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BİR BAŞARISIZ DEVLET ÖRNEĞİ OLARAK LÜBNAN 

 GÜDÜL, Serpil 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Küreselleşen dünyada, başarısız devletler, uluslararası toplum için güvenlik 
ve istikrar açısından önemli bir tehlike arz etmektedir. Başarısız devlet iç 
egemenliği tesis etme konusunda yetersizdir. Bunun nedeni de egemenliğin 
temelini oluşturan toplumsal rızadan yoksun olmasıdır. Dolayısıyla devlet, 
egemenlik-toplumsal rıza ilişkisi ekseninde analiz edilerek başarısız devlet 
nitelendirilmesine tabi tutulmalıdır.  

Başarısız devlet nitelendirmesi çoğunlukla Afrika, Asya ve Orta Doğu’daki 
devletler için kullanılmaktadır. Tebliğde, bu devletlerden biri olan Lübnan, 
örnek ülke olarak analiz edilmektedir. Lübnan devletinin kuruluşundan itibaren 
günümüze kadar geçen süreç içerisinde ülkede meydana gelen olaylar dikkate 
alınarak devletin egemenliği üzerinde sorgulamalarda bulunularak başarısız 
devlet olarak nitelendirilmesinin nedenleri ortaya konulmaktadır. Lübnan’da 
devletin egemenliğini tesis edememesinin ardındaki temel neden toplumsal 
rızadan yoksun olmasıdır. Bu hipotez, ülkede bugüne kadar gerçekleşen olaylar, 
kronolojik yaklaşımdan ziyade, siyasal, sosyo-ekonomik ve güvenlik olmak 
üzere üç ana çerçeve içinde incelenerek ortaya konulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Başarısız devlet, egemenlik, toplumsal rıza, otorite, 
Lübnan, güvenlik, terörizm.  

ABSTRACT 

Lebanon: As an Example of Failed State 

In the globalized world, failed states pose threat to international society from 
the points of security and stability. Failed states are inadequate to establish 
effective sovereignty, because they lack social consent which is the base of 
sovereignty. Consequently, a state should be defined as a failed state only after 
the analysis of the character of the relation between sovereignty and social 
consent in a given context.  

The term failed state is mostly used for the states in Africa, Asia and Middle 
East. In this paper Lebanon is analyzed as one of these states. The justifications 
of defining Lebanon as failed state are presented by questioning the state 
sovereignty, taking into consideration the events from its establishment until 
today. The main reason of state failure which can be clearly seen in the 
sovereignty establishment process in Lebanon is lack of social consent. Rather 
than using a chronological approach, above mentioned hyphothesis is presented 
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by examining the events in Lebanon through three main frameworks of politics, 
socio-economics and security.  

Key Words: Failed state, sovereignty, social consent, authority, Lebanon, 
security, terrorism.  

GİRİŞ 

Başarısız devlet nitelendirilmesi, Avrupa veya Batı kaynaklıdır. Başarısız 
devlet tanımlamasına, başarılı devletin içerdiği sabit, evrensel standart üzerine 
kurulmuş devlet/başarısız devlet dikotomisinin oluşturulması sonucu 
ulaşılmıştır. Batılı devletler, örnek oluşturan, başarı standartlarını temsil eden 
devletlerdir.1 Oryantalist bakış açısının başarısız devletin tanımlamasında 
belirleyici etken olduğu görülmektedir.  

Başarısız devletlerin sayısı Afrika ve Orta Doğu’da yoğunluk 
kazanmaktadır. Bunun nedeni, bu devletlerin büyük çoğunluğunun geçmişte 
sömürge ülke konumunda olmasıdır. Sömürgeci devletlerin oluşturdukları suni 
sınırlar, etnik çatışmaya eğilimli entiteleri yaratmıştır. Sömürge yönetimleri, 
sömürge ülkelerde, ekonomik gelişimin evrimsel sürecinin tamamlanmasını 
engellemiştir. Siyasal gelişim sürecini de tersine çevirmiştir.2 Sonuçta, 
sömürgeci devletlerden kurtulan devletler çok zayıf entiteleri oluşturmuşlardır.3 
Sömürgeci devletin ülke içindeki uzantıları toplum içinde siyasal ve ekonomik 
sorunlar oluşmasına neden olmuş, güvenlik tam olarak temin edilememiş ve 
sonuçta devlet egemenliğini tesis edemediği için gücünü kaybederek başarısız 
olmuştur.  

Başarısız devlet örneklerinden birini teşkil eden Lübnan, bu çerçevede, 
egemenlik ve toplumsal rıza ilişkisi perspektifinden incelenerek analiz 
edilecektir.  

I. Başarısız Devlet ve Egemenlik-Toplumsal Rıza İlişkisi 

Devletler vatandaşlarına, refah, hukuk, düzen ve güvenliği içeren bir dizi 
siyasal faydayı sağlarlar. Başarısız devletler ise, bu siyasal faydaların hiçbirini 
vatandaşlarına sunamazlar.4 Devlet olmanın gerektirdiği yükümlülüklerini 
yerine getiremeyen başarısız devletler, iç düzeni sağlayabilmek ve dıştan gelen 
saldırıları caydırmak ya da karşı koymak için gerekli olan temel araçlara ve 

                                                 
1 Warner, M. C., (April 2000), “A Reply to A. G. Hopkins”, Review of International Studies, V. 

26, N. 2, 322.  
2 Ayoob, M., (1995), The Third World Security Predicament, Boulder CO.: Lynne Rienner, 

(London), 35, 36.  
3 Sorensen, G, (2001), “War and State Making-Why Doesn’t It Work in the Third World?” Failed 

State Conference, (Florence), April 10-14, 7.  
4 Hill, J., (2005), “Beyond the Other? A Postcolonial Critique of the Failed State Thesis”, African 

Identities, V. 3, N. 2, 145.  
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güvene sahip olamazlar.5 Başarısız devletler, kendi sınırları içinde kalan 
topraklarda güç kullanma ve otorite iddia etme kabiliyetine sahip olamadıkları 
için ülke toprakları içinde otorite boşluğu oluşur.6 

Devletlerin başarısız olmasında başlıca etken, devletin egemen gücünü 
kullanamamasıdır. Devletler, egemen güçlerini kullanamadıkları zaman, 
istikrarsızlığı, hatta anarşiyi davet ederler.7 Bir başka deyişle, başarısız devlet, iç 
egemenliği tesis etme konusunda zayıf olan devlettir. Bu nedenle başarısız 
devletin belirleyici özelliği iç egemenliktir. İster ülke içinde olsun, ister 
uluslararası alan olarak tanımlanan dışta olsun egemenlik, baskı kabiliyetinin bir 
ürünü değildir ancak, karşılıklı tanımayı gerektirir. Tanımanın iki kaynağı 
arasındaki fark önemlidir. İç egemenlik, ülke içinde genel mutabakatı 
gerektirirken, dış egemenlik diğer devletler tarafından uluslararası tanınmayı 
varsayar. Her iki tür egemenlik de birbirinden ayrı olarak gelişebilir. İç 
egemenlik ile devlet ve toplum arasındaki ilişkiye işaret edilmektedir.8 İç 
egemenliğin temelinde otorite yatar. Otorite de kaynağını toplumsal rızadan alır. 
Otorite, toplumun onu kabul edip içselleştirmesiyle varolur ve meşruiyetini elde 
eder.9 Bu şekilde, rıza, katılma ve meşruluk ne kadar yüksek ise, devletin 
amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik kontrolün kurulması da o kadar mümkün 
olur.10 

Devletin güçlü, bir başka deyişle başarılı olması, özerklik ve toplumsal 
destek derecesi ile yakından ilgilidir. Devletin, toplumsal desteği sağlaması için 
sosyal organizasyonlar üzerinde kontrol kurması gereklidir. Bu da toplumsal 
rıza, katılma ve meşruluk ile sağlanabilir.11 Toplumsal rıza olmadan devletin 
kuvveti var olamaz.12 Toplumsal rıza ile devletin kuvvetinin birleşmesi de 
devletin gücünü oluşturur.  

 

                                                 
5 Carment, D., (2003), “Assessing State Failure: Implications for Theory and Policy”, Third 

World Quarterly, V. 24, N. 3, 414.  
6 Rotberg, Robert I., (2002), “Failed States in a World of Terror”, Foreign Affairs, V. 81, I. 4, 

116.  
7 Haass, N. R., (2003), “Sovereignty: Existing Rights, Evolving Responsibilities”, U.S. Dept. of 

State, http://www.state.gov/s/p/rem/2003/16648.htm. 
8 Pauly, Louis W.-Grande, E., (2005), “Reconstituting Political Authority: Sovereignty, 

Effectiveness, and Legitimacy in a Transnational Order”, Complex Sovereignty: 
Reconstituting Political Authority in the Twenty-first Century, Ed.: by Grande, E.-Pauly, L. 
W., University of Toronto Pres, (Canada) 11.  

9 Barry, P. N., (2003), Modern Siyaset Teorisi, Çev. Erdoğan, M., Şahin, Y., Liberte Yayınları, 
(Ankara), 108.  

10 Sarıbay, A. Y., (2000), Global Bir Bakışla Politik Sosyoloji, Alfa Yayınları, (İstanbul), 123.  
11 Migdal, J. S., (1988), Strong Societies and Weak States, Princeton University Press, 

(Princeton), 32, Naklen: Sarıbay, A. Y., a.g.e., 122, 123.  
12 Lindsay, A. D., (1947), The Modern Democratic State, Oxford University Press, (New York), 

206.  
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II. Lübnan’da Devlet Egemenliğinin Önündeki Sosyal Yapı  

Zaimlik Müesesesi 

Lübnan’da toplumsal yapı cemaatler üzerine kuruludur. Lübnan’da 
cemaatler devletin içinde bağımsız olarak kalmış, liderleri olan zaimler de 
devletin iktidarını ve kurumlarını, devletin kendi yasal haklarını tanıdığı sürece 
kabul etmişlerdir. Böylece zaimler devletin meşruiyetini kendi cemaatlerinin 
önüne geçirmemişlerdir.13 

Ülkedeki siyasal partiler din ve mezhep temelli olmalarının yanı sıra, 
zaimlere göre de yapılanmaktadır. Siyasal görüş ayrılıkları, belirli bir 
ideolojiden ziyade aile ve din bağlılığına dayanmaktadır.14  

Kendi otoritesini devletin otoritesinin üstünde tutan Lübnan’daki aileler, 
yüzyıllar boyunca kendi aralarında da güç mücadelesi içinde olmuşlardır. Bu 
ailelerin en bilinenleri Hristiyanlardan; Cemayel, Chamoun, Huri, Edde, 
Müslümanlardan; Selam, Karami, Sulh, Berri ve Dürzi Canpolat’tır.15 

III. Toplumsal Rızanın Oluşamamasının Siyasal Nedenleri 

Lübnan’da devletin egemenliğinin tesis edilememesindeki en büyük etken, 
ülkedeki siyasal sistemin tüm toplumu temsil edecek bir şekilde 
düzenlenememiş olması ve bu nedenle de toplumsal rızadan yoksun olmasıdır.  

1943 yılında oluşturulan Ulusal Pakt ile Parlamentodaki temsil oranı 
Hristiyanlar lehine olmuştur. Anlaşmaya göre, Cumhurbaşkanı Hristiyan 
Maruni, Başbakan, Sünni Müslüman, Meclis Başkanı da Şii Müslüman 
olmuştur. Müslüman Dürziler, nüfusları az olduğu için politik bir ayrıcalık elde 
edememişlerdir. Oluşturulan bu yeni düzenleme, Lübnan’ın “çoğulcu siyasal 
sistemi”dir.16 Bu anlaşmaya göre, hükûmet ve yönetim kademeleri, farklı dinsel 
cemaatler arasında paylaştırılacaktı. Ancak, fiili iktidar gücü daima 
Hristiyanların elinde kalacak şekilde paylaştırılmıştır.17 

Fransa tarafından garanti edilerek oluşturulan Ulusal Pakt,18 ile 
parlamentodaki temsil oranı 6/5 Hristiyan çoğunluğun lehine olacak şekilde 
esas alınmış ve yönetimde de yine Hristiyanların güçlü olması sağlanmıştır. 

                                                 
13 Fırro, K., (2004), “Suriye, Lübnan ve İsrail’deki Dürziler”, Orta Doğu’da Etnisite, 

Çoğulculuk ve Devlet, Der. Esman, J., M., Rabınovich, I, Çeviren: Avşar, Z., Avesta Ltd. Şti., 
(İstanbul), 267.  

14 Sander, O., (1982), “Lübnan’daki Bunalımın Tarihsel ve Toplumsal Nedenleri”, Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. 37, S. 3-4, 222, 223.  

15 Acar, İ. C., (1989), Lübnan Bunalımı ve Filistin Sorunu, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 
(Ankara), 3.  

16 Rabil, R. G., (2003), Embattled Neighbors-Syria, Israel and Lebanon, Lynne Rienner 
Publishers Inc., (Colarado, U. S. A.), 46.  

17 Hourani, A., (1991), A History of the Arab Peoples, Harvard University Pres, (U. S. A.), 429.  
18 Heiberg, M., (1984), Lübnan Sorunu ve Gelecekteki Savaşlar için Uyarılar, Çeviren: 

Bagana, Z. B., Dış Politika, Dış Politika Enstitüsü, (Ankara), C. XI, S. 1, 34.  
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Ancak, ilerleyen yıllarda ülke nüfusundaki değişiklikler göz önüne 
alınmamıştır. Müslüman nüfustaki artış ne parlamentoya ne de yönetime 
yansıyabilmiş ve çoğulcu siyasal sistem anlamını ve işlerliğini yitirmiştir. 
Çünkü Müslüman çoğunluk Hristiyan azınlık tarafından yönetilir hâle geldiği 
için devlet meşruiyetini yitirmiştir.  

Manda yönetimi sırasında Fransızlar tarafından korunup kollanan Maruniler, 
1920’de modern Lübnan’ın kurulmasından itibaren siyasal ve ekonomik gücü 
ellerinde bulundurmaya başlamışlardır.19 Hamîliğini Fransa’nın yaptığı 
Marunilerin ülke içindeki ayrıcalıklı ve üstün konumu, 1943 Ulusal Paktı ile 
daha belirgin hâle gelmiş, Cumhurbaşkanlığı’nın yanı sıra üst düzey resmî 
görevlerin büyük bir kısmına sahip olmuşlardır.20 

Toplumun devlet yönetiminden olan rahatsızlığı 1958 yılındaki krizle ortaya 
çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı sorunu ile ortaya çıkan 1958 krizi, Amerika’nın 
Lübnan’a asker göndermesi ile yayılmadan aşılmış ancak devletin egemenliğini 
bir kez daha sorgulanır hâle getirmiştir. Toplumun mutabakatından yoksun 
Lübnan devleti, ülke içinde güvenliği sağlayamayarak başka bir devletin 
müdahalesini talep etmiştir.  

1970’lerde Sünniler, Şiiler ve Dürzilerden oluşan Müslüman topluluğun 
sayısı Hristiyanların sayısından daha fazlaydı.21 Müslüman grupların liderleri, 
Hristiyan topluluğun elinde bulundurduğu mevcut iktidarın böyle bir güce sahip 
olmadığı görüşündeydiler. Müslümanlar lehine siyasal ve ekonomik açıdan yeni 
düzenlemelerin yapılması gerekmekteydi. Ülkedeki din ve mezhep grupları 
arasında oluşan sosyal ve ekonomik eşitsizlik ve dengesizlikler de, 1975 iç 
savaşının önemli nedenlerinden birini oluşturmuştur.  

Ulusal Pakt ile getirilen çoğulcu siyasal sistem demografik yapıyı 
yansıtmıyordu. Bu siyasal sistemin değiştirilmesinden yana olan Müslüman 
gruplar ile status quo’dan yana olan Hristiyanların anlaşmazlığı 1975 iç 
savaşının siyasal yönünü oluşturmuştur. Ülke içindeki Filistinli grupların ve 
mültecilerin varlığı da önemli bir anlaşmazlık konusu hâline gelmiştir.  

1989’da yapılan Taif Anlaşması ile siyasal sistemdeki mevcut eşitsizlik 
giderilmeye çalışılmıştır. Bakanlıkların sayısı eşit olarak Hristiyanlar ve 
Müslümanlar arasında paylaştırılmış, Şiilerde olan meclis başkanlığının görev 
süresi de iki yıldan dört yıla çıkarılmıştır. Parlamentoda 6/5 oranı kaldırılarak 
Müslümanlar ile Hristiyanların eşit sayıda temsil edilmesi esası kabul edilmiş22 
ancak bu düzenleme Müslüman çoğunluğu tatmin etmemiştir.  

                                                 
19 Khalidi, W., (1979), Conflict and Violence in Lebanon: Confrontation in the Middle East, 

Center for International Affairs, Harvard University: (Cambridge), Fourth Printing, 14.  
20 Acar, İrfan C., a.g.e., 30.  
21 Hourani, A., a.g.e., 429.  
22 Husn, A. L., (1998), The Lebanese Conflict, Lynn Rienner Publishers, Inc., (Boulder, 

Colorado), 109, 110.  
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IV. Toplumsal Rızanın Oluşamamasının Sosyo-Ekonomik Nedenleri 

Lübnan’da din ve mezhep farklılıklarına göre gelişen ekonomik 
yapılanmanın getirdiği dengesizlikler toplum içinde genel mutabakat 
sağlanmasının önünde önemli bir engeli teşkil etmiştir.  

Orta Doğu ile Avrupa arasındaki ipek ticaretinin Lübnan üzerinden geçen 
kısmını elinde bulundurarak ekonomik anlamda güçlü konumda bulunan 
Maruniler,23 Manda yönetimi döneminde de Fransa ile ilişkilerini geliştirdiler, 
Vatikan ile de sıkı ilişki içindeydiler.24 Bu dönemde tanınan ekonomik 
ayrıcalıklar sayesinde Lübnan’ın en zengin topluluğu oldular. Lübnan’ın 
bağımsızlığının ilanından sonra Hristiyan iş adamları, ticaret ve endüstrinin 
büyük bir kısmına hâkim durumdaydılar.25  

Sünnilerin ve Şiilerin büyük bir kısmı, nüfusun yoksul kesimini 
oluşturuyordu ve zenginler ile yoksulların arasındaki gelir farkı çok yükselmişti. 
Gelir dağılımında, vergilendirme yoluyla yeniden ve adil bir düzenleme 
yapılması ve yoksul Müslümanların sosyal hizmetlerden daha fazla 
yararlanmasının sağlanması gerekmekteydi.26 

1975 iç savaşı öncesi mezhep gruplarına göre gelir dağılımındaki dengesizlik 
belirginleşmiş, yoksul ile zengin sınıf arasında büyük farklılık oluşmuştur. 
Bankacılık, ticaret ve sanayi sektöründe ağırlığa sahip Maruniler en zengin 
grubu, ağırlıklı olarak tarım sektöründe çalışan Şiiler ise, en yoksul grubu 
oluşturmaktaydılar. Öte yandan, spekülasyona açık, üretime ağırlık vermeyen 
ve yabancı sermayeye bağımlı zayıf bir ekonomi de sosyo-ekonomik açıdan 
mevcut sorunları çözmemiş, aksine ülkeye yeni sorunlar getirmiştir. Nitekim, 
Altı Gün Savaşı’na doğrudan ya da dolaylı olarak katılmamasına rağmen, 
Lübnan bu savaşın ekonomik açıdan olumsuz yansımasını yaşamak zorunda 
kalmış ve turizm geliri % 26 oranında düşüş göstermiştir.27  

Lübnan’da iç savaş öncesinde sosyo ekonomik açıdan dengesizliği zayıf 
ekonomi ve yüksek kırılganlık beslemiştir. Üretimin arka plana itilmesiyle, 
bankacılık, turizm ve eğlence sektörünün içinde yer aldığı hizmet sektörü 
ekonomik kırılganlığı artırmıştır. Öte yandan, Ülkede meydana gelebilecek 
istikrarsız bir ortamda, bankacılık sektöründe, yabancı bankaların elindeki 
sermayenin ülkeyi hemen terk etmesi, ekonomik çöküntüye neden olmuştur.28 İç 
savaş sırasında yabancı bankalar şubelerini Kuveyt ve Bahreyn’e taşımışlardır.29 

                                                 
23 Acar, İrfan C., a.g.e., 8.  
24 Husn, A, L., a.g.e., 33.  
25 Gilmour, D., (1987), Lebanon- The Fractured Country, Martin Robertson Inc., (Oxford), 75.  
26 Hourani, A., a.g.e., 429.  
27 Polk, W. R., (1980), The Arab World, Harvard University Pres, (USA), 221.  
28 Odeh, B. J., (1985), Lebanon: Dynamics of Conflict-A Modern Political History, Zed Books 

Ltd., (London)1985), 55.  
29 Gordon, D., (1983), The Republic of Lebanon-Nation in Jeopardy, Westview Press, 

(Colorado), 66.  
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İç savaş sonrası ekonomik yapılanmaya önem verildi ancak, kamu 
finansmanındaki bozulma çok fazlaydı. Bu da önemli ölçüde, merkezî hükûmet 
otoritesinin eksikliği nedeniyle zayıf ve etkisiz vergi sisteminden 
kaynaklanmıştı.30 Hariri’nin güvenlik konusuna ağırlık vermesi ise ekonomi 
konusunda istenilen başarının sağlanamamasına neden oldu. Gelir dağılımında 
düzelme olmadığı gibi ülkenin yoksul kesimini oluşturan Şii ağırlıklı 
Müslümanlar daha da yoksullaştı. Yapılan tüm reformlara rağmen eşitliğe 
dayalı, dengeli bir ekonomi oluşturulamadı.31 Beyrut dışındaki bölgeler de 
ekonomik kalkınma dışında kaldı.32  

Lübnan devletinin ülkede sosyo-ekonomik kalkınmayı gerçekleştirememiş 
olması, bu boşluğun özellikle Şii bölgelerde Hizbullah tarafından kapatılmasına 
yol açmıştır. Hizbullah, Şii toplum için sosyal hizmet programları yürütmüş 
olup hâlâ da buna devam etmektedir. Örgüt, eczaneler, klinikler ve hergün 
binlerce kişiye hizmet veren hastaneleri işletmektedir.33 Güney Lübnan’da, 
Bekaa vadisinde ve Beyrut’un güney banliyölerinde örgütün hastaneleri, 
bulunmaktadır. Örgüt, eğitime önem vermiş ve bu nedenle cami ve okul inşa 
edip hizmete açmıştır.34 Egemenliğini tam olarak tesis edemeyen bir devletin 
topraklarında Hizbullah ile ayrı bir örgütlenme biçimi doğmuş ve bölgedeki 
diğer örgütlere bir model oluşturmuştur.  

V. Güvenliğin Tesis Edilememesi  

Lübnan devleti, ülke içinde ve sınırlarda güvenlik ve kontrolü sağlamaktan 
uzak kalmıştır. Bunun sonucunda da ülke içinde çok sayıda silahlı grup 
oluşmuştur. Bu gruplar gerek kendi aralarında çatışmışlar gerekse ülke 
topraklarından komşu ülke topraklarına saldırılarda bulunmuşlardır.  

Lübnan devletinin sınırlar üzerinde ve ülke içinde kontrolü sağlayamamasına 
en belirgin örnek, ülkeye giren Filistinli mülteciler ve örgütlerin varlığı ve 
faaliyetleridir. 1948 savaşı sırasında Lübnan’a gelmeye başlayan ve sayıları 
100.000’i bulan Filistinli Mülteciler35 daha sonraki yıllarda da Lübnan sınırını 
geçerek gelmeye devam etmiştir. 1967 Arap-İsrail savaşından sonra Lübnan’da 
yaşayan Filistinli gerillaların örgütlenmelerinde ve faaliyetlerinde artış 
görülmüş ve İsrail’e karşı Lübnan’dan gerçekleştirilen gerilla saldırılarında artış 
olmuştur. 1948’den itibaren Lübnan’a gelen Filistinli mülteciler de Filistinli 
gerillalara yardım etmiştir.  

                                                 
30 Saleh, A., S.-Harvie, C., (2005), “An Analysis of Public Sector Deficits and Debt in Lebanon: 

1970-2000”, The Middle East Review of International Affairs, Vol. 9, No: 4, 2, 3.  
31 Harris, William W., (1997), Faces of Lebanon, Markus Wiener Publishers, (Princeton), 282.  
32 Harris, William W., a.g.e., 286.  
33 Zisser, E., (2002), “Silahlı Mücadele ve İç Politika Arasında: Hizbullah”, Radikal İslam, Der. 

Rubin, B., Asam-Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, (Ankara) 143.  
34 Hersh, Seymour M., (August 21, 2006), “Watching Lebanon”, The New Yorker.  
35 Rabil, R. G., a.g.e., 47.  
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Ülkenin güvenliğini sağlayan ordunun etkin ve yeterli olamaması da devlet 
egemenliğini olumsuz yönde etkilemiştir. 1970’lerin başlarından itibaren 
Lübnan ordusunun FKÖ’yü denetleyememesi36 hem İsrail’in Beyrut’a 
saldırmasına hem de ülke içinde huzursuzluğun artmasına neden olmuştur.37 
Lübnan’ın güney bölgesi devlet kontrolü altında değildi. Bu bölgeye yerleşen 
Filistinli örgütlerin İsrail’e düzenledikleri saldırılar 1978 ve 1982’de İsrail’in 
Lübnan’ı işgal etmesine gerekçe oluşturmuştur. Bu işgallere Lübnan devleti 
karşı koyamamıştır. Lübnan’ın güneyinde uluslararası barış ve güvenliği 
yeniden sağlayacak ve bölgede etkili bir otoriteyi tesis etmesinde Lübnan 
Hükûmeti’ne yardım edecek bir Birleşmiş Milletler Gücü oluşturulmuştur.38 

1969 yılında Lübnan devleti ile FKÖ arasında yapılan Kahire Anlaşması ile 
Lübnan’daki Filistin mülteci kamplarının kontrolü de FKÖ’ye verilmiştir.39 
FKÖ’ye verilen yetki ve sorumluluk ile Lübnan devletinin otoritesine belirli 
bölgeler ve konularda sınırlama getirildiği, egemenliğinin tam olarak 
kullanılamadığı açıkça görülmüştür.  

1975 iç savaş sırasında ülkede kaos hâkim olmuş her grup kendi silahlı 
örgütlenmesini kurmuş ve Hristiyan ve Müslüman milisler arasındaki 
çarpışmalar önlenemez hâle gelmiştir.40 Devletin güvenlik güçleri çıkan 
çatışmalara müdahale etmede yetersiz kalmış, hatta ordunun bir kısmı sol 
Müslümanlar ile ittifak yaparken bir kısmı da sağ Hristiyanlar ile birlikte 
mücadele etmiştir.41  

Bu dönemde, ülkede adli suçların yanı sıra terörizm de tırmanmıştır. 
Güvenlik kuvvetlerinin yetersizliği nedeniyle ülkede terörizmin tırmanmasının 
önüne de geçilememiştir.42 Orduyu kullanamayan ve toprak bütünlüğünü 
sağlayamayan Lübnan devleti, 1976’da Suriye’nin silahlı kuvvetlerini ülkeye 
göndermesini de kabul ederek iç egemenliğini yitirme noktasına gelmiştir. 
Suriye kuvvetleri ülkenin pek çok bölgesi ile birlikte Bekaa vadisine de 
tamamen hâkim olmuştur. 43 Suriye ve İran, Beka ve Baalbek’te, başta Filistinli 
örgütler olmak üzere Hizbullah, Hamas, Asala, PKK, Abu Nidal, İslami Cihad, 
Japon Kızıl Ordu, gibi pek çok örgüte eğitim, finansman, lojistik destek ve 
benzeri şekilde yardım temin etmek suretiyle hamilik yapmış, terörizmin 
yayılmasını sağlamıştır.44  
                                                 
36 Rabinovich, I., (2004), “Arap Politik Partileri: İdeoloji ve Etnisite”, Orta Doğu’da Etnisite, 

Çoğulculuk ve Devlet, Der.: Esman, M., J., Rabinovich, I., Çeviren: Avşar, Z., Avesta Ltd. 
Şti., (İstanbul), 230.  

37 Khalidi, W., a.g.e., 43.  
38 UN Resolution 425 of 19 March 1978.  
39 Gilmour, D., a.g.e., 96.  
40 Acar, İrfan C., a.g.e., 72. 
41 Armaoğlu, F., (1994), Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları (1948-1988), Türkiye İş 

Bankası Kültür Yayınları, (Ankara), 496.  
42 Acar, İrfan C., a.g.e., 73.  
43 Armaoğlu, F., a.g.e., 537.  
44 Patterns of Global Terrorism, 1987, 1990.  
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Lübnan’ın güney bölgesini 1985’e kadar Saad Haddad, bu tarihten sonra da 
Güney Lübnan Ordusu kontrol etmiştir. Her iki yapılanma da İsrail desteklidir.45 
Güney Lübnan’daki bu durum Hizbullah’ın bölgenin kontrolünü almasına kadar 
devam etmiştir. İran ve Suriye tarafından destekli güçlü silahlı örgütlenmesiyle 
Hizbullah’ın 2006 yılı yazında bu bölgeden İsrail’e düzenlediği saldırı, İsrail’in 
Lübnan’ı üçüncü kez işgal etmesine gerekçe oluşturdu. Lübnan topraklarında 
İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan savaşta Lübnan devletinin egemenliği her 
açıdan ihlal edilmiş ve savaşın ardından ise güvenliği sağlamak üzere BM gücü 
yerleştirilmiş olup hâlâ Lübnan topraklarında varlığını sürdürmektedir.  

SONUÇ 

Devlet egemenliğinin varlığının toplumun büyük çoğunluğu tarafından kabul 
edilmesi gerekir. Devlet otoritesinin toplum tarafından tanınmamasının nedeni 
devlet otoritesini kullanan iktidar ile toplumun yapısında aranmalıdır. 
Toplumsal yapıyı temsil etmeyen ya da toplumsal yapıyı temsil ettiği kabul 
edilen ancak, toplumu tatmin etmeyen bir yürütmeye sahip iktidar, toplum 
tarafından reddedilir ve devlet egemenliği büyük ölçüde zayıflar.  

Lübnan’da devletin başarısız olması egemenliğin tam olarak tesis 
edilememesi ile açıklanabilmektedir. Lübnan’da egemenliğin tesis edilmesinde 
gerekli olan toplumsal rızadan yoksun olması, birbirleriyle bağlantılı üç nedene 
dayanmaktadır. Bunlardan birincisi; Lübnan’ın siyasal yapısının ülkenin sosyal 
yapısını yansıtamamış olmasıdır. İkincisi; sosyo-ekonomik açıdan eşitsizlik ve 
dengesizliklerin yanı sıra güçlü ekonomiye sahip olunamaması, ekonominin 
dışa bağımlı, kırılgan olması ve toplumun sorunlarına çözüm getirememesidir. 
Zaimlik müessesesinin toplum üzerindeki etkisi de devletin kurumsallaşmasının 
önünde büyük bir engel teşkil etmiştir. Üçüncüsü ise; ülke toprakları içinde ve 
sınırlarda kontrolün sağlanamaması, bunun sonucunda da üst seviyede güvenlik 
zafiyetinin meydana gelmesi, bağımsız silahlı örgütlenmelerin oluşması, 
merkezî otoriteden yoksun bölgelerin oluşması ve tüm bunları önleyebilecek 
güçlü bir güvenlik gücünün kurulamamış olmasıdır. İçeride güvenlik ve 
kontrolü sağlayamaması nedeniyle İsrail tarafından işgal edilmesi ve Suriye’nin 
ülkeye müdahale ederek etkisi altına alması devlet otoritesinin ülke içindeki 
yokluğunu daha da belirgin hâle getirmiştir. Ayrıca Bölge’de istikrarsızlığı 
körükleyen ve küresel güvenlik konusunda büyük bir tehlike arz eden Lübnan 
Devleti’nin başarısızlığının nedeni toplumsal mutabakattan yoksun olması ve bu 
nedenle de devlet egemenliğinin tam olarak tesis edilememesidir.  
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