer 

aldığı Suriye karĢıtı ittifak toplam 72 sandalye kazanmayı baĢararak hükümeti 

tek baĢına kurmayı garanti altına aldı. Bu ittifak içinde Hariri’nin Partisi 36 
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sandalye kazanmıĢtı. Velid Canpolat ise 15 aday çıkartmıĢtı. Ayrıca The 

Qornet Shehwan ittifakı 14, Trablus Blok 3, Demokratik Sol Blok 1 ve Demok-

ratik YenileĢme Blok 1 milletvekili çıkartmıĢtır. Bağımsız seçilen Nicholas 

Fattoush ve Robert Ghanem de Suriye karĢıtı ittifakın üyesiydiler. Seçimlerde 

Hizbullah ve Emel ittifakı ise 33 milletvekili kazanmıĢtır. Ġttifak içerisinde 

Emel 15 milletvekili, Hizbullah 14, Suriye Ulusal Sosyalist Partisi 2, Baas Par-

tisi 1 ve Lübnanlı muhalif Falanjistler de 1 milletvekilli çıkartmıĢlardır. Ayrıca 

bağımsız seçilen Kasım HaĢhim ve Oussama Saad da muhalefetin yanında yer 

almaktaydı. Michael Aoun’un ittifakı ise 21 milletvekili çıkartmıĢtır. Aoun’un 

partisi Özgür Yurtsever Hareketi 14 milletvekili çıkartırken, Halk Hareketi 

Bloğu 5 ve Metn Blok da 2 milletvekili kazanmıĢtı.
45

 Genel bir değerlendirilme 

yapıldığında Hariri’nin listesinin %56.2 oranında oy aldığı görülmektedir. Oysa 

Saad Hariri’nin liderliğini yaptığı ittifak, seçimlerde %85-90 oranında oy alma-

sı durumunda, doğrudan Lahud’u istifaya zorlayabilecekti. Bu sonuçlardan da 

anlaĢıldığı üzere Suriye karĢıtı grubun Lahud’un görev süresinin bitimini bek-

lemek ve yerine seçilecek yeni CumhurbaĢkanının belirlenmesinde muhalif 

partilerle uzlaĢmak zorunda kaldığı açıktı.  

Sonuç olarak seçimleri Lübnan ulusal muhalefetinin liderliğini yapan Hari-

ri’nin listesinin açık bir Ģekilde kazandığı görülmektedir. Hariri bu seçimlerde 

Sünnilerin yanı sıra dört önemli parti/liderle ittifak yapmıĢtı. Bunlardan birinci-

si Dürzi lider Velid Canpolat’dı. Ġkinci ittifak kurduğu lider ise Maruni lider 

Samir Caca’ydı. Ermeni Hıncak Partisi de Hariri’yi desteklemiĢti. Kataip Parti-

si liderlerinden Maruni lider Amine Cemayel’de bu ittifakın bir diğer üyesiydi. 

Ancak Hariri, Marunilerin yoğun olduğu bölgelerde istediği desteği bulamadı. 

Hariri’nin Suudi Arabistan ile yakın iliĢki içerisinde yer alması ve Vahhabilik 

tartıĢmasının yanı sıra ittifak kurduğu liderlerin geçmiĢ eylemlerinin Marunile-

rin Michael Aoun’un yanında yer almasında rol oynağı düĢünülmektedir. Dola-

yısıyla bu durum Marunilerin Suriye’yi destekledikleri anlamına gelmemelidir. 

Hatta tarihsel olarak bakıldığında Suriye karĢıtlığının merkezinde Marunilerin 

olduğu herkes tarafından açıkça bilinmektedir. Ancak, Michael Aoun’un Hariri 

ile ittifak kurmaması ve Hizbullah ile anlaĢması Suriye karĢıtı grubun Meclis’te 

CumhurbaĢkanlığı gibi önemli kararlarda istediği politikaları uygulamasını 

imkansız hale getirmiĢtir.  

 

SEÇĠMLERĠN ARDINDAN GELEN SĠYASĠ SUĠKASTLAR  

Seçimlerin ardından uluslararası kamuoyu Lübnan’da yeni bir dönemin 

baĢlamasını beklerken, ard arda gelen suikastlar serisi “Lübnan Rüyasının” 

gerçekleĢmesi için zamanın ve koĢulların henüz oluĢmadığını göstermiĢti. Se-

çim sonrası yaĢanan suikastlar ve sokak gösterileri, ülkesel, bölgesel ve küresel 

aktörlerin Lübnan’da eski yöntemleri kullanma yönündeki politikalarını sür-
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dürme konusunda kararlı olduklarını göstermektedir. Lübnan’da Lahud’un 

görev süresinin uzatılmasının ardından baĢlayan suikast giriĢimleri Hariri’nin 

öldürülmesi ile doruk noktasına çıkmıĢ ve ardından kesintisiz sürmüĢtür. Hariri 

sonrası dönemde öldürülen politik ve askeri liderlerin Suriye karĢıtı olması 

dikkatleri Esad rejimine ve bu rejimi açıkça destekleyen Hizbullah’ın üzerine 

çekmektedir. Öldürülenlerden Velid Eydu’nun dıĢındakilerin tümünün Hıristi-

yan olması ise ayrıca not edilmesi gerekilen bir durumdur. Nitekim Hariri’nin 

yakın çalıĢma arkadaĢı Sinyora’nın BaĢbakanlığında yeni hükümetin kurulma-

sının ardından gündeme gelen BM’nin Hariri suikastını araĢtırması ve ardından 

bir uluslararası mahkeme kurma giriĢimleri Suriye ve Suriye yanlısı grupların 

yoğun tepkisini çekmiĢtir. Buna rağmen Sinyora hükümeti ilk önce Hariri sui-

kastının araĢtırılmasını ve ardında da BM’nin yardımıyla bir uluslararası mah-

keme kurulması giriĢimlerine destek vermiĢtir. Ancak, tüm bunlar Lübnan’daki 

politik amaçlı suikastların durmasını sağlayamamıĢtır.  

Hariri’ye düzenlenen suikast sırasında ağır yaralanan milletvekili Bassel 

Fleihan’ın Nisan 2005’te tedavi gördüğü hastanede yaĢamını yitirmesinin ar-

dından gerçekleĢen ilk suikastta Suriye karĢıtı akademisyen ve gazeteci Samir 

Kassir hedef alınmıĢtı. 2 Haziran 2005 tarihinde arabasına konan bombanın 

patlatılması sonucu yaĢamını yitiren Kassir, Saint Joseph Üniversitesi’nde ver-

diği derslerin yanı sıra Nahar gazetesinde de haftalık yazılar yayınlamaktaydı. 

1559 Sayılı Kararı destekleyen Kassir’e göre Suriye rejimi dıĢarıdan baskılarla 

demokratikleĢtirilmeliydi. Lübnan’ın Suriye’nin etkisinden bağımsız ve ege-

men bir ülke olması politikasını destekleyen Kassir, Esad rejimine muhalif 

yazılarını Suriye askerlerinin Lübnan’dan çekilmesinden sonra da yayınlamayı 

sürdürmüĢtü.
46

 Samir Kassir’in öldürülmesinin hemen ardından bu kez geçmiĢ-

te Lübnan Komünist Partisi’nin liderliğini yapan George Hawi hedef alınmıĢtı. 

Velid Canpolat’ın yakın arkadaĢı olan George Havi, Suriye askerlerinin çekil-

mesinden sonra El Cezire’ye verdiği bir mülakatta 1977 yılında gerçekleĢen 

Kemal Canpolat suikastının Hafız Esad’ın kardeĢi ve Ģu anki Suriye Devlet 

BaĢkanı’nın amcası olan Rıfat Esad tarafından planlandığını belirtmiĢti. Havi, 

1975-1976 iç savaĢının son aylarından itibaren Suriye’nin Lübnan’daki varlığı-

na destek vermiĢ ve daha sonra da Suriye’nin Lübnan politikasındaki önemli 

bir isim haline gelmiĢti. Havi, ayrıca Hariri suikastını araĢtıran BM gözlemcile-

rine de Suriye’nin politikaları hakkında bilgi vermiĢti. Ancak, Canpolat suikas-

tıyla ilgili sözkonusu açıklamadan birkaç gün sonra George Havi, Suriye tara-

fından düzenlendiği ileri sürülen bir suikast sonucu 21 Haziran 2005 tarihinde 

yaĢamını yitirmiĢtir.
47
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Bombalı suikastlar serisinin bir diğer önemli hedefi ise gazeteci ve politi-

kacı kimliği ile öne çıkan Gebran Tueni oldu. Hamadeh’in yeğeni olan 

Tueni’nin politik sahneye çıkıĢı 23 Mart 2000 tarihinde “Beşşar Esad’a Açık 

Mektup” adlı baĢyazısında oldu. Bu yazıda Tueni, Suriye askerlerinin Lüb-

nan’dan çekilmesi ve Lübnan’ın egemenliği ve bağımsızlığının korunmasının 

önemi üzerinde durmuĢtu.
48

 Tueni, “Sedir Devriminin” en önemli siyasal figür-

lerinden biriydi. Suriye askerlerinin Lübnan’dan çekildiği gün kaleme aldığı 

“Hayal Gerçeğe Dönüştü… ve Lübnan Doğuyor” adlı yazısında açıkça Suriye 

rejimini son 30 yıldır Lübnan’ı kendi çıkarlarına göre sömürmekle suçlamıĢtı. 

Yazıda 30 yıl sonra Lübnan’ın bir kez daha özgür, egemen ve bağımsız bir 

devlet olduğunu belirtmiĢti. Tueni bir çok yazısında Suriye’yi iĢgalci bir güç 

olarak suçlamıĢtı.
49

 Tueni milletvekili seçildikten sonra yazdığı yazılarda da 

Suriye rejimini Hariri suikastı baĢta olmak üzere gerçekleĢtirilen diğer öldürme 

olaylarının baĢ sorumlusu olarak görmüĢtü.
50

  

Tueni’nin öldürüldüğü haberinin duyulmasının ardından editörlüğünü yap-

tığı An-Nahar gazetesi önünde toplanan binlerce kiĢi Suriye karĢıtı sloganlar 

atarak, Esad rejimini Tueni’yi öldürmekle suçlamıĢlardı. Gazete önündeki Su-

riye karĢıtı protesto gösterileri günler boyunca sürmüĢtü.
51

 12 Aralık 2005 tari-

hinde Tueni’nin öldürülmesinin ardından Lübnan için uzun sayılabilecek bir 

ara dönemden sonra 21 Kasım 2006 tarihinde Cemayel ailesinin genç veliahdı 

ve dönemin Sanayi Bakanı Pierre Amine Cemayel uğradığı bir saldırı sonucu 

yaĢamını yitirmiĢtir. Diğer suikastlardan farklı olarak Cemayel doğrudan ken-

disini hedef alan makineli tüfek saldırısı sonucu öldürülmüĢtü. Cemayel’in 

amcası eski CumhurbaĢkanı BeĢĢir Cemayel de 1982 yılında öldürülmüĢtü.
52

 

Daha önce belirtildiği gibi Kataip Partisi’nden parlamentoya giren Cemayel, 

Suriye karĢıtı politikalarıyla genç yaĢta dikkatleri üzerine çekmeyi baĢarmıĢtı. 
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2000’deki seçimlere bağımsız aday olarak giren Cemayel’in öldürülmesi aynı 

zamanda Michael Aoun’un liderlik yarıĢında önemli bir rakibinden kurtulması 

Ģeklinde de algılanabilir. Michael Aoun’un son dönemde Hizbullah ve Suriye 

ile girdiği iliĢkinin Marunî’ler üzerinde nasıl bir etki yarattığı ise henüz tam 

olarak kestirilememektedir. Ancak Cemayel’in öldürülmesi ile hali hazırda 

Aoun’a rakip olabilecek bir lider de bulunmamaktadır.  

Cemayel’in ardından bu kez Suriye karĢıtı görüĢleri ile öne çıkan Sünni 

kökenli milletvekili Velid Eydu düzenlenen bombalı suikast sonucu yaĢamını 

yitirmiĢtir. Eydu suikastının hazırlanıĢı ve uygulanıĢı itibariyle Refik Hariri 

suikastına oldukça benzerlik göstermesi, suikastların bir merkez tarafından 

yürütüldüğü yönündeki kuĢkuları güçlendirmiĢtir. Eydu, birçok konuĢmasında 

Suriye’nin yanı sıra Hizbullah’a da sert eleĢtiriler yönelten bir politikacıydı. ġii 

bakanların istifasından sonra BaĢbakan Sinyora’yı istifaları kabul etmeye ve 

yerlerine yeni isimler atamaya davet eden Eydu, Hizbullah’ın lideri Nasrallah’ı 

da kamuoyu önünde Lübnan’a zarar vermekle suçlamaktan çekinmemekteydi.
53

 

Eydu’nun öldürülmesinden sonra 19 Eylül 2007 tarihinde Kataip Partisi 

üyesi milletvekili Antoine Ghanem’in öldürülmesi bir kez daha Lübnan’daki 

politik suikastlarda Suriye’nin gündeme gelmesine yol açtı. 2000 yılındaki 

seçimlerde Velid Canpolat’ın listesinden milletvekili seçilen Ghanem, 

Lahud’un görev süresinin uzatılmasına red oyu kullanmıĢtı. Bombalı suikastın 

ardından yayınlanan Al-Seyassah gazetesi Suriye istihbarat servisinin eylemi 

planladığını yazmıĢtı. Gazeteye göre suikastın planlayıcısı ve uygulayıcısı doğ-

rudan BeĢĢar Esad’ın kız kardeĢiyle evli Asıf ġevket’e bağlı Bassem Emad’di. 

Nitekim hükümet üyeleri de Suriye’yi suçlamıĢlardır.
54

  

Suikastlar, politikacıların yanı sıra Lübnan ordu komutanlarını da hedef 

almıĢtı. Lübnan'da ordunun üst düzey yetkililerinden General François El 

Hac’ın bombalı bir saldırı sonrası öldürülmesinin ardından iktidar Suriye’yi 

Lübnan’ın içiĢlerine karıĢmakla suçlarken, Suriye yanlısı partiler ise farklı bir 

bakıĢ ortaya koymuĢlardır. François El Hac’ın ismi CumhurbaĢkanı seçilen 

sözkonusu dönemdeki Genelkurmay BaĢkanı Michel Süleyman’ın yerine geçe-

cek kiĢi olmasından dolayı önem kazanmıĢtı. 2008 Ocağında ise bu kez Lübnan 

Ġç Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Albay Wissam Eid, diğerleri 

gibi kimin tarafından düzenlendiği henüz ortaya çıkmayan bombalı bir suikast 

sonucu öldürülmüĢtü. Emniyet Genel Müdürü EĢref Rifi, Eid'in ülkedeki bom-

balı saldırılarla ilgili son derece hassas dosyalardan sorumlu olan bir uzman 
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olduğunu ve masasında Lübnan’da meydana gelen terörist patlamalarla ilgili 

dosyalar olduğunu ifade etmiĢti.
55

  

 

Hükümet ve Muhalefetin Suikastlara Tepkisi  

Lübnan’da konuĢulan konuların baĢında suikastların kimler tarafından iĢ-

lendiği gelmektedir. Bununla birlikte tüm siyasi partilerin suikastların ardından 

farklı güçleri suçlaması dikkat çekicidir. Hükümeti oluĢturan 14 Mart hareketi-

nin liderlerine göre tarih boyunca sürekli bir Ģekilde Lübnan’a egemen olmak 

isteyen Suriye, yeni hükümetin yönetimindeki Lübnan’ı istikrarsızlaĢtırmak 

için kendisine muhalif liderleri öldürme politikasını hayata geçirmiĢtir. Nitekim 

bu çevreler, BeĢĢar Esad’ın bizzat Refik Hariri’ye söylediği Ģayet Lübnan’dan 

çıkartılmaya çalıĢılırlarsa Lübnan’ı baĢlarına yıkacakları sözlerinin gerçekleĢti-

ğini söylemektedirler. Muhalefetin liderliğini yapan Hizbullah ise Suriye’nin 

suçlanmasına karĢı çıkmakta ve Ġsrail’i suçlama yoluna gitmektedir. Hizbul-

lah’ı destekleyen ġii’lerin büyük bir çoğunluğu Suriye’nin suikastlarla iliĢki-

lendirilmesine karĢı çıkmaktadır. Diğer yandan Hariri taraftarı Sünnileri ile 

Canpolat, Suriye’nin yanı sıra Hizbullah’ın da sözkonusu suikastlarda görev 

aldığını ileri sürmektedirler. KarĢılıklı suçlamalar Lübnan’ın gerçekten de iki 

ayrı kampa bölünmesine yol açmıĢtır.  

14 Mart hareketinin liderlerinden olan Velid Canpolat Aralık 2006 tarihin-

de Cemayel suikastının hemen ardından yaptığı bir açıklamada Suriye’nin yanı 

sıra ilk kez Hizbullah’ı suikastların içinde olmakla suçlamıĢtır. Al Arabia tele-

vizyonuna verdiği mülakatta Canpolat: “Tueni suikastının ardından gözlerimin 

önündeki sis dalgası kalktı. Ben artık yeter diyorum. Burada (Suriye ve Hizbul-

lah arasında) politik, güvenlik ve istihbarat alanında karşılıklı bağlantı var. 

Araçlar, operasyonlar ve sonuçlar tümünde aynı. Bundan sonra ben onları 

(Hizbullah’ı)  tümünde değil ancak bazı suikastların içerisinde olmakla suçla-

maktayım. Hariri suikastı daha yüksek bir planlamanın sonucu gerçekleşmişti. 

Fakat diğer cinayetler burada (Lübnan’da) hazırlanmıştır”. Canpolat’a göre 

Hizbullah, Tueni, Samir Kassir, George Hawi ve Pierre Cemayel suikastlarının 

içinde yer almıĢtır. Canpolat, Suriye karĢıtı ĠletiĢim Bakanı Mervan Hamadeh’e 

düzenlenen suikast giriĢiminin ise doğrudan güney Lübnan’da hazırlandığını 

öne sürmüĢtü.
56

  

Saad Hariri de Suriye’yi hem babası Refik Hariri hem de diğer liderleri öl-

dürmekle suçlamaktadır. Hariri Suriye rejiminin üç yıl önceki suikastı gerçek-
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leĢtirdikten sonra Suriye karĢıtı liderleri öldürme politikasını sürdürdüğünü ileri 

sürmüĢtür. Pierre Cemayel’in öldürülmesinin ardından kısa bir açıklama yapan 

Saad Hariri, “her yerde Suriye'nin parmağının olduğuna inanıyoruz” diyerek 

doğrudan ġam’ı hedef göstermiĢtir.
57

 

Dolayısıyla Lübnanlı Sünniler ile Dürzîlerin büyük bir çoğunluğunun sui-

kastlardan baĢta Suriye’yi sorumlu tuttukları görülmektedir. 2005 seçim sonuç-

larından hareketle Sünnilerin yaklaĢık %70-75’i Saad Hariri’nin liderliğindeki 

Müstakbel Partisini ve Dürzîlerin de %80-85’inin doğrudan Velid Canpolat’ı 

desteklediği ileri sürülebilir. 13 ġubat 2006’da Velid Canpolat Muhtara’da 

yaptığı konuĢmada Hizbullah’ı, yasadıĢı bir Ģekilde güney Lübnan’ı askeri 

olarak kontrol altına tutmak ve Ġran’ın çıkarlarına hizmet etmekle suçlamıĢtı.
58

 

29 Mayıs 2006’da Al Cezire’ye verdiği mülakatta ĠletiĢim Bakanı Mervan 

Hamadeh ise Hizbullah’a elindeki silahları merkezi hükümete vermesi çağrı-

sında bulunmuĢtu. Hamadeh Hizbullah’ı parçalamak gibi bir amaçlarının ol-

madığını ancak tüm güvenlik ile ilgili konularda merkezi otoritenin yetkili ol-

ması gerektiğini savunduklarını ifade etmiĢti. Hamadeh Ġsrail iĢgaline yönelik 

olarak da Lübnan’ın tek baĢına buna direnmek gibi bir sorumluluğunun olma-

dığını, iĢgale karĢı aynı zamanda Suriye’nin de direniĢ göstermesi gerektiğini 

ifade etmiĢti. Bir gün öncesinde ise Suriye karĢıtı partiler Hizbullah’ın silahsız-

landırılması yönünde bir çağrı yapmıĢlardı.
59

 

Saad Hariri 2007 Ekiminde Mısır Devlet BaĢkanı Mübarek ile gerçekleĢtir-

diği görüĢmenin ardından basına yaptığı açıklamada Esad rejimini, kendisini ve 

BaĢbakan Fuad Sinyora’yı öldürmeye çalıĢmakla suçlamıĢtı. Hariri, ellerinde 

suikasta yönelik istihbarat bilgisinin bulunduğunu öne sürmesine karĢın ġam 

yönetimi tüm iddiaları reddetmiĢti.
60

 2008 ġubatında verdiği bir diğer demeçte 

ise Esad rejimini “bu terör rejimi, birçok teröriste Müslümanları öldürmek için 

Irak ve Lübnan’a gitmeleri talimatı vermektedir” diye suçlamıĢtı. Saad Hariri 

ayrıca Lübnan’ın Suriye ve Ġran’ın kontrolüne girmesine izin vermeyeceklerini 

ve bunun için mücadelelerini sürdüreceklerini açıklamıĢtı.
61
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Nitekim 14 Mart Güçleri Cephesine bağlı partilerin, 14 Mart Hareketinin 

üçüncü yıldönümünde Beyrut’a “Lübnan Rüyasını Hep Birlikle Gerçekleştire-

lim” sloganı altında gerçekleĢtirdiği ilk kongresinde de söz alan Sünni, Dürzi 

ve Hıristiyan liderlerin tümü Suriye’yi açık bir dille Lübnan politikasına doğ-

rudan müdahale etmekle suçlamıĢlardı. Kongre salonu Suriye karĢıtı pankartlar 

ve öldürülen liderlerin resimleri ile donatılmıĢtı. KonuĢmacıların tümü öldürü-

lenleri Lübnan’ın özgürlüğü ve bağımsızlığı için yaĢamını yitiren Ģehitler ola-

rak anmıĢtı. Suriye ise suikastları planlayan ve uygulayan ülke olarak suçlan-

mıĢtı. 14 Martçılar açıkça Suriye’nin yanı sıra, Hizbullah’ı da güney Lübnan’da 

Ġslami bir rejim oluĢturmaya çalıĢmak, UNIFIL askerlerini öldürmek, hüküme-

te karĢı isyan etmek, Beyrut’un merkezini iĢgal etmek ve Lübnanlı liderleri 

öldürmekle suçlamıĢlardı. Hizbullah’ın Suriye ve Ġran’ın çıkarlarına hizmet 

ettiği ifade edilen Kongre’de bizce not edilmesi gerekilen olay ise sinevizyonda 

Hassan Nasrallah’ın “Suriye’ye minnettarız” sözlerinin gösterildiği anda sa-

londaki partililerin tümünün Nasrallah’a ağır hakaretler içeren sözlerle saldır-

masıydı.
62

 14 Mart grubu Hizbullah'ın Suriye ve Ġran ile iliĢkilerine yönelik 

olarak da “gerçekte Lübnan’ı Suriye’nin bir vilayetine dönüştürmeye mi ve 

İran’ın Akdeniz’e açılan köprüsü haline getirmeyi mi hedeflemektedirler” tü-

ründe suçlamalarda bulunmaktadırlar.
63

  

Diğer yandan ġii örgütler ile Michael Aoun ise suikastlar konusunda Suri-

ye’nin suçlanmasına karĢı çıkmaktadırlar. Hizbullah taraftarları ayrıca Velid 

Canpolat ve Sinyora baĢta olmak üzere, Patrik Sfeir ve hükümeti Ġsrail’in ve 

ABD’nin ajanı olmakla suçlamaktadır. Hariri suikastıyla ilgili iddialar karĢı-

sında Aoun “ben, Hariri’yi öldüren kişinin Suriye’nin düşmanı olduğuna 

inanmaktayım” ifadesini kullanmıĢtı.
64

  Öte yandan özellikle Pierre Cemayel 

suikastından sonra Marunî’lerin Michael Aoun’un Suriye ve Hizbullah yanlısı 

politikalarına tepki gösterdikleri görülmektedir. Cemayel’in öldürülmesinden 

sonra Hıristiyanların yaĢadığı ve seçimlerde Aoun’u destekleyen Zahle’de so-

kakları kapatan göstericiler, Aoun aleyhinde sloganlar atmıĢlardı.
65

 Nitekim 

CumhurbaĢkanlığı seçimlerinde yaĢanan tartıĢmaların ardından Aoun’un en 

önemli destekçilerinden biri olan Rum Ortodoks Michel Murr’un kamuoyu 

önünde muhalefeti eleĢtirmesi Aoun ittifakında bazı sorunların olduğunu gös-

termektedir. Michel Murr aynı zamanda Aoun’un aksine hükümetin 2008 Mar-
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tında ġam’da düzenlenen Arap Zirvesi’ne de temsilci göndermeme kararını 

desteklediğini açıklamıĢtı. Oysa Michael Aoun hükümetin ġam’daki toplantıya 

katılmama kararını eleĢtirmiĢ ve bunun bir hata olduğunu ifade etmiĢti.
66

 Diğer 

yandan Aoun, 9 Nisan 2008’de Murr’un bazı konularda farklı düĢünmesine 

rağmen ittifakın devam ettiğini ifade etmiĢti. Aynı gün Michel Murr’un katıldı-

ğı bir konferansta ise açıkça muhalefetin tutumunu eleĢtirmesi dikkat çekicidir. 

Murr, General Michel Süleyman’ın cumhurbaĢkanı olarak seçilmesi üzerinde 

bir uzlaĢma olduğu bu dönemde muhalefet partilerinin seçimleri halen bloke 

ediyor olmasının herhangi bir meĢru temeli bulunmadığının altını çizmiĢtir.
67

  

 

BM’nin Sürece Müdahalesi: SoruĢturma Safhasından Yargılama Sü-

recine GeçiĢ  

BM’nin 1559 Sayılı kararının ardından Lübnan sorunu BM’nin gündemini 

daha fazla meĢgul etmeye baĢlamıĢtı. Daha öncede belirtildiği gibi 2 Eylül 

2004 tarihinde kabul edilen kararda Suriye’nin askerlerini çekmesi, Lübnan’ın 

iç iĢlerine karıĢmaması, egemen bir ülke olarak iliĢki kurması ve Hizbullah’ın 

silahsızlandırılması talep edilmekteydi. Ayrıca kararda Lübnan’da yapılması 

beklenen seçimlere Suriye’nin müdahale etmemesi istenmekteydi.
68

 Görüldüğü 

gibi ilk kez BM doğrudan sorunu, tüm yönleriyle gündemine almıĢtı. 1559 

sayılı karar sonrası yaĢanan geliĢmeler BM açısından Lübnan sorununun komp-

leks yapısını ortaya koymuĢ ve ġam’ın asker çekmesinin Lübnan krizinin aĢıl-

masında ciddi bir rol oynamadığını göstermiĢtir. 1559 Sayılı Karar sonrası ya-

Ģanan politik amaçlı suikastlar ve ardından Suriye’nin asker çekmesine rağmen 

suikastların sürmesi BM’nin Lübnan kriziyle daha fazla ilgilenmesine yol aç-

mıĢtır. Bu çerçevede Güvenlik Konseyi’nin 7 Nisan 2005 tarihindeki oturu-

munda kabul edilen 1595
69

 Sayılı Kararına istinaden kurulan AraĢtırma Komis-

yonu’nun temel amacı da ilk baĢlarda Hariri suikastını araĢtırmaktı. 16 Haziran 

da resmen göreve baĢlayan ve Ekim ayında ilk raporunu Güvenlik Konseyine 

sunan Komisyonun, suikastı kimlerin iĢlediği, kimlerin sponsor olduğu, organi-

ze eden güçler ve diğer suç ortaklarının ortaya çıkartılması konusunda Lübnan 
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otoritesine yardımcı olmayı amaçlamaktaydı. Ancak AraĢtırma Komisyonun 

çalıĢmaya baĢlamasının ardından da süren suikastlar BM’yi daha farklı tedbir-

ler almak zorunda bıraktı. ġurası bir gerçek ki, politik amaçlı iĢlenen suikastlar 

arasında hem iĢleniĢ hem de amaç itibariyle oldukça büyük benzerlikler bu-

lunmaktadır. Cinayetler genellikle bombalı araçlarla düzenlenmekte ve hedef 

de Suriye karĢıtı Ģahsiyetler olmaktaydı. Hariri’nin sonrası iĢlenen cinayetler-

den bir tanesi hariç diğer tümünde hedef ülkedeki Hıristiyan toplumunun lideri 

konumundaki kiĢiler olmuĢtur. Ardı sıra gelen suikastlar arasında kurulan iliĢki 

ister istemez Lübnan’daki istihbarat ve güvenlik güçlerinin bu olaylardaki ro-

lünü tartıĢmaya açmaktadır. Son 30 yıldır bu ülkeyi ġam’dan yöneten Suri-

ye’nin, suikastlarda rol oynadığı iddiası, bu yüzden araĢtırma ekibi tarafından 

önemsenen ve ciddiye alınan bir iddia olmuĢtur. Ancak, Lübnan sorununa taraf 

olmaya baĢlayan ABD’nin de BM’yi yönlendirebilme kapasitesi baĢta Suriye 

ve ABD karĢıtı Lübnanlı grupların AraĢtırma Komisyonuna ve kurulması ön-

görülen özel uluslararası Lübnan Mahkemesine tepkili ve mesafeli yaklaĢmala-

rına yol açmaktadır.  

Nitekim Lübnan hükümeti ile 13 Haziran’da Komisyonun çalıĢmasına yö-

nelik imzalanan karĢılıklı anlayıĢ memorandumunun ardından resmi olarak 16 

Haziran’da çalıĢmalarında baĢlayan Komisyonun ilk raporunu 26 Ekim 2005 

tarihinde Güvenlik Konseyi’ne teslim etmesiyle tüm gözler hazırlanan raporun 

mahiyetine çevrilmiĢtir.
70

 Kamuoyunda Mehlis Raporu olarak da kamuoyunda 

bilinen birinci soruĢturma raporunun ilk kısmında bizim de yukarıda yer verdi-

ğimiz 26 Ağustos 2004 tarihindeki BeĢĢar Esad ve Refik Hariri görüĢmesi üze-

rinde ağırlıklı olarak durulmuĢtur. Lübnanlı tanıkların, ki bunlar arasında Saad 

Hariri de bulunmaktadır, sözkonusu tarihteki görüĢmede Esad’ın doğrudan 

Refik Hariri’yi tehdit ettiğini doğrulayan ifadelerine yer vermiĢledir. Bu çerçe-

vede Mercan Hamadeh, Gazi Eridi, Velid Canpolat, Gebran Tueni, Bassem 

Sabaa ve Saad Hariri’nin tanıklığına baĢvurulmuĢtur. Tüm tanıklar Suriye’nin 

Refik Hariri’yi Lahud’un görev süresinin uzatılmasına destek vermesi konu-

sunda tehdit ettiğini doğrulamaktadır.
71

 Bu isimlerden Tueni daha sonra uğra-

dığı suikast sonrası öldürülmüĢtür. Yukarıda belirttiğimiz gibi geçmiĢte Suri-

ye’nin Lübnan politikasında etkin olan eski Komünist Partisi lideri de komis-

yona bazı özel suikastlardan Suriye’nin sorumlu olduğunu ifade etmesinin ar-

dından öldürülmüĢtü.  

Raporda Suriye’nin katkılarına yer verilirken, ġam rejiminin iĢbirliğinden 

kaçındığı ve araĢtırmanın yönünü değiĢtirmek yönünde çaba harcadığına dair 

bilgiler verilmektedir. Bunun üzerine 31 Ekimde Güvenlik Konseyi 1636 Sayılı 
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Karar’la Suriye’yi Komisyon’la tam iĢbirliğine davet eden bir karar almıĢtır.
72

 

Komisyonun, üçüncü ülkelerde Suriyeli tanıkların dinlenmesi talebine olumsuz 

cevap veren ġam yönetiminin ayrıca tanıklarla yapılan mülakatlara katıldığı ve 

konuĢulanları not ettiğini ifade etmiĢtir. Ayrıca tanıkların tümünün ortak ifade-

leri kullandığının raporda belirtilmesi, ġam yönetiminin gerçekte iĢbirliğinden 

kaçındığını göstermiĢti. Raporda Suriye’nin Hariri hakkındaki düĢüncelerine 

yer verilmiĢti. Bu noktada raporda Suriye’nin Lübnan’daki eski istihbarat so-

rumlusu Rustom Gazali ile yapılan bir telefon görüĢmesine yer verilmektedir. 

Bu telefon görüĢmesinde Gazali’nin Lahud’un Hariri ile daha fazla çalıĢmak 

istemediği, Suriye’nin istediği zaman yeni bir hükümet atayabileceği ancak 

bunu dikte etmenin uluslararası baskılara yol açabileceğini bu nedenle ilk önce 

hükümet aleyhine sokak gösterilerinin düzenleneceği ve ardından da Hariri 

hükümetinin düĢürüleceği konuĢulmaktadır. Ayrıca bu görüĢmede Hariri’ye 

ağır hakaretlerde bulunulması dikkat çekicidir.
73

 

Mehlis raporunda Suriye ve Lübnan’ın istihbarat örgütlerinin ve güvenlik 

güçlerinin yanı sıra Esad’ın kayınbiraderi Asef ġevket ile birlikte birkaç isim 

daha suçlanmıĢtı. Raporun sonuç kısmında Eski BaĢbakan Refik Hariri suikastı 

kararının Suriyeli ve Lübnanlı üst düzey güvenlik güçlerinin bilgisi dıĢında 

organize edilemeyeceği ifade edilmiĢtir.
74

 

Bu raporun ardından ikinci Mehlis Raporu 12 Aralık 2005 tarihinde sunul-

du. Komisyonun ikinci raporunu sunmadan bir hafta önce Viyana’da Suriyeli 

yetkililerle bir görüĢme gerçekleĢtirmesi, Esad rejiminin komisyonla iĢbirliği 

yapmaya baĢladığının ilk iĢareti olmuĢtur. Nitekim 12 Aralıkta sunulan ikinci 

raporda bu kez Suriye tarafının daha yapıcı bir iĢbirliği içinde olduğu belirtil-

miĢtir.
75

 Suikastla ilgili olarak BM soruĢturması çerçevesinde ifade vermeye 

çağrılan beĢ Suriyeli yetkili, geri dönme garantisi ile Komisyonun talebi doğ-

rultusunda Avusturya’nın baĢkenti Viyana’ya gitmiĢlerdi. Viyana’ya gidenlerin 

baĢında Lübnan’daki çalıĢmalarının ardından Suriye ĠçiĢleri Bakanlığı’na geti-

rilen Rustom Gazali’nin yanı sıra Korgeneral Tafer Yusuf, Korgeneral Abdül-

kerim Abbas ve Gazali’nin yardımcısı Cemia Cemia de bulunmaktaydı.
76

 

Mehlis ve Lübnan hükümetinin isteği doğrultusunda Güvenlik Konseyi 15 

Aralık 2005 aldığı 1644 Sayılı kararla soruĢturmanın uzatılmasına karar ver-

di.
77

 Bu kararda ayrıca Lübnan hükümetinin kurulmasını istediği uluslararası 
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mahkemeye yönelik Genel Sekreterliğin Lübnan hükümetiyle iĢbirliği yapması 

istemi ortaya konulmuĢtu. 

Mehlis’ın ardından soruĢturmanın baĢına Serge Brammertz getirilmiĢti. 

Serge Brammertz’in ilk ve Hariri soruĢturma komisyonunun üçüncü raporu 15 

Mart 2006’da Konseye sunulmuĢtur.
78

 Bu raporda Hariri sonrası iĢlenen sui-

kastlarla Hariri suikastı arasında bir iliĢki olduğu ifade edilerek bunların da 

soruĢturulmasına yetki verilmesi istenmiĢti. Bu raporun ardından 29 Mart 

2006’da Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen 1664 Sayılı Kararda, hem soruĢ-

turmanın geniĢletilmesi hem de Lübnan hükümetinin de isteği olan uluslararası 

nitelikli bir özel mahkemenin kurulması için Genel Sekreterliğin Lübnan hü-

kümetiyle müzakerelere baĢlaması istenmiĢti.
79

 

Diğer yandan 2006 Haziran’ında açıklanan dördüncü raporda Suriye’nin 

göstermiĢ olduğu iĢbirliğine olumlu Ģekilde yer verilmiĢti. Suriye yönetimi 

daha sonraki raporların hazırlanıĢı sırasında da Komisyonla iĢbirliği yapmayı 

sürdürmüĢtür. Zira Komisyon dördüncü raporu hazırlarken BeĢĢar Esad’la gö-

rüĢebilmiĢtir. Esasında Esad’ın Komisyonla görüĢmesine yol açan olay, eski 

Devlet BaĢkanı Yardımcısı Abdulhalim Haddam’ın ġam’dan kaçması ile baĢ-

lamıĢtır. Uzunca bir dönem Suriye’de Devlet BaĢkanı Yardımcılığını yürüten 

Haddam, Suriye’den kaçtıktan sonra, Esad’ın Hariri’yi suikasttan önce tehdit 

ettiğini öne sürmüĢtü. Haddam Ģu iddiaları dile getirmiĢti: “'Lübnan Cumhur-

başkanı Emil Lahud'un görev süresi uzatılmadan önce Refik Hariri, Beşir 

Esad'ın çok sert sözlerine hedef oldu. Esad, Hariri'ye, ''Sen Lübnan'a yeni bir 

cumhurbaşkanı mı getirmek istiyorsun? Buna izin vermeyeceğim. Her kim ki 

kararımızı geri çevirmeye çalışırsa onu ezeceğiz.”
80

 Haddam ayrıca Hariri sui-

kast için çok büyük miktarda patlayıcının kullanıldığına dikkat çekmiĢ ve “en 

az 20 kişilik bir gözetleme ve idare birimi. Bu patlayıcıları nasıl bir örgüt ve 

kim sağlayabilir” ifadesini kullanmıĢtı.
81

 Nitekim, Komisyon raporlarında da 

1.200 kilogram patlayıcının sağlanması ve taĢınmasının küçük bir hadise olma-

dığına dikkat çekilmiĢti. 
82
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SoruĢturma heyetinin baĢkanı olan Serge Brammertz, çalıĢmalarının kritik 

bir aĢamaya girdiğini Refik Hariri'ye yönelik suikast ile bunu izleyen 14 saldırı 

arasında bağlantılar bulduklarını açıklamıĢtı. 28 Mart 2008’de 10. raporunu 

güvenlik Konseyine sunan Komisyon’un tespitleri suikastın aydınlatılması 

yönünde önemli mesafelerin alındığını göstermektedir. Raporda 14 Mart 

2005’ten itibaren Lübnan’da gerçekleĢen saldırılar sırasında 61 kiĢinin öldüğü 

ve 494 kiĢinin de yaralandığı belirtilmektedir. Lübnan gibi küçük bir ülkede bu 

denli geniĢ çaplı saldırılarının faillerinin tam olarak tespit edilemeyiĢi, Lübnan 

güvenlik güçlerinin de suça karıĢma ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. SoruĢtur-

ma ekibi, toplanan delillerden, eski Lübnan baĢbakanlarından Refik Hariri'nin 

bir “suç Ģebekesi” (Hariri Suç ġebekesi) tarafından öldürüldüğüne iĢaret ettiği-

ni ifade etmiĢtir. SoruĢturma ekibine göre a) Hariri Suç ġebekesi, suikasttan 

önce de vardı, b) Hariri’yi suikasttan önce izlemeye baĢlamıĢtı, c) Onun öldü-

rülme operasyonunu gerçekleĢtirmiĢ ve d) Hariri Suç ġebekesi suikasttan son-

rası da faal olarak var olmayı sürdürmüĢtür.
83

 BM Komisyonu’nun BaĢkanlığı-

nı yürüten Kanadalı eski savcı Daniel Bellemare AFP haber ajansına, “eldeki 

kanıtlarla, suikastın koordinasyonlu bir şekilde hareket eden bir grup tarafın-

dan düzenlendiğini”  kesin olarak söyleyebildiklerini ileri sürmüĢtü.
84

  

 

Uluslararası Mahkeme’nin Kurulmasına Yönelik Tepkiler  

Onuncu Raporla birlikte Hariri soruĢturmalarından da anlaĢıldığı üzere So-

ruĢturma ekibinin ilk raporda doğrudan Suriye rejimini suçladığı ancak daha 

sonraki raporlarda bu iddialarını yumuĢattığı görülmektedir. Özellikle Onuncu 

raporda doğrudan Esad rejimini suçlamak yerine suikastların bir suç Ģebekesi 

tarafından iĢlendiği öne sürülmüĢtür. Ancak, tam da bu noktada tüm raporları 

birlikte ele aldığımızda bu ileri sürülen suç Ģebekesinin yaklaĢık 30 yıldır Lüb-

nan’ı yöneten Suriye ve onunla iĢbirliği yapan Lübnan istihbaratının ve güven-

lik güçlerinin bilgisi dahilinde oluĢturulduğunun farklı bir Ģekilde öne sürüldü-

ğü görülmektedir. Nitekim Mehlis raporunun ardından gözaltına alınan dört 

Lübnanlı generalin, söz konusu dönemde Suriye rejimiyle yakın iliĢki içerisin-

de oldukları dikkate alındığında, yargılama sürecinde Suriyeli istihbarat veya 

güvenlik güçlerinin de adının geçmesi kuvvetle muhtemeldir.
85

 Bir anlamda bu 

suikastların Esad rejimi içerisinde var olan, Türkiye’deki yazılı basındaki karĢı-
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lığıyla Suriye “Derin Devletinin” iĢi olduğu yönünde bir kanı olduğundan bah-

sedilebilir. Dolayısıyla Komisyon büyük bir olasılıkla doğrudan Esad’ın kendi-

sini suçlamak yerine Suriye rejimi içerisindeki farklı odakları suçlayarak, bun-

ların kurulan uluslararası mahkeme önüne çıkartılmasını talep edebilir. Bilindi-

ği üzere bu Kaddafi’ye uygulanan ve sonuç alınan bir yöntemdir. Bu süreçte 

Esad rejimi, ya sözkonusu kiĢileri mahkemeye vermek ya da doğrudan suça 

bulaĢmıĢ kiĢileri kollamak gibi bir ikilemle karĢı karĢıya kalacaktır. Dolayısıyla 

ikinci seçeneğin kabul edilmesi durumunda geniĢ uluslararası yaptırımlar gün-

deme gelecektir. Hatta Suriye rejimine güç uygulanması bile bu çerçevede 

gündeme gelebilir. Çünkü, kurulan uluslararası mahkemenin dayanağı BM’nin 

güç kullanmaya izin VII Bölüm hükümleridir.  

Bu çerçevede uluslararası mahkemenin kuruluĢ süreci, 13 Aralık 2005 tari-

hinde Lübnan hükümetinin BM’ye baĢvurarak Hariri suikastına katılan kiĢilerin 

yargılanması için uluslararası bir mahkeme kurulmasını istemesi ile baĢlamıĢtı. 

BM Genel Sekreteri Kofi Annan da, Hariri suikastıyla ilgili uluslararası bir 

mahkeme kurulmasını istemiĢ ve Güvenlik Konseyi'nden bunun için yetki tale-

binde bulunmuĢtu. 1664 Sayılı Karar ile Güvenlik Konseyi,  BM’nin Beyrut 

hükümetiyle mahkemenin niteliği konusunda müzakerelere baĢlanmasına onay 

vermiĢti.
86

 Mahkemenin statüsü, suçluların yargılanması, Lübnan yasalarının 

geçerliliği gibi birçok konunun ele alındığı müzakerelere, söz konusu dönemde 

Lübnan Devlet BaĢkanı olan Emil Lahud baĢta olmak üzere muhalefet Ģiddetle 

karĢı çıkmıĢtır. Ancak Lübnan hükümeti ile BM yetkilileri arasında süren mü-

zakereler 2006 sonu itibariyle mahkemenin yargı yetkisi dâhil olmak üzere tüm 

konularda bir uzlaĢmayla tamamlandı. Taraflar karĢılıklı olarak 23 Ocak ve 6 

ġubat tarihinde Özel Lübnan Mahkemesi AnlaĢmasını imzaladılar.
87

 Ancak 

Lübnan Anayasasına istinaden anlaĢmanın geçerli olması için parlamentonun 

onayı gerekiyordu. Fakat Meclis BaĢkanı Nebih Berri, böyle bir oturum için 

Meclisi toplantıya çağırmayacağını açıklamıĢtı.
88

 BirleĢmiĢ Milletler’de Hariri 

suikastına iliĢkin yargılamaların çerçevesini oluĢturacak taslak planının müza-

kere edildiği günlerde Hizbullah ve Emel ittifakından 5 ġii Bakan hükümetin 

politikalarını protesto etmek amacıyla istifa etti. Bu istifaları Suriye yanlısı 

CumhurbaĢkanı Emile Lahud’a yakınlığı ile bilinen Çevre Bakanı Yakup Sar-

raf’ın istifası takip etmiĢti.
89

 Ġstifaların hemen ardından muhalefet tam Meclisin 

karĢısında baĢlattığı oturma eylemlerini Sinyora hükümeti istifa edinceye dek 

sürdürme kararı aldı. Meclisin karĢısında kurulan çadır kamplarda binlerce 
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gösterici Sinyora hükümetini her gün istifaya davet etmektedir. Bu kamplarda 

görüĢtüğümüz göstericiler hükümetin Suriye aleyhtarı çalıĢmalarından duyduk-

ları rahatsızlığı dile getirmiĢ ve eylemlerini sürdüreceklerini ifade ettiler. 

Kamplarda Ġsrail’in Filistinlilere uyguladığı Ģiddette yer veren birçok fotoğrafın 

yanı sıra Suriyeli liderlere ait posterlerinde bulunması dikkat çekiciydi.
90

 Gös-

terilere dönük olarak Velid Canpolat, “Onlar Beyrut şehir merkezini işgal etti-

ler, yüzlerce şirketin ve dükkanın kapanmasına ve binlerce çalışanın işsiz kal-

masına yol açtılar” suçlamasında bulunurken Emin Cemayel de, “biz şundan 

kesin eminiz, onlar rejimi değiştirmek istiyorlar. Biz inanıyoruz bu Taif ve 

Anayasa’ya karşı bir darbedir” demiĢti.
91

 

Diğer yandan muhalefetin sürece olumsuz yaklaĢımı üzerine Saad Hariri 17 

Mayıs’ta BirleĢmiĢ Milletler Genel Sekreterliği’ne gönderdiği mektupta Meclis 

BaĢkanı’nın Parlamentoyu toplantıya çağırmayı reddettiğini, ancak milletvekil-

lerinin çoğunluğunun mahkemenin hızlı bir Ģekilde hayata geçirilmesini destek-

lediğini, bu yüzden Güvenlik Konseyi’nin krizi aĢacak çözümler bulmasını 

istemiĢti.
92

 Nitekim 128 sandalyeli parlamentoda 70 milletvekili de bu talepleri 

içeren mektubun altına imza atmıĢlardı.
93

  Muhalefetin süreci bloke etme çaba-

ları BM’yi farklı bir rol izlemeye itti. Bunun üzerine 30 Mayıs 2007 tarihinde 

aldığı 1757
94

 Sayılı Karar ile BM Güvenlik Konseyi, Özel Lübnan Mahkemesi 

AnlaĢması’nın Lübnan tarafından 10 Haziran’a kadar onaylanmasını istemiĢti. 

Karar’da bu tarihten sonra Lübnan Meclisi’nin anlaĢmayı onaylamasına bakıl-

maksızın Mahkeme’nin doğrudan kurulacağı belirtilmiĢti. Nitekim Lübnan 

Meclisi’nin 10 Haziran’a kadar konuyu gündeme almaması üzerine de, 1757 

Sayılı karara istinaden Özel Lübnan Mahkemesi’nin 11 Haziran’da kurulduğu 

açıklandı. Diğer yandan 31 Mayısta Hizbullah tarafından yapılan açıklamada 

ise BM Kararının ulusal ve uluslararası alanda yasadıĢı ve meĢru olmadığı ve 

ülkeyi daha fazla Ģiddetin içine sürükleyeceği ileri sürülmüĢtü.
95

 Mahkemenin 

kurulmasına iliĢkin kararın BM sözleĢmesinin yedinci maddesine göre düzen-

lenmiĢ olması oldukça önemlidir. Bu madde, kararların uygulanması aĢamasın-

da nihai olarak askeri yollara baĢvurulmasına da cevaz vermektedir. Dolayısıy-

la Suriye rejiminin Mahkeme ile iĢbirliği yapmaktan kaçınması durumunda 
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ekonomik ve politik yaptırımların yanı sıra askeri müeyyidelerle karĢılaĢması 

gündeme gelebilir.  

Saad Hariri’ye göre mahkeme Lübnan için bir dönüm noktası olacaktır. Öte 

yandan Hizbullah ve Suriye yanlısı partiler ise hükümeti anayasal suç iĢlemekle 

suçlamaktadırlar. Suriye, Güvenlik Konseyi'nin kararının Lübnan'ın egemenli-

ğine müdahale anlamına geldiğini ve ülkeyi daha da istikrarsızlığa sürükleye-

ceğini öne sürdü. BeĢĢar Esad ise, herhangi bir Suriyeli zanlının ülkesinde yar-

gılanacağını ve mahkemeye teslim edilmeyeceğini ifade etti.
96

 Ancak Suri-

ye’nin iĢbirliği yapmaktan kaçınması durumunda bunun ciddi sonuçlarını da 

göze alması gerekebilir. Bu durumda Lübnan’daki CumhurbaĢkanlığı seçimi 

önem kazanmaktadır. Muhalefetin talebi kendilerine Bakanlar Kurulunda üçte 

bir oy hakkı tanınmasıdır. Bu bir anlamda veto hakkını talep etmektir. Muhale-

fet liderleri veto hakkının verilmesiyle tıkanan CumhurbaĢkanlığı seçim süreci-

nin çözüleceğini öne sürmektedir. Ancak çoğunluk partisi lideri Saad Hariri bu 

konuyla ilgili olarak yaptığı bir açıklamada ilk önce CumhurbaĢkanlığı sorunu-

nun çözülmesini ardından da yeni hükümetin kurulabileceğini belirtmiĢtir. 

Velid Canpolat ise Ocak 2008’de bir Ġran televizyonuna verdiği mülakatta elin-

de silah bulunan ve Suriye ile birlikte suikastlara iĢtirak eden bir gruba asla 

veto hakkını vermeyeceğini söylemiĢtir.
97

  

 

Sokak ÇatıĢmalarından CumhurbaĢkanlığı Seçimine: Küresel ve Böl-

gesel Baskıyla Gelen UzlaĢı   

Lübnan’da SoruĢturma Komisyonun faaliyetlerine bir de Özel Lübnan 

Mahkemesi’nin kurulması eklenince Suriye yanlısı muhalefet, 14 Mart Güçle-

rine yönelik bir dizi yeni eylem süreci içerisine girdi. Bilindiği üzere hüküme-

tin hem yeni bir CumhurbaĢkanı seçme hem de Hariri suikastının failleri için 

bir uluslararası mahkeme oluĢturma çabası Hizbullah’ın hükümetten çekilmesi 

ile sonuçlanmıĢtı. Bu çerçevede altı bakanın hükümetten istifası iki taraf ara-

sındaki gerginliği daha da arttırdı. Çekilmeyi takiben Hizbullah ile 8 Mart gru-

bunun genel seçim çağrısı, Sinyora hükümeti tarafından bir darbe giriĢimi ola-

rak değerlendirildi. Arabuluculuk çabaları sonuç vermedi ve Hizbullah’ın tam 

Meclisin karĢısında baĢlattığı oturma eylemi, uzlaĢma beklentilerini sona erdir-

di. 8 Martçıların Beyrut’ta düzenledikleri sokak gösterileri destek buldukça 

Lübnan siyaseti iyice kilitlenme noktasına geldi. Ülkede bir kez daha iç savaĢa 
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sürüklenildiği yolunda söylentiler haklı bir Ģekilde tarafların daha da gerilmesi-

ne ve bazen de yer yer sokak çatıĢmalarının yaĢanmasına yol açtı. 

Sokak gösterilerinin sürdüğü 25 Eylül 2007’de hükümetin Lahud’un yerini 

alacak yeni bir CumhurbaĢkanı seçme giriĢimi baĢarısızlığa uğrayacaktı. Lüb-

nan Meclis BaĢkanı ġii Nebih Berri, Anayasa’nın 49. maddesinin 2. paragrafı-

na dayanarak CumhurbaĢkanlığı seçimi için gerekli olan üçte iki katılımının 

sağlanamadığını belirterek, Parlamentoyu yeni CumhurbaĢkanı seçmek için 

toplantıya çağırmayı reddetti. 49. maddede CumhurbaĢkanının üye tamsayısı-

nın en az üçte iki çoğunluğu ile seçileceği belirtilmektedir. Muhalefet üçte iki 

çoğunluğun toplanma karar sayısı olduğunda ısrar etmiĢ ve Nebih Berri ilk 

oturumda toplantı yeter sayısının sağlanamadığını belirterek seçimleri ertele-

miĢtir. Oysa hükümete göre üçte iki sayısı Meclisin toplanma yeter sayısı değil; 

karar sayısıdır. Anayasasının 49. maddesi CumhurbaĢkanlığı seçiminin birinci 

turunda adayların üçte iki çoğunlukla seçilebileceğini belirtmektedir. ġii Meclis 

BaĢkanına göre bu madde aynı zamanda seçim turlarına geçilebilmesi için ge-

rekli olan toplantı yeter sayısıdır. Nitekim görev süresi üç yıl daha uzatılan 

Emile Lahud’un 23 Kasım 2007 tarihinde CumhurbaĢkanlığından ayrılmasın-

dan sonra süren CumhurbaĢkanı seçme giriĢimleri de bu maddeye takıldığından 

baĢarısız olmuĢtur. 1926 yılında yazılan Lübnan Anayasa’sı günümüzde de 

kısmı olarak geçerliliğini korumaktadır. Bu Anayasa’da Lübnan’ın demokratik 

bir Cumhuriyet olduğu ve en önemli siyasal organlarının CumhurbaĢkanı, BaĢ-

bakan ve Meclis BaĢkanı olduğu yazmaktadır. Daha sonraki dönemde Ulusal 

Pakt olarak da bilinen yetki paylaĢımında CumhurbaĢkanın Marunî, BaĢbaka-

nın Sünni ve Meclis BaĢkanının ġii olması konusunda bir uzlaĢı sağlanmıĢtı. 

Taif sonrası dönemde yetkisi daha da artırılan Meclis BaĢkanı’nın CumhurbaĢ-

kanlığı seçimlerinde oynadığı rol bu konuda dikkat çekicidir. Çünkü Nebih 

Berri’nin CumhurbaĢkanlığı seçim turlarını baĢlatmaması, hükümetin yeni bir 

CumhurbaĢkanı seçme amacını sekteye uğratmıĢtır.
98

  

Hizbullah ve hükümet bir dönem Genelkurmay BaĢkanı Süleyman 

Michael’ın seçiminde anlaĢtıklarını söylemiĢlerdi. Ancak Hizbullah’ın aynı 

zamanda Bakanlar Kurulunda kendilerine daha fazla bakanlık verilmesini talep 

etmesi ve hükümetin bunu kabul etmemesi sürecin durmasına yol açtı. Daha 

fazla Bakanlık verilmesi, muhalefetin Bakanlar Kurulunda üçte bir sayısında 

temsil edilmesine yol açacak ve bu durum da muhalefet istediği konuda veto 

kartını kullanma gücü elde edecektir. Taif ile düzenlenen yeni Anayasa’da Ba-

kanlar Kurulu’nun bir çok konuda karar almasını üçte iki artı bir çoğunluk ka-

rarına dayandırmaktadır. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, yeni hükümette veto 

haklarının olmaması halinde hiçbir Ģekilde cumhurbaĢkanlığı seçimini yaptır-
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mayacaklarını açık bir Ģekilde dile getirmiĢtir.
99

 Ulusal Diyalog hükümetinin 

kurulmasını talep eden Nebih Berri ise 30 kiĢiden oluĢacak yeni Bakanlar Ku-

rulunun, çoğunluk grubu ile Hizbullah’ın liderliğini yaptığı muhalefet arasında 

eĢit bir Ģekilde bölüĢtürülmesini talep etmiĢtir.
100

  

Meclis BaĢkanı Nebih Berri, 25 Mart’ta yapılması öngörülen cumhurbaĢ-

kanlığı seçiminin toplantı yeter sayısı sağlanamadığından, 22 Nisan’a ertelen-

mesiyle CumhurbaĢkanlığı seçimleri 17. kez ertelenmiĢ oldu. Hükümete göre 

Suriye ve Ġran, muhalefeti kullanarak Lübnan’ın iç iĢlerine müdahale etmekte-

dirler. Suriye’nin politikalarını protesto etmek amacıyla 29-30 Mart arası 

ġam’da düzenlenen Arap Ligi toplantısına katılmayan Lübnan hükümeti Arap 

Devletlerinden Suriye’nin Lübnan’a müdahalesini engellemelerini istemiĢti. 

Lübnan Güçlerinin BaĢkan Yardımcısı olan Milletvekili George Adwan da 4 

Nisan’da verdiği bir mülakatta Suriye’nin Lübnan’ı kendi politik çıkarları için 

kullanmasının yasaklanması gerektiğini ifade etmiĢti. Adwan’a göre “Hizbul-

lah silahsızlandırılmadıkça Lübnan devleti amaçlarını yerine getirecek kudrete 

sahip olmayacaktır”. Adwan, bu özel görevi de hükümetin CumhurbaĢkanı 

adayı olan Genelkurmay BaĢkanı Michael Süleyman’ın yerine getirebileceğini 

öne sürmüĢtü.
101

 Suriye, Ġran ve Hizbullah’ı Lübnan’daki suikastlardan sorumlu 

tutan Velid Canpolat ise ġubat 2008’de açıkça bu partiyle savaĢmaya hazır 

olduklarını ifade etmiĢti. Canpolat, “Siz anarşi mi istiyorsunuz? Biz anarşiyi 

kabul ediyoruz. Savaş mı istiyorsunuz? Savaşı kabul ediyoruz” demiĢti.
102

 Hari-

ri’nin Partisinde yer alan Sünni milletvekili Muhammed Al-Hajjar da 2007 

yılında Hizbullah’ı iç savaĢa hazırlık yapmakla suçlamıĢtı. Hajjar’a göre Hiz-

bullah ülkenin kötü giden ekonomik koĢullarını kendisi için bir militan kazan-

ma fırsatına dönüĢtürmüĢtür. Hajjar, Hizbullah’ın 400-600 dolar arası aylık 

maaĢ bağladığı gençlere yoğun bir silah eğitimi verdiğini öne sürmektedir. 

Hajjar’ın bir diğer iddiası ise, Hizbullah’ın bir süre sonra Ġsrail hedefi yerine 

Lübnanlı “düĢmanlarına” yöneleceğidir.
103

  Samir Caca da Hizbullah’ın askeri 
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gücünü kullanarak CumhurbaĢkanlığı seçimlerini bloke ettiğini belirtmektedir.  

Diğer yandan Hizbullah ise Mustakbel Partisini yüzlerce kuzeyli Sünni genci 

özel güvenlik adı altında askeri birimlere kaydırdığını ileri sürmektedir. Hiz-

bullah, Velid Canpolat’ın da bir çatıĢma çıktığında yandaĢlarına muhalefete 

silahla saldırmaları yönünde yeĢil ıĢık yaktığını ileri sürmektedir.
104

   

Nitekim karĢılıklı suçlamalar en sonunda krizin sokaklara taĢınmasına yol 

açtı. Özellikle Sünni ve ġii’ler arasında Hariri sonrası oluĢan gerginlik 2008 

baĢında Beyrut’ta Sokak çatıĢmalarının yaĢanmasıyla sonuçlandı. Olay, Bey-

rut’ta Refik Hariri resminin kimliği belirsiz kiĢiler tarafından yırtılması ile baĢ-

ladı. Hariri taraftarlarının posteri yeniden asma giriĢimlerine karĢı çıkan ġii 

gruplar ise bunu engellemek istedi. Bunun üzerine her iki taraftan silahlı grup-

lar havaya ateĢ ederek, diğer taraf üzerinde bir güç gösterisinde bulunmak iste-

di. Ordu kuvvetlerinin iki grup arasında barikat kurmasına karĢın gerginlik yer 

yer çatıĢmaların yaĢanması ve 7 kiĢinin gözaltına alınmasıyla gün boyu sür-

müĢtü.
105

 Bu çatıĢmadan yaklaĢık üç hafta sonra ise bu kez Beyrut Arap Üni-

versitesi’nin kantininde ġii ve Sünni öğrencilerin çatıĢması yaĢandı. 23 

Ocak’taki 3 kiĢinin ölümüyle sonuçlanan genel grevin hemen ardından 25 

Ocak’ta kampüste baĢlayan çatıĢmalar kısa sürede büyümüĢ ve Sünni ile 

ġii’leri karĢı karĢıya getirmiĢtir. Bir gün süren grev sırasında muhalefet yanlıla-

rı ile hükümet taraftarları arasında ülkenin değiĢik bölgelerinde çıkan çatıĢma-

larda 3 kiĢi ölmüĢ ve 100’den fazla kiĢide yaralanmıĢtı. Gerginliğin sürdüğü 

günlerde Kampüste baĢlayan çatıĢmalar kısa süre bir kez daha sokaklara taĢın-

mıĢtı.
106

 Üniversite’nin bulunduğu yerin Seyda ve Sur’un yanı sıra ġuf’a giden 

halk otobüslerinin de hareket ettiği yolda olmasından dolayı, çatıĢmalar birden 

bire kontrolden çıkmıĢtı. Lübnan Beyrut Üniversitesinde ders veren akademis-

yen Göksel Timur ile yaptığımız görüĢmede, kendisi de sokak gösterileri sıra-

sında her grubun kendi bölgesinde yolu kesip kimlik kontrolü yaptığını ve so-

yadından kiĢinin hangi mezhebe bağlı olduğunu fark ettiklerinde Ģiddete maruz 

kaldıklarını ifade etti. Timur, olayların oldukça ciddi boyutta olduğunu ve gü-

venlik güçlerinin gerginliği kontrolde oldukça zorlandıklarını ifade etmiĢti.
107

 

Nitekim Üniversitedeki olaylardan iki gün sonra da gene Beyrut’ta elektrik 

kesintilerini protesto eden ġii’ler ile hükümet yanlısı gruplar ve güvenlik güçle-

ri arasında yaĢanan çatıĢmalar sırasında dokuz kiĢi yaĢamını yitirmiĢti. 14 Mart 
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Güçleri Cephesi Genel Sekreterliği ise yayınladığı bildiride, “ülkedeki Suriye 

ve İran eksenli güçler, iç güvenliği bozmaya kastetmiştir" ifadesini kullanmıĢ-

tı.
108

 Sünni ve ġii’ler arasındaki gerginlik Nisan baĢında bir kez daha Beyrut’un 

merkezinde sokak çatıĢmalarının yaĢanmasına yol açmıĢtı. ÇatıĢmada her iki 

tarafın da silah kullanması Lübnan’ın yeni bir iç savaĢa doğru sürüklenmekte 

olduğu endiĢelerini güçlendirmiĢtir.
109

   

8 Mayıs 2008 tarihinde Lübnan hükümetinin Hizbullah’a yakın olan Beyrut 

Havalimanı güvenlik ġefi’ni görevden alması ve ardından da Hizbullah’a ait 

olan iletiĢim Ģebekesini yasadıĢı ilan etmesi, Kasım 2006’dan beri hükümetin 

istifası için sivil eylemler yapan Hizbullah’ın sert tepkisine yol açmıĢtır. Aynı 

gün havayolunu trafiğe kapatan Hizbullah milisleri bir gün sonra Batı Bey-

rut’un denetimini de ele geçirmiĢlerdir. 9 Mayıs’tan sonra da çatıĢmalar Trab-

lus ve Lübnan Dağı’na yansımıĢtır. YaklaĢık bir hafta süren çatıĢmalar sırasın-

da 100’e yakın kiĢi hayatını kaybederken, 120’ye yakın Lübnanlı da yaralan-

mıĢtır. Ġç savaĢ yıllarını aratmayan çatıĢmalar sırasında bir çok iĢyeri ve ev 

tahrip edilmiĢ, Lübnan’ın dünyayla hava ve deniz bağlantısı kesilmiĢtir.
110

 Yak-

laĢık bir hafta süren sokak çatıĢmaları Katar ve Türkiye’nin Arap Birliği’nin de 

desteğiyle soruna müdahalesi ve hükümetin doğrudan Hizbullah’ı ilgilendiren 

kararlarını iptal etmesiyle durmuĢtur. Silahlı milisler sokaklardan çekildikten 

sonra Lübnanlı gruplar Katar’da 2005 seçimlerinden beri süren krizi çözüme 

kavuĢturmak için görüĢmeler baĢlatmıĢlardır.  Türkiye ve Katar’ın hem Suriye 

hem de Lübnan hükümeti ve muhalefetiyle iyi iliĢkilere sahip olmaları arabulu-

cu rolü oynamalarında önemli olmuĢtur.
111

  

Katar’daki görüĢmelerin sonucunda taraflar yeni bir birlik hükümetin ku-

rulması ve Michel Süleyman’ın CumhurbaĢkanı seçilmesi konusunda anlaĢmıĢ-

lardır. Daho AnlaĢması olarak bilinen anlaĢmaya göre Bakanlar Kurulunun 30 

kiĢiden oluĢması, bunlardan 16’sının hükümet tarafından 11’inin muhalefet 

tarafından ve geriye kalan üç tanesinin de CumhurbaĢkanı tarafından atanması 

kararlaĢtırılmıĢtır. Ayrıca taraflar yeni bir seçim sistemi oluĢturmayı da kabul 

etmiĢlerdi.
112

 Daho AnlaĢmasıyla muhalefetin taleplerini hükümete kabul ettir-
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diği söylenebilir. Nitekim 28 Mayıs’ta CumhurbaĢkanlığı koltuğuna oturan 

Michel Süleyman’ın temel hedefi Lübnanlı gruplar arasındaki uzlaĢmazlığı 

barıĢçıl yöntemlerle çözmek olmuĢtur. Ancak, seçim sistemi ve birlik hüküme-

tinin kurulması yönündeki uzlaĢmazlıklar 11 Temmuza kadar sürmüĢtür. 11 

Temmuzda BaĢbakan Sinyora yeni birlik hükümetinin kurulduğunu ilan etmiĢ-

tir. Ancak, yeni birlik hükümetinin kurulması yönünde taraflar arasında bir 

uzlaĢıya varılmasının ardından Lübnan’daki sorunlarının bitmeyeceği ileri sü-

rülebilir. Taraflar arasındaki rekabetin yeni genel seçimlere kadar süreceği 

öngörülmektedir. Dolayısıyla 2009’da yapılması öngörülen genel seçimlerin 

oldukça önemli olduğunu belirtmek gerekir. Sonuç olarak Lübnan’daki krizin 

daha uzun bir süre gündemde olacağını belirtmekte gerekir.   
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