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Özet
Lübnan, tarih boyunca bir yandan iç savaşların diğer yandan da bölgesel ve küresel güçlerin üzerin-
de mücadele ettiği topraklar olmuştur. Dünya tarihinde iz bırakmış büyük uygarlıkların önemli bir 
kısmının Lübnan topraklarını egemenliği altına almaya yöneldiği bilinmektedir. Lübnan üzerindeki 
rekabet için bazen dönemin güçleri İmparatorluğun bekasını tehlikeye atmaktan kaçınmamışlardır. 
Geçmişten günümüze Asurlular, Babilliler, Büyük İskender öncülüğünde Makedonyalılar, Katolik 
Haçlı Orduları, Kafkasya ve Orta Asya kökenli Memluklular, Osmanlılar, Fransızlar, Suriyeliler, İran-
lılar ve İsrailliler Lübnan’a egemen olma mücadelesi vermiştir. Lübnan,  Fenikelilerden modern Lüb-
nan devletinin kurulmasına uzanan süreçte bir yandan birçok medeniyete ev sahipliği yaparken diğer 
yandan da tüm bunların kültürel, siyasal ve dinsel mirasının da günümüze taşınmasında hayati bir 
rol oynamıştır. Lübnanlı Marunîlerin bir kısmı ilk atalarının Fenikeliler olduğunu ileri sürerken; Rum 
Ortodokslar ve Katolikler ise kendilerini büyük İskender’in kurduğu Helen dünyasının Ortadoğu’daki 
mirasçısı olarak görmektedirler. Lübnanlı Türkler Osmanlı İmparatorluğu’nun bir devamı, Dürzîler 
ise tarih üstü bir tevhit inancı ve kültürün günümüzdeki son temsilcileri olduklarına inanmaktadır-
lar. Bunların yanı sıra Lübnanlı Sünniler, Şiiler, Aleviler veya İsmailliler ise ayrı bir tarih anlayışına 
sahiptir. Dolayısıyla Lübnan’ı yalnızca Hıristiyan ve Müslümanların farklı mezheplerinin birlikte ya-
şadığı bir ülke olarak tanımlamak oldukça güçtür. Diğer bir deyişle Şuf ’ta Dürzîlerle birlikte olmadan, 
Sur’daki Şiilerin ve Hıristiyanların nasıl düşündüklerini ve yaşadıklarını görmeden, Burc Hamud’da 
Ermenilerle konuşmadan, Kisrivan’daki Marunî, Rum Ortodoks ve Katolik Hıristiyan mezheplerle 
diyalog kurmadan Lübnan sorununun ne ifade ettiğini dışarıdan anlamaya çalışmak oldukça güçtür. 
 
Lübnan, dinsel ve mezhepsel heterojenliği günümüze taşıyan ender ülkelerden biridir.  18 ayrı mez-
hebin Anayasal olarak tanındığı Lübnan’da her mezhep belli bir bölgedeki çoğunluğunu korumaya 
çalışmaktadır. Örneğin, tarih boyunca Güney Lübnan deyince Şiiler, Trablus denince Sünniler, Şuf 
deyince Dürzîler, Kisrivan denince de Marunîler ilk akla gelen topluluklar olmuştur. Öte yandan söz 
konusu grupların Türkiye’yle ilişkileri ise sürekli inişli çıkışlı bir seyir izlemiştir. Osmanlı dönemin-
den kalma tarihsel önyargılar uzunca bir dönem Türkiye-Lübnan ilişkilerini etkisi altına almıştır. Ön-
yargılar üzerine kurulu toplumlar arası algılamalar ülkeler arasındaki politik ve ekonomik ilişkilerin 
gelişmesini olumsuz yönde etkilemiştir. Bunun yanında Türkiye-Lübnan ilişkileri, hem Lübnan’daki 
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iç gelişmelerden hem de dış aktörlerin ilişkile-
re müdahalesinden bağımsız değildir. Bu çer-
çevede 2005 öncesi dönemde Türkiye-Lübnan 
ilişkileri Türkiye-Suriye ilişkilerinin etkisi al-
tında gelişme göstermiştir. Suriye askerlerinin 
Lübnan’daki varlığını sürdürdüğü 2005 öncesi 
dönemde Lübnanlı grupların ve hükümetinin 
bağımsız birer aktör olarak Türkiye’yle ilişki ku-
ramadıklarını belirtmek gerekir. Türkiye-Suriye 
ilişkilerinin normalleşmeye başladığı 2000 son-
rası dönemde Lübnan Hükümeti Türkiye’yle 
yakınlaşma politikası izlemiştir. Türkiye-Suriye 
ilişkilerinin normalleşmesi doğrudan Türkiye-
Lübnan ilişkilerini de etkilemiş ve Nisan 2004 
tarihinde ilk önce Lübnan Dışişleri Bakanı Jean 
Obeid, ardından da Mayıs 2004’te Başbakan 
Hariri Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleş-
tirmiştir. 2005 sonrası dönemde ise Türkiye’nin 
Lübnan’a yönelik izlediği proaktif dış politika 
kısa sürede sonuç vermiş ve hem Lübnan hü-
kümetinin hem de Lübnanlı grupların Türkiye 
algılamasının değişmesine yol açmıştır. 

Giriş:
Türkiye-Lübnan İlişkilerinde
Önyargıların Yıkılması

Türkiye-Lübnan ilişkilerinin tarihi geç-
mişi, Moğol saldırılarını durduran 
Memlukluların Eyyübileri tahtan indi-

rerek kendi devletini kurmalarına kadar geriye 
gitmektedir. Soğuk Savaş sonrası dönemde ilk 
önce İsrail ardından da Suriye’nin Lübnan’daki 
askeri varlığını çekmesinden sonra Türkiye-
Lübnan ilişkilerinde de yeni bir dönem açıl-
mıştır. Türkiye-Lübnan ilişkilerinin düşük 
yoğunluktan yüksek yoğunluklu bir sürece geç-
mesinde, 12 Temmuz 2006 tarihinde başlayan 
ve 34 gün süren İsrail-Lübnan Savaşı sırasın-
da Ankara’nın izlediği İsrail karşıtı politikalar 
ve savaşın ardından da Lübnan Hükümeti’ne 
ve Lübnanlı gruplara verdiği askeri, siyasi 
ve ekonomik destekler etkili olmuştur. 2006 
Savaşı’nda İsrail’in saldırılarını sert sözlerle 
eleştirmekten çekinmeyen Türkiye’nin sorunu 
uluslararası platformlara taşıma girişimlerin-
de bulunması Lübnanlı grupların dikkatlerini 
Türkiye üzerine çevirmesinde etkili olmuştur. 

Türkiye Lübnan ilişkileri savaşın ardından gün-
deme gelen UNIFIL’in güçlendirilmesi konuları 
ve Türkiye’nin barış gücüne katkı sağlayabile-
ceğini açıklamasının ardından daha da önem 
kazanmıştır. Eylül 2006 tarihinde TBMM’de 
Lübnan’a asker gönderilmesini öngören tez-
kere kararının tartışıldığı günlerde Başbakan 
Erdoğan’ın açıkça Türkiye’nin Lübnan krizi 
karşısında sessiz kalamayacağını ve bunu “ta-
rihi bir sorumluluk” gördüğünü ifade etmesi 
Lübnanlı gruplar açısından dikkat çekici ol-
muştur. 

Lübnanlı grupların Türkiye algılamasında rol 
oynayan bir diğer unsur ise, savaş sürdüğü 
günlerde ve savaşın hemen ardından bölgeye 
gönderilen insani yardımlar olmuştur. Lüb-
nanlı yazar Muhammed Nurettin’in de önemle 
vurguladığı gibi Şii Lübnanlılar savaşın yıkın-
tıları arasında kendilerine ilk uzatılan yardım 
elinin Türklerden geldiğini görünce, büyük bir 
minnettarlık duymuşlardır. Kızılay’ın dışında 
birçok sivil toplum kuruluşunun Lübnan’ın ge-
nelinde dağıttığı yardımlar hem Şii hem de di-
ğer grupların Türkiye algılamasında önemli bir 
etki yapmıştır. Güvenlik sorunlarının yanı sıra 
Türkiye ayrıca Lübnan’ın yeniden yapılandırıl-
masında aktif bir rol üstlenmektedir. Türkiye 
Lübnan’ın yeniden yapılandırılması çerçeve-
sinde 50 milyon dolarlık katkısıyla insani yar-
dım programlarına destek vermiştir.1 Türkiye, 
Lübnan’a verilen insani yardım sıralamasında 
ilk 15 ülke arasında yer almaktadır. Ülkenin 
değişik bölgelerinde 41 okul inşa edilmiş; 16’sı-
nın yapımı da devam etmektedir. Bu okulların 
inşasında mezhepsel ya da bölgesel ayrımcılık 
söz konusu olmamıştır. Türkiye ayrıca yaklaşık 
20 milyon dolara mal olacak ve 500 bin kişinin 
yararlanabileceği özel bir travma ve rehabilitas-
yon merkezi inşa etmeyi hedeflemektedir.2 Bu 
bağlamda 2000 sonrası dönemde Türkiye’nin 
hem bölgesel güçlerin (Suriye, İran ve İsra-
il gibi) hem de küresel güçlerin (ABD ve AB) 
amaç ve çıkarlarından bağımsız bir Lübnan po-
litikası geliştirmesi, bu politikaların uygulan-
masında da bölgesel veya mezhepsel bir ayrım-
cılığa gidilmemesi Lübnanlı grupların Türkiye 
hakkında Fransız işgal dönemiyle oluşturulan, 
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Suriye’nin ve Ermeni topluluğunun faaliyetle-
riyle daha da derinleşen olumsuz algılamanın 
değişmesine yol açmıştır. 

Türkiye, 2006 Savaşı sonrası 2008 Mayısında 
Şiiler, Sünniler ve Dürzîler arasında yaşanan 
iç çatışmalar durdurulması konusunda da hem 
bölge ülkeler hem de Lübnanlı gruplar üze-
rindeki etkisini kullanarak kanlı çatışmaların 
durdurulması ve sorunun barışçıl yöntemler-
le çözümlenmesine katkı sağlamıştır. Katar’da 
başlayan Lübnanlı grupları uzlaştırma kon-
feransı sırasında Türkiye’nin girişimleri, ta-
raflar arasındaki Cumhurbaşkanlığı ve birlik 
hükümetinin kurulması sorunlarının barışçıl 
çözümüne ciddi bir katkı sağlamıştır. Cumhur-
başkanlığı sorununun çözülmesinden sonra 
Türkiye Mişel Süleyman’ın Cumhurbaşkanı se-
çilme törenine Katar’la birlikte davet edilen tek 
ülke olmuştur. Türkiye-Lübnan ilişkilerinde ya-
şanan gelişme, karşılıklı ziyaretlere de yansımış 
ve bu çerçevede Kasım 2008’de ilk önce Lübnan 
Başbakanı Sinyora; 21 Nisan 2009’de de Cum-
hurbaşkanı Mişel Süleyman Türkiye’yi ziyaret 
etmişlerdir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
davetiyle Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini ger-
çekleştiren Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Sü-
leyman, 54 yıl aradan sonra Türkiye’yi ziyaret 
eden ilk Lübnan Cumhurbaşkanı olma unva-
nını elde etmiştir. Lübnan basınında da önemli 
bir yer tutan resmi ziyaret esnasında taraflar 
arasında askeri, ekonomik ve kültürel alanda 
var olan işbirliğinin geliştirilmesi yönünde bir 
takım anlaşmalar imzalanmıştır. 

Söz konusu görüşmeler 30 Temmuz 2009 
tarihinde Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu’nun Lübnan’a düzenlediği resmi 
ziyaretle sürmektedir. Dışışleri Bakanı ziyare-
ti sırasında Meclis Başkanı Nebih Berri, Baş-
bakan Saad Hariri ve Cumhurbaşkanı Mişel 
Süleyman’la görüşmüştür. Dışişleri Bakanı 
Davutoğlu’nun Lübnan’daki görüşmelerinde 
taraflar öncelikli olarak iki ülke arasındaki or-
tak tarih, çıkar ve istikrar anlayışının önemi 
üzerinde durmuştur. Davutoğlu yaptığı açıkla-
mada ise Türkiye’nin Orta Doğu’daki çatışma-
larda taraf olmadığını bir kez daha vurgulamış 

ve dış politika önceliğinin bölgedeki istikrar-
sızlık unsurlarının barışçıl yöntemlerle çözüm-
lenmesi, bölgenin istikrarına ve kalkınmasına 
katkı sağlamak olduğunu ifade etmiştir. Da-
vutoğlu, Türkiye-Lübnan ilişkilerini iki kardeş 
ülkenin ilişkileri olarak nitelendirmiş ve ilişki-
lerin geliştirilmesi çabalarının süreceğini ifade 
etmiştir. 

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Şii Meclis Başkanı 
Nebih Berri ile yaptığı görüşmede ise Lübnan’ın 
istikrarının tüm Orta Doğu istikrarını etkiledi-
ğini ve bu kapsamda Türkiye’nin tüm Lübnanlı 
gruplarla iyi ilişkiler kurmaya devam edeceğini 
açıklamıştır. Meclis Başkanının ardından Baş-
bakan Saad Hariri ile görüşen Davutoğlu, bir 
kez Türkiye-Lübnan ilişkilerinin iyi olmasının 
doğrudan Orta Doğu’daki istikrarı etkilediğini 
vurgulamıştır. Davutoğlu’nun Başbakan Hari-
ri ile görüşmesinde ulusal birlik hükümeti ve 
Suriye-Lübnan ilişkileri de gündeme gelmiş-
tir. Türkiye’nin ulusal birlik hükümeti kurma 
sürecini desteklediğini açıklayan Davutoğlu, 
Suriye-Lübnan ilişkilerine yönelik olarak da 
Türkiye’nin taraflar arasındaki sorunların ba-
rışçıl yöntemlerle çözümlenmesi konusundaki 
politikalarını sürdüreceğini belirtikten sonra 
Türkiye, Suriye ve Lübnan’ın geçmişte ve gele-
cekte ortak kader birliği yaptığını ifade etmiştir. 
Bu bağlamda bir kez daha Türkiye’nin Suriye-
Lübnan ilişkilerinin geliştirilmesinde yapıcı bir 
rol oynamaya devam edeceği dile getirilmiştir. 

Geçmişten günümüze Türkiye-Lübnan iliş-
kilerine bakıldığında sürecin bazen işbirliği 
bazen de çatışmacı bir zeminde geliştiği gö-
rülmektedir. Ancak, 2005 sonrası dönemde 
Türkiye-Lübnan ilişkilerinin oldukça hızlı bir 
gelişme görülmektedir. İlişkilerin gelişmesinde 
birçok faktörün yanı sıra Lübnanlı grupların 
Türkiye’ye bakışının değişmesi de etkili bir rol 
oynamıştır. 

1. Lübnanlı Şiilerin Türkiye Algısı  
Tarihsel açıdan bakıldığında Türkiye’nin Şii 
gruplarla ilişkisi sorunludur. Osmanlı İmpa-
ratorluğu döneminde Şiilik, Sünnilerden 
ayrı ve bağımsız bir mezhep olarak 
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tanımadığı gibi Sünni Kadı’nın Şiiler 
üzerinde geçerli yetkileri vardı. Şiilik 
yalnızca bireysel bir inanç düzeyinde 
kabul görmekteydi. Lübnan’da Şiiliğin 
ayrı bir mezhep olarak kabul edilmesi 
Fransız Manda idaresi sırasında ger-
çekleşmiştir.3 Mezhepsel açıdan Şiile-
rin Türkiye’ye yönelik olumsuz algıla-
malarının değişmesine yol açan olay 
ise 2006 İsrail-Lübnan Savaşı sırasında 
ve sonrasında Türkiye’nin oynadığı rol 
olmuştur. Türkiye’nin İsrail karşıtı söylemleri 
Şii örgütler üzerine önemli bir etki yapmıştır. 
Savaşın sürdüğü günlerde Başbakan Erdoğan 
kamuoyu önünde İsrail’i sert şekilde eleştirir-
ken, Türkiye’nin birçok yerinde düzenlenen 
gösterilerde İsrail bayrakları yakılmış ve Lüb-
nanlılar için yardım kampanyaları düzenlen-
miştir.4 

Savaş sırasında ve savaşın hemen ardından hem 
Kızılay hem de birtakım sivil toplum örgütleri 
aracılığıyla bölgede dağıtılan yardımlar Şii hal-
kın bakışını derinden etkilemiştir. Lübnanlı 
yazar Muhammed Nureddin Şiilerin Türkiye 
algılamasının değişmesinde 2006 Savaşı’nda 
bölgeye gelen sivil yardım kuruluşlarının bi-
rincil derecede rol oynadığını ileri sürmektedir. 
Muhammed Nureddin’e göre Şii halk “Osman-
lı döneminde rejimle ilişkileri iyi olmadığın-
dan Türkiye’nin dış politikasına ilk başlarda 
kuşkuyla bakıyordu. Ancak, çatışmaların tüm 
şiddetiyle sürdüğü günlerde karşılarında Türk 
yardım kuruluşlarını görünce bu fikirler aşın-
maya başladı.”5 Türkiye, Güney Lübnan’da Şi-
ilere yardım dağıtan tek Sünni ülke olmuştur. 
Sivil yardım kuruluşlarından biri olan ve savaş 
esnasında Lübnan’da bulunan İnsan Hak ve 
Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) özel-
likle Şii bölgelerinde yardımların dağıtımını 
büyük bir özveriyle gerçekleştirmiştir. İHH’nın 
Şiilerin yaşadığı Nebatiye’de açtığı poliklinikte 
ise hiçbir sosyal güvencesi olmayan 30 bin yok-
sul çiftçiye ve ailesine ücretsiz sağlık hizmeti 
sunulmaktadır. Yaklaşık 3 milyon YTL yar-
dım dağıtan bu kuruluşun söz konusu bütçeyi 
kullandığı bölgelerin başında Beyrut, Trablus, 
Baalbek, Dubiyye, Anut, Şibli, Burceyn, Ketr-

maya, Basir, Barca, Hasbaya, Sayda, Sur, Siba, 
Argub gelmektedir.6 Bu bölgelerin önemli bir 
kısmı İsrail’in hava ve kara operasyonlarının 
hedefi olmuştu. 

Türkiye’nin İsrail karşıtı söylemleri ve politi-
kaları Lübnan’a asker gönderilmesine yönelik 
olarak Hizbullah’ın da tutumunu doğrudan 
etkilemiştir. Lübnan’da Nuray Mert’le görüşen 
Nawaf Musavi, “Türkiye’nin asker göndermesi-
ne karşı çıkmadıklarını, Türkiye’yi dost bir ülke 
olarak gördüklerini” ifade etmiştir.7 Hizbullah 
Milletvekili Ali Mikdat ise “Türk ordusuna 
kapımız açık. Çünkü bu bizim dost gücümüz. 
Aynı zamanda Müslüman bir güç. Bu konuda 
hiçbir sorun çıkmayacak” ifadesini kullanmış-
tır.8 Türk askerinin bölgeye gönderilmesinden 
sonra Hizbullah, Türkiye’nin son yıllardaki po-
litikalarını daha açık desteklemeye başlamıştır. 
Bu noktada Türkiye’nin Hizbullah’ın yanı sıra 
Suriye ve İran yönetimleriyle de doğrudan gö-
rüşmesi önemlidir. Nitekim 7 Mayıs 2008 tari-
hinde Lübnan’da başlayan çatışmaların kısa sü-
rede Batı Beyrut’ta sıçradığı günlerde çatışma 
bölgesinde mahsur kalan Türk vatandaşlarının 
kurtarılmasında Türk diplomatları doğrudan 
Nawaf Musavi’nin desteğini almışlardır. Türk 
vatandaşlarının Batı Beyrut’taki otel ve evle-
rinden alınıp güvenli bölgelere aktarılması sı-
rasında Hizbullah militanları doğrudan görev 
üstlenmiştir.9 

Hizbullah, Türkiye’nin HAMAS’a yönelik tutu-
munu da yakında takip etmektedir. Lübnan’dan 
yayın yapan ve Türkiye’de temsilciliği bulunan 
Hizbullah’a bağlı Al Manar TV’nin Gazze Sa-
vaşı sırasında Türkiye’nin değişik bölgelerinde 
İsrail’in saldırılarını protesto etmek için top-
lanan protestocuların görüntülerini ve eylem-
lerini düzenli olarak kendi izleyicilerine ak-
tarması dikkat çekicidir. Hizbullah böylelikle 
Türkiye’nin Ortadoğu’daki Şii Araplar üzerin-
deki etkisini genişletmesinde dolaylı olarak rol 
oynamıştır. Türkiye ise Hizbullah’la ilişki kur-
mak isteyen bazı Batılı ülkeler ile örgüt arasın-
da arabulucu rolü oynamaktadır.10 
Diğer yandan asker gönderdikten sonra bölge-
deki Şii halkın Türk askerine ve Türkiye’ye olan 
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ilgisi oldukça dikkat çekicidir. Hizbullah’ın tüm 
Şiiler üzerinde tartışmasız bir gücü vardır. Şii 
kesim, Hizbullah’ı bir direniş örgütü olarak gör-
mekte ve Türkiye’nin Hizbullah’ın silahlarının 
toplatılması konusunda gösterdiği hassasiyeti 
yakından takip etmektedirler. Bu algılamaların 
oluşmasında Türkiye’nin UNIFIL içerisinde yer 
alacak Türk askerlerinin Hizbullah’ın silahlarını 
toplayacak bir görevi kabul etmeyeceğini ve şa-
yet böyle bir talep gelirse askerlerini çekeceği-
ni açıklaması belirleyici olmuştur.11 Lübnan’da 
UNIFIL’in bünyesinde olmalarına karşın Türk 
barış gücü askerileri yerel halkla doğrudan 
temas kuracak faaliyetler yürütmektedirler.12 
Muhammed Nureddin’e göre “Şiiler UNIFIL’i 
Hıristiyan olduklarından İsrail işbirlikçisi ola-
rak görmekteydi. Bir kere halka, halkın örf ve 
adetlerine saygıları yok. Ancak, Türk askeri ge-
lince durum değişti. Türk askeri yerli hizmetler 
veriyor. Sağlık hizmetleri, bilgisayar kursları ve 
başka eğitimler veriyor. Ramazanda Türk askeri 
bazı köylerde iftar çadırları açtı. Bakın bu psi-
kolojik açıdan oldukça önemlidir. Bazen devlet 
olarak çok önemli açıklamalar yapabilirsiniz. 
Ancak, hiçbiri yerel halk üzerinde bu yapılanlar 
kadar etkili olmaz.” Nitekim Mart 2009 tarihin-
de Sur’da inşa edilen Kadın Eğitim Merkezi’nin 
açılışını yapan Şii Sanayi Bakanı Gazi Zayter 
de Lübnan’daki Türk askerinin bölgedeki barışı 
güçlendirdiğini ve Şiilere geleceğe dönük umut 
dağıttığını ifade etmesi dikkat çekicidir.13 

UNIFIL kapsamında bölgeye giden Türk İn-
şaat Birliği’nin görev alanının ağırlıklı olarak 
Şii bölgesinde yol, köprü, hastane ve okul gibi 
doğrudan halkla ilişki içerisinde olabileceği 
faaliyetleri kapsaması da Şiilerin Türkiye hak-
kındaki görüşlerini etkilemiştir. Sivil toplum 
kuruluşlarının Nebatiye’de yürüttüğü sağlık 
hizmetlerinin yanı sıra Türk Birliği içinde gö-
rev alan sağlık personeli sayesinde düzenli 
olarak Şii bölgesine ücretsiz sağlık hizmetle-
ri verilmektedir. Türkiye’nin bölgenin örf ve 
geleneklerine uygun olarak kadın bir doktoru 
göndermesi kamuoyu diplomasisi adına olduk-
ça uygun olmuştur. Bu çerçevede ilk kez çalış-
malarına başlayan Dr. Gonca Fidas’ın kadınlara 
yönelik gerçekleştirdiği ücretsiz sağlık taraması 

ve muayene hizmetleri, Fidas sonrası bölgeye 
gönderilen diğer bayan doktor tarafından da 
sürdürülmektedir.14 

Sonuç olarak Şii toplumunun Türkiye’ye bakı-
şının değişmesinde rol oynayan gelişmelerin 
başında 2006 Savaşı ile başlayan bir süreçte 
Türkiye’nin Lübnan sorununa aktif olarak mü-
dahil olması gelmektedir. Bu süreçte bir yandan 
yardım kuruluşlarının faaliyetleri diğer yandan 
da AK Parti Hükümeti’nin İsrail’e yönelik eleş-
tirel söylemi ve politikaları Şiilerin Türkiye’ye 
bakışının değişmesinde oldukça önemli rol oy-
namıştır. Türkiye’nin Şii örgütler ve halk üze-
rindeki etkisi, Lübnan’daki siyasal istikrara kat-
kı yapmak isteyen Ankara açısından oldukça 
önemli bir avantajdır. 

2. Sünni Grupların Türkiye Algısı  
Türkiye ile Sünni gruplar arasındaki ilişkilerin 
Osmanlı İmparatorluğu sonrası dönemde ilk 
önce Fransa’nın, ardından da Suriye-Türkiye 
ilişkilerinin etkisi altında gelişme göstermiştir.  
2004 yılında Türkiye’yi ziyaret eden Başbakan 
Hariri yönetimi ile kurulan ilişkiler, Suriye’nin 
Lübnan’dan askerlerini çekmesinden sonra da 
gelişerek devam etmiştir. İlişkilerin düşük yo-
ğunluktan yüksek profile çıkmasında rol oyna-
yan asıl gelişme, Kasım 2005’te Hariri Ailesi’ne 
bağlı Oger Telekom’un, özelleştirmeye çıkarı-
lan Türk Telekom’un yüzde 55’lik hissesini 6 
milyar 550 milyon dolar fiyatla satın almasıyla 
olmuştur. Türkiye’ye yapılan doğrudan yaban-
cı yatırımlar arasında ilk sıraya yerleşen Oger 
Telekom’un sahibi olduğu Türk Telekom aynı 
zamanda, Türkiye’deki üç GSM operatörün-
den biri olan Avea’nın hisselerinin yüzde 81’ine 
de sahiptir. Dolayısıyla Hariri ailesiyle kurulan 
özel ticari ilişkilerin politik alanda da iki ülke 
arasındaki ilişkilere yansıması olmuştur.
 
Nitekim 2006 İsrail-Lübnan savaşı sonrası as-
keri kapasitesinin güçlendirilmesi öngörülen 
UNIFIL içinde Türkiye’nin yer almasını en 
fazla destekleyen grupların başında Sünniler 
gelmiştir. Başbakan Sinyora, İsrail saldırıları-
nın sürdüğü 2006 yazında kendisiyle görüşen 
Erdoğan’dan doğrudan destek istemişti. 
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Sünni halkın Türkiye’ye bakışına gelince önce-
likli olarak Türkiye’ye yönelik doğrudan olum-
suz tarihsel bir önyargıya sahip değildirler. Ak-
sine Sünni gruplar Osmanlı’yı kendi devletleri 
olarak görmektedirler. Sünni halkın Türkiye’ye 
bakışının değişmesi oldukça güçtür.15 Lübnan-
lı Sünniler Türkiye’yi modern ve gelişmiş bir 
ülke olarak görmenin ötesinde Türkiye’nin AK 
Parti döneminde Ortadoğu ülkeleriyle kurdu-
ğu diplomatik, siyasi ve kültürel açılım politi-
kasını desteklemektedirler. Türkiye’nin tarihsel 
olarak Ortadoğu’daki sorunların çözümünde 
önemli bir ülke olduğunu dile getiren Sünni li-
derlere göre Türkiye Lübnan’daki krizlerin aşıl-
masında model alınması gereken bir ülkedir. 
Türkiye’deki seküler yapının Lübnan’daki mez-
hepsel temelli çatışmaların sona erdirilmesin-
de ve sivil demokrasinin kurulmasında örnek 
alınabileceği şeklinde Sünniler arasında güçlü 
bir kanı vardır.16 Son dönemde Lübnan’da gös-
terime giren Türk dizileri Sünnilerin Türkiye’ye 
daha fazla turistik seyahatler düzenlemesini 
de beraberinde getirmiştir. Türkiye’ye gelen 
Lübnanlı Sünnilerin önemli bir kısmı İstanbul, 
Antalya ve Bursa gibi büyük şehirleri ziyaret 
etmişlerdir. Sünnilerin bir kısmı ise Lübnan İç 
Savaşı sırasında aileleriyle birlikte geçici bir sü-
reliğine Türkiye’ye göç etmişlerdir.17 

Öte yandan karşılaştırmalı olarak bakıldığın-
da Trablus’ta yaşayan Sünnilerin Beyrut’ta 
yaşayan Sünnilerden daha fazla biçimde, 
Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılım politikasını ya-
kından takip ettikleri görülmektedir. Osmanlı 
döneminde Trablus’un her zaman Lübnan so-
rununun dışında tutulmuş olması ve Sünni seç-
kinlerin örf ve adetlerine müdahalede bulunul-
maması söz konusu algılamanın oluşumunda 
önemli bir rol oynamıştır. Trablus’ta özellikle 
Sultan Abdulhamid’e karşı oldukça fazla değer 
verilmesi dikkat çekicidir. Sultan Abdulhamid 
tarafından inşa edilen saat kulesi Trabluslu-
ların Osmanlı algılamasında önemli bir yer 
tutmaktadır. Nitekim Lübnan-Türk Dostluk 
Derneği’nin Trablus’ta kurulmasının özel bir 
anlama sahip olduğunu belirtmek gerekir. Kısa 
sürede 120 üyeye ulaşan Derneğin temel faa-
liyet alanı ikili ilişkilerin geliştirilmesini sağla-
maktır.18

Sünni halk Türkiye-Suriye ilişkilerinden ve 
Türkiye’nin Filistin politikasında oynadığı rol-
den rahatsız değildir. Diğer yandan Hariri gru-
buna yakın Sünni politikacıların bir kısmı ise 
Suriye’nin Lübnan’ın içişlerine müdahale etti-
ğini ileri sürerek Türkiye’nin bu konuda daha 
aktif bir rol oynayabileceğini inanmaktadırlar. 
İran’ın Şiiler ve Suriye üzerindeki etkisine dik-
kat çeken Sünnilerin bir kısmı ise, Türkiye’nin 
bölgede İran etkisini kıracak tek ülke olduğuna 
inanmaktadırlar. Türkiye’nin İsrail karşıtı duru-
şu ve Filistin sorununa yaklaşımı Sünniler tara-
fından dikkatle izlenmektedir. Sünni politika-
cıların temel beklentisi Türkiye’nin diğer bölge 
ülkelerinden farklı olarak Lübnan’da daha aktif 
bir politika izlemesi yönündedir.19 Başbakan 
Erdoğan’ın Ocak 2007’de Lübnan’a gerçekleş-
tirdiği ziyareti sırasında Sinyora hükümeti bu 
taleplerini açıkça dile getirmiştir. Başbakan 
Sinyora yaklaşık yarım saat süren görüşme sı-
rasında Türkiye’nin İran ve Suriye ile sahip ol-
duğu iyi ilişkileri Lübnan krizinin çözümünde 
önemsediklerini ve Türkiye’nin bölge ülkeleri 
üzerindeki etkisini Lübnan’daki mezhepler ara-
sındaki sorunların çözümünde kullanmasını 
istemişti. Lübnanlı Sünni politikacılar aynı za-
manda Türkiye’nin İran ve Suriye’yi Lübnan’ın 
içişlerine müdahale etmemeleri konusunda 
uyarabileceğine inanmaktadırlar.20

 
 
Bununla birlikte Lübnan’daki krizin yeri-
ni silahlı çatışmalara bıraktığı Mayıs 2008’de 
Türkiye’nin hem bölge ülkeleri hem de Lüb-
nanlı gruplar üzerindeki etkisini kullanarak 
sorunun çözümüne katkı yapmaya çalışması 
Sünnilerin Türkiye’ye olan ilgisini artırmıştır. 
Özellikle çatışmaların Lübnan Dağı’na yayıl-
dığı günlerde Türk tarafının sorunun barışçıl 
yöntemlerle çözülmesi için bir yandan bölgesel 
aktörlerle diğer yandan da Lübnanlı gruplarla 
yoğun bir diplomatik görüşme süreci içerisi-
ne girmesi önemli olmuştur. Lübnan’daki Türk 
Büyükelçiliği yerel gruplarla sürdürülen görüş-
melerin merkezi olurken, Başbakan Erdoğan 
da 7 Mayıs’ta Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad 
ile görüşmüş, bir gün sonra da Lübnan Meclis 
Başkanı Nebih Berri, Lübnan Başbakanı Fuat 
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Sinyora’yla temas etmiştir. Başbakan Erdoğan 
söz konusu görüşmeler esnasında silahlı ça-
tışmaları sona erdirecek somut önerileri gün-
deme getirmiştir.21 Somut öneriler içerisinde 
Lübnan’daki cumhurbaşkanlığı sorunun çözü-
mü ve muhalefet kanadını oluşturan Şiilerin 
hükümette temsil edilmesi vardı. 

Bu bağlamda Türkiye’nin Doha sürecinde oy-
nadığı rol, Türkiye-Suriye ilişkilerinden bağım-
sız değildir. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Büyükelçi Abdel Fattah Amora, Türkiye’nin 
Lübnan’daki krizde oynadığı rolü oldukça 
önemsediklerini ve bu konuda Türkiye’nin 
katkılarını takdir ettiklerini belirtmektedir. 
Türkiye’nin Suriye ve Şii örgütlerle iyi ilişkile-
re sahip olması Katar’da Lübnanlı gruplar ara-
sındaki çatışmaların barışçıl çözümüne katkı 
sağlamıştır. Doha sürecinde Türkiye’nin rolü-
ne dönük olarak Amora şunları ifade etmiştir: 
“Türkiye bizim için oldukça önemli bir ülkedir. 
Doha Anlaşması’nda Türkiye’nin önemli bir rol 
oynamasında Ankara ile olan iyi ilişkilerimizin 
payı vardır. Bizler Türkiye’yi güvenilir bir ülke 
olarak görmekteyiz. Suriye’ye yakın olan grup-
ları Türkiye’nin barışçıl çabalarını destekleme-
leri konusunda cesaretlendirdik. Türkiye aynı 
zamanda hem Suriye hem de Lübnan’ın has-
sasiyetlerini bilen bir ülkedir. Türkiye’nin her 
geçen zaman daha fazla bir şekilde bölgesel bir 
güç olduğunu görmekteyiz. Bölgedeki hiçbir 
güç Türkiye’yi göz ardı edemez.”22  

Nitekim Mayıs 2008’deki çatışmaların çözü-
münde Türkiye’nin oynadığı rol, Sünni politika-
cılar ve Sünni toplumun da Türkiye’nin Lübnan 
krizinin çözümünde önemli bir aktör olduğu 
algılamasını güçlendirmiştir. Zira Sünniler, ta-
rihsel açıdan Türkiye’yi Müslüman Sünni bir 
güç olarak gördüklerinden Türkiye’nin giri-
şimlerden kuşku duymamaktadırlar. Lübnan’da 
mezhepçiliğin oldukça güçlü olduğu dikkate 
alındığında Sünnilerin Türkiye’ye bakışında 
mezhepsel yakınlık öne çıkmaktadır. Açık-
çası AK Parti’nin iktidara gelmesinden sonra 
Türkiye’nin Ortadoğu’ya yapmış olduğu açılım 
Lübnanlı Sünniler için ilişki kurabilecekleri bir 
aktör ülke sunmuştur. Bu kapsamda genel hat-

larıyla Lübnanlı Sünnilerin Türkiye algılama-
sında, Türkiye ekonomik ve siyasal olarak böl-
genin en önemli aktörlerinden biridir. İran ve 
İsrail’den farklı olarak Türkiye’nin Lübnan’daki 
iç sorunlar karşısında Sünnilerin haklarını ko-
ruyacağına yönelik güçlü bir inanç oluşmuştur. 
Sünni seçkinlerden bir kısmı Türkiye’nin bü-
yük bir Sünni-Müslüman ülke olarak, Lübnanlı 
Müslüman gruplar arasında yaşanan sorunla-
rın çözümüne yardımcı olabilecek yeteneğe ve 
tarihi birikime sahip olduğunu belirtmektedir-
ler.23 

Sünni politikacıların yanı sıra Sünni toplumu 
da Türkiye’nin Lübnan krizinin çözümünde 
önemli bir aktör olduğu yönünde bir algılama-
ya sahiptir. Sünniler tarihsel açıdan Marunîler 
gibi Türkiye hakkında kötü bir algılamaya sa-
hip değildir. Bununla birlikte Suriye’nin Lüb-
nan politikasına hâkim olduğu 1976 sonrası 
dönemde Türkiye’ye yönelik negatif bir propa-
gandanın etkisi altında kaldıkları görülmekte-
dir.  Ancak, daha öncede belirttiğimiz gibi 2006 
Savaşı sonrası dönemde Türkiye-Lübnan ilişki-
lerinde yaşanan yoğun ilişkiler ve Türkiye’nin 
Lübnan krizinin çözümünde izlediği tarafsız 
politikalar Sünni grupların Türkiye olan ilgisini 
ve güvenini artırmıştır. 

3. Dürzîlerin Türkiye Perspektifi  
Konukseverliği, dürüstlüğü ve cesaretleriyle 
Lübnan tarihinde haklı bir yer edinen Lübnanlı 
Dürzîler ile Türkiye’nin ilişkileri geçmişte oldu-
ğu gibi günümüzde de inişli çıkışlı bir gelişme 
seyri göstermektedir. Dürzîlerin politikalarına 
yön veren temel unsur Lübnan’daki varlıkla-
rını ve etkilerini sürdürmektir.  Bu çerçevede 
Türkiye’ye karşı bazen işbirliğine yönelik ba-
zen de çatışmacı bir politika izlerler. Örneğin 
1980 ve 1990’lı yıllarda PKK’ya lojistik ve siya-
sal destek sağlayan Dürzîler Irak Savaşı sonrası 
bölgede etkisi artan Türkiye’ye karşı daha farklı 
bir politika içerisine girdikleri görülmektedir. 
TBMM’nin 1 Mart Tezkeresi’ni reddetmesi 
üzerine bir demeç veren Dürzî lider Velid Can-
bolat, Türkiye’nin ABD’nin ekonomik baskıla-
rına rağmen savaşa destek vermediği dile ge-
tirmişti. Canbolat, “Bazı aklı başında Arapların 
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Türkiye’ye 50   milyar dolar vermesi gerekirdi. 
Binlerce Türk’ün savaşı  protesto ettiğini görü-
yorsunuz, Türk kamuoyunu da yanımıza   çe-
kerdik” ifadelerini kullanmıştı.24 

Bununla birlikte Türkiye ile Dürzîler arasındaki 
ilişkilerde Osmanlı döneminden kalma bazı ön-
yargıların sürdüğü görülmektedir. Dürzîlerin 
kendi özerkliklerini koruma adına girdikleri 
isyan hareketleri Osmanlı’nın Lübnan Dağı 
denen bölgede etkin bir güç olmasını sürek-
li engellemiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 
1860’ların başında Lübnan’da meydana gelen 
Dürzî-Marunî çatışmasına müdahale etme-
si ve ardından da şiddet olaylarına karışan 69 
Dürzî Beyine idam cezası vermesi ta-
raflar arasındaki ilişkilerin kopmasına 
yol açmıştı. İdam cezası alanlar arasın-
da günümüz Dürzî toplumun liderli-
ğini yapan Velid Canbolat’ın atası Said 
Canbolat da bulunmaktaydı.25 Soğuk 
Savaş döneminde Suriye’nin politik ve 
askeri etkisi altına giren Dürzî lider-
liği, 2008’in başına kadar doğrudan 
Türkiye’yle yakınlaşma politikası içeri-
sinde olmaktan kaçınmıştır. Suriye’nin 
etkisiyle ve ayrıca Dürzîlerin siyasal kül-
tür olarak sol hareketler içerisinde yer alan 
bir toplumsal yapıya sahip olmaları nedeniyle, 
Dürzîler Türkiye’yi Batı’yla işbirliği yapan bir 
ülke olarak görmüşlerdir. 

2000’lerin başında Velid Canbolat’ın Suriye 
karşıtı bloğa katılmasının ardından çatışmacı 
bir zemine kayan Dürzîler ile Suriye arasın-
daki ilişkiler doğrudan Dürzîlerin Türkiye po-
litikasını da etkilemiştir. Bu bağlamda Suriye 
rejimine karşı uygulanmaya konulan uluslara-
rası tecrit politikalarını aktif olarak destekleyen 
Dürzîler Türkiye’nin Esad rejiminin yanında 
yer almasından rahatsız olmuşlardır. Dürzîlerin 
politik lideri konumundaki Velid Canbolat’a 
göre Suriye rejimi Lübnan’daki istikrarı sü-
rekli tehdit eden terörist bir rejimdir.26 Söz 
konusu dönemde Dürzîlerin önemli bir kısmı 
Türkiye’nin ABD’nin baskılarına rağmen Esad 
rejimini açıkça desteklemesini eleştirmişlerdir. 
2005 ve 2009 seçimlerinde Canbolat’ın listesin-

den Meclis’e giren Suriye karşıtı eski İletişim 
Bakanı Mervan Hamadeh, Türkiye’den beklen-
tilerini şu şekilde açıklamıştı: “Suriye rejimine 
Lübnan’ın içişlerine daha fazla karışmamasını 
tavsiye etmelidir. Türkiye, Lübnan’ın demok-
ratik ve barışçıl bir ülke olduğunu Suriye’ye 
hatırlatmalıdır. Ayrıca, Türkiye Suriye’ye Lüb-
nan üzerindeki yerel çıkarlarından vazgeçmesi 
konusunda tavsiyelerde bulunabilecek bir ülke-
dir.”27 Dürzî toplumun lideri konumundaki Ve-
lid Canbolat ise “Türkiye, Esad rejimini destek-
leyerek Lübnan’daki krizin aşılmasına ciddi bir 
katkı sunamaz” demiştir. Türkiye-Suriye ilişki-
lerinin çok iyi olduğunu öne süren Canbolat’a 
göre “Dürzîlerin temel politikası Lübnan’ın çı-
karlarını korumaktır. Türkiye, Lübnan’da etkin 
bir güç olarak kabul edilebilmek için Suriye re-
jimi üzerindeki etkisini Lübnanlıların çıkarına 
uygun bir şekilde kullanmalıdır.”28 

Lübnan Dürzî toplumu üzerinde Velid 
Canbolat’ın güçlü bir etkisi vardır. Canbolat, 
Suriye’deki ve İsrail’deki Dürzî toplumu üzerin-
de de etkilidir. Suriye’deki Dürzîlerin merkezi 
olan Süveyda’daki Dürzî seçkinlerin bir kıs-
mı Canbolat’ın politikalarını destekledikleri-
ni açıkça ifade etmekten çekinmemektedirler. 
Dolayısıyla Canbolat ailesinin Dürzî toplumu 
üzerindeki politik etkisinin Lübnan’la sınırlı ol-
madığını belirtmek gerekir.29 Bununla birlikte 
Türkiye’nin Mayıs 2008’de Lübnan’daki hükü-
met ve cumhurbaşkanlığı krizinin çözümünde 
harcadığı aktif çaba Canbolat’ın politikalarını 
değiştirmesine yol açmıştır. Lübnan’daki mez-
hepsel çatışmaların aşılmasına yönelik olarak 
Velid Canbolat Daily Star gazetesi editörüyle 
yaptığı bir görüşmede Türkiye’nin Lübnan’da 
olumlu bir rol oynayabileceğini ifade etmiştir.30 
Dürzî liderliğinin Türkiye’yle yakınlaşma poli-
tikasını sürdüreceğini öngörebiliriz. Nitekim 
Davos’ta Başbakan Erdoğan ile İsrail Cumhur-
başkanı Peres arasında yaşanan krizin hemen 
ardından Canbolat doğrudan Erdoğan’a gön-
derdiği telgrafta Türkiye’nin tutumunu takdir-
le karşıladığını ve “Filistin’de ve Gazze’de kat-
ledilen halkı savunduğundan ve savaş suçlusu 
ve çocuk katili Peres’i susturduğundan” dolayı 
Türkiye’yle gurur duyduğunu ifade etmesi, söz 
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konusu yakınlaşma politikanın hayata geçiril-
diğini göstermektedir.31  

Diğer yandan Dürzî toplumunun Türkiye al-
gılamasına gelince karışık hisselere sahip ol-
dukları görülmektedir. Dürzî din adamlarına 
göre Dürzîliğin ilk yayıldığı bölge olan Antakya 
mezhepleri açısından önemli bir yerdir. Karşı-
lıklı ilişkilerin gelişmesi durumunda bölgeye 
özel ziyaretlerde bulunmayı amaçlamaktadır-
lar. Dürzî din adamlarının önemli bir kısmı 
mezhepleriyle ilgili tarihi kitap ve belgelerin 
Türkiye’de olduğuna inanmaktadır. Özellikle 
Osmanlı arşivlerinde bazı araştırmalar yapıl-
masını istemektedirler. Bu bağlamda Türkiye, 
Dürzîlikle ilgili bazı arşiv çalışmalarına öncü-
lük ederse, Dürzîliğin çekim merkezinin Türki-
ye olacağını ifade etmektedirler.32 Sonuç olarak 
Dürzîlerin temel amaçları Lübnan’daki varlıkla-
rını korumak olduğundan Türkiye’nin bölgesel 
etkisine bağlı olarak politikalarını gözden geçi-
receklerini belirtmek gerekir. Zira Dürzîlerin 
Mayıs 2008’de yaşanan çatışmalar sırasında 
Türkiye’nin politikalarını yakından takip ettik-
leri görülmektedir. Krizin ardından Türkiye’yle 
ilişkilerini geliştirme yolları arayan Dürzîlerle 
ilişki kurma zemini oluşmuş bulunmaktadır. 
Nitekim Dürzîlerin, sayıları az olmakla birlikte 
Lübnan politikasında etkili olmak isteyen her 
devlet tarafından dikkate alınması gereken bir 
güç olduklarını belirtmek gerekir. 

4. Marunîlerin Türkiye Algılaması 
Lübnan politikasında aktif olan bir diğer grup 
da Marunîlerdir. Tarihsel açıdan bakıldığında 
Marunîlerin geleneksel olarak Osmanlı karşıtı 
bir kültürel ve politik tutum içerisinde olduk-
ları ileri sürülebilir.33 Diğer yandan Osmanlı 
İmparatorluğu da Marunîlerin Lübnan’ı yöne-
tecek gelenek ve tecrübeden yoksun olduğunu 
ve Avrupalı güçlerin Lübnan’a müdahalesinde 
rol oynadıklarını düşünmekteydi.34 Lübnan po-
litikasında 1840’lardan sonra etkili bir güç ola-
rak öne çıkan Marunîler tarihsel olarak Fransa 
ile işbirliği içinde kalarak Lübnan politikasına 
hâkim olmaya çalışmışlardır. Osmanlı sonrası 
dönemde Fransa’nın desteğiyle ilk önce Bü-
yük Lübnan devletinin kurulmasını sağlayan 

Marunîlerin Lübnan siyaseti üzerindeki ba-
şat konumları 1989 tarihinde imzalanan Taif 
Anlaşması’na kadar sürmüştür. Taif sonrası 
dönemde ilk önce siyasal alanda daha sonra da 
ekonomi alanında Lübnan’daki konumları za-
yıflamıştır. 

Marunîlerin Türkiye algılamasına gelince 
Marunî toplumu uzunca bir dönem Türkiye’yi 
Osmanlı’nın devamı olarak gördüğünden 
olumsuz bir algılamaya sahiptir. Diğer bir de-
yişle Türkiye-Marunî ilişkileri Osmanlı döne-
minde iki taraf arasında yaşanan sorunlardan 
ayrı değerlendirilemez. Marunîler Osmanlı 
İmparatorluğu’nu Dürzî ve Sünni kesimleri 
destekleyerek Marunîlerin Lübnan üzerinde-
ki etkisini zayıflatan bir güç olarak hatırlarken 
Türkiye de Marunî grupları Fransa ile birlikte 
hareket ederek Lübnan’a yabancı müdahale-
sini gerçekleştirdiği düşüncesindedir. Özel-
likle I. Dünya Savaşı sırasında Cemal Paşa’nın 
Lübnan’daki uygulamaları Marunîlerin top-
lumsal hafızasındaki yerini korumaktadır.35 
2005 sonrası dönemde Suriye’nin Lübnan iç 
işlerine müdahalesi bazı Marunî grupların 
tepkisine yol açmıştır. Bu süreçte Türkiye’nin 
Suriye rejimini destekler görünmesi eleştiri-
lere neden olmuştur.36 Bununla birlikte 2006 
Savaşı sonrası Lübnan’a Türk askerlerinin gön-
derilmesi gündeme gelince Marunî gruplar bu 
konu hakkında ilk başlarda tepkisiz kalmıştır. 
Esasında Marunîlerin kendi aralarında iki fark-
lı gruba bölünmüş olması da, Türkiye’ye yöne-
lik politikalarını etkilemiştir. İçerisinde Kataip 
Partisi’nin bulunduğu ve liderliğini Samir Caca 
ve Emin Cemayel’in çektiği grup Hariri grubuy-
la birlikte hareket ettiğinden Türkiye karşıtı bir 
söylem kullanmaktan sakınmıştır. Hizbullah ile 
ittifak yaptıktan sonra Suriye hakkında olumlu 
demeçler vermeye başlayan Mişel Aoun taraf-
tarları ise Türkiye’nin Lübnan krizinde arabu-
lucu rol oynaması düşüncesini desteklemekle 
birlikte doğrudan kamuoyu önünde Türkiye 
hakkında bir yorum yapmaktan kaçınmışlar-
dır.37 

Esad rejimine muhalif Lübnanlı Marunî grup-
ların son dönemde Türkiye’nin Lübnan ve Su-
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riye arasındaki sorunlarda arabulucu rolüne 
daha fazla vurgu yapmaları dikkat çekicidir. 
Esad rejiminin barışçıl yöntemlerle Lübnan 
sorununu çözme konusunda adım atmasın-
da Türkiye’ye ihtiyaç olduğuna inanılmakta-
dır. Türkiye’nin ekonomik gücünün yanı sıra 
Başbakan Erdoğan’ın kişisel karizmasının da 
Türkiye’ye bölge sorunlarının çözümünde li-
derlik yapma fırsatı verdiği ifade edilmektedir. 
Ayrıca Türkiye olmadan Lübnanlı gruplar ara-
sındaki siyasi sorunların çözümünün zorlaşa-
cağını ileri süren bazı Lübnanlılara göre Türki-
ye dışında hiçbir bölge gücü Lübnanlı gruplar 
arasındaki krizin çözümünde tarafsız politika-
lar geliştiremez.38 

Marunîlerde görülen politik değişimin en 
önemli işaretlerinden biri de Türkiye’nin AB 
sürecine ve Kıbrıs sorununa yönelik bakışla-
rında kendini göstermektedir. Hükümet yanlısı 
Kataip Partisi yetkilileri Türkiye’nin AB süre-
cini önemsediklerini ve Türkiye’yi ekonomik 
ve politik gelişmişlik olarak bir Avrupa ülkesi 
olarak gördüklerini ifade etmektedir. Ayrı-
ca Türkiye’nin AB’ye üye olması durumunda 
Lübnan’ın da AB’nin doğal üyesi olacağını ve 
böylelikle AB’nin sınırlarının Lübnan’a kadar 
uzanacağını belirtmektedirler.39 Lübnan’da ya-
şayan Rum Ortodoks ve Rum Katolik gruplar-
dan farklı olarak Marunî liderlerin bir kısmı 
Türkiye’nin Kıbrıs sorununa Kıbrıslı Türklerin 
insani sorunları açısından bakılması gerekti-
ğini ifade etmektedirler.40 Marunî liderlerden 
Emin Cemayel Ekim 2008’deki bir konuşma-
sında, Iraklı Hıristiyanların yaşadığı sorunlara 
dikkat çekerken, Türkiye’nin Kıbrıslı Türkleri 
korumak adına Kıbrıs’a müdahale ettiği ifade 
etmiştir.41 

Cemayel grubu son dönemlerde Türkiye’nin 
Lübnan siyaseti içerisinde etkin bir güç olma-
sını desteklemesiyle dikkat çekmektedir. Emin 
Cemayel, Jamil K. Mroue’la yaptığı bir söyleşi-
de Türkiye’nin Lübnan üzerindeki etkisini po-
litik ve ekonomik olarak artırmasının İran ve 
Suriye gibi ülkelerin etkisinin sınırlandırılma-
sında önemli olduğunu ifade etmiştir.42 Lider 
bazındaki değişim Lübnanlı Marunî toplumu 

üzerinde de kendisini göstermektedir. Görüş-
tüğümüz Huri Ailesi’ne mensup bireylerin Sul-
tan Abdülhamit’in Lübnanlı Marunîlerle kur-
duğu özel ilişkiden övgüyle bahsetmesi dikkat 
çekmiştir.43 Dolayısıyla Türkiye-Marunî ilişki-
lerinin uzun dönemde gelişme potansiyellerini 
taşıdığını öne sürebiliriz. 

5. Lübnanlı Ermeniler: Geçmiş ve Gele-
cek Arasında Politika
Lübnanlı Ermenilerin önemli bir kısmı I. Dün-
ya Savaşı sonrası Fransa tarafından Lübnan’a 
yerleştirilen Ermenilerden oluştuğu için 
Türkiye’ye karşı her zaman mesafeli bir tutum 
takınmışlardır. Soğuk Savaş yıllarında Ermeni 
milliyetçiliğin en güçlü olduğu ülkelerden biri 
olan Lübnan’da örgütlenen Taşnak ve Hın-
cak Partisi taraftarları, Türkiye karşıtlığıyla 
öne çıkmışlardır. 3 Nisan 1997 tarihinde Er-
meni milletvekillerinin girişimleriyle Lübnan 
Parlamentosu’nda kabul edilen “Rememb-
rance Day of the Armenian Genocide” Yasası 
Lübnan’daki Ermenilerin siyasal etkilerini gös-
termektedir. Politik alanda en güçlü Ermeni 
Partileri Taşnak ve Hıncak Partisi’dir. Bu iki 
partinin yanı sıra Ermeni Liberal Demokratik 
Partisi de (Ramgavar Parti) Lübnan’da etkin-
dir. Türk askerlerinin Lübnan’a gönderilmesine 
her üç parti de karşı olduklarını açıklamışlar-
dı. Bununla birlikte Burc Hamud’da etkin olan 
Taşnak Partisi’nin, diğerleriyle karşılaştırıldı-
ğında daha radikal bir politika yürüttüğünü 
belirtmek gerekir. Taşnak Partisi’nin liderinin 
İran’la iyi ilişkiler içerisinde olması ise dikkat 
çekicidir.44 Diğer yandan İran’da yönetime ya-
kın akademisyenler de İran’ın Ermenilerle iyi 
ilişkiler içerisinde olmasını şu sözlerle açıkla-
mıştır: “İran yönetimi, Türkiye’nin Ortadoğu 
ve Kafkasya’daki yayılmacı politikalarını sınır-
lamak için Ermenilerle olan ilişkilerine stratejik 
bir değer atfetmektedir.”45

Lübnan’daki Ermeni nüfusun 120-150 bin arası 
olduğu sanılmaktadır. Ermeniler Lübnan’ın di-
ğer Hıristiyan unsurlarıyla iyi ilişkiler kurmayı 
başarmalarına karşın, içine kapanık bir top-
lumsal yapıya sahiptirler. Eski Lübnan Cum-
hurbaşkanlarından Emin Lahud’un annesi ve 
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eşi etnik olarak Ermeni’ydi. Eğitim alanında 
Ermeni öğrencilerin Ermeni okullarına gön-
derilmesi ve kendi aralarında da Ermenice ko-
nuşmaları dikkat çekicidir. Ermeni toplumu 
Lübnan Parlamentosu’nda altı milletvekiliyle 
temsil edilmektedir. Ayrıca, Protestanlara ayrı-
lan bir milletvekilliği kontenjanına da genellikle 
Ermeni aday seçilmektedir. Böylelikle Lübnan 
Parlamentosu’nda temsil edilen Ermeni millet-
vekili sayısı yediye yükselmektedir. Bu durum 
Ermenilerin Lübnan Parlamentosu’ndaki et-
kilerini artırmalarına yol açmaktadır.  Mayıs 
2008’deki silahlı çatışmaların ardından oluş-
turulan yeni ulusal uzlaşı hükümetinde Erme-
niler hem Enerji hem de Devlet Bakanlığı elde 
etmişlerdir.46 Hariri bloğunu destekleyen Hın-
cak Partisi’nin adayı Devlet Bakanlığı’na getiri-
lirken, muhalefet bloğuyla hareket eden Taşnak 
Partisi adayı da Enerji ve Su Bakanlığı’na geti-
rilmiştir. Bu bağlamda Ermeniler demografik 
sayılarının gerektirdiğinden daha üst düzeyde 
bir temsil hakkı elde etmiş olmaktaydılar. 

Türkiye’nin Lübnan’la ilgili girişimlerine en 
önemli ve açık muhalefet Ermenilerden gel-
mektedir. Lübnan’a Türk askerinin gönderilme-
sinin gündeme gelmesinin ardından Lübnanlı 
Ermeniler bunu engellemek için sokak gösteri-
leri düzenlemiştir. Gösteriler tezkerenin kabul 
edilmesinden sonra da sürmüştür. Gösteriler 
sırasında bir demeç veren eski parlamenterler-
den Jacques Choukhadarian, Türk askerlerinin 
barış gücü misyonunda yer almasının kabul 
edilemez olduğunu savunmuştur.47 

Ancak Türkiye karşıtlığı konusunda ortak bir 
politikaya sahip olan Ermeni örgütlerinin de 
Lübnan krizi sırasında kendi aralarında Suri-
ye taraftarı ve hükümet yanlısı olarak iki ayrı 
bloğa ayrılmaları, Türkiye’ye yönelik etkilerinin 
zayıf kalmasına yol açmıştır. Bununla birlik-
te Lübnanlı Ermenilerin genellikle doğrudan 
Lübnan’daki siyasal krizleri ilgilendiren konu-
larda tarafsız kaldıkları görülmektedir. Kemal 
Canbolat’ın dediği gibi Lübnanlı Ermeniler 
kendi Ermeni milliyetçilikleri ile Lübnan kim-
liğine bağlılığı uyumlaştırmayı başarmışlardır. 
Doğrudan Lübnan’ın istikrarını ve yaşamsal 

çıkarlarını ilgilendiren konularda belirleyici 
bir tutum takınmaktan kaçınmışlardır.48 Ayrı-
ca, Ermenilerin Doğu Beyrut ve Anjar’da ço-
ğunluğu oluşturduğundan Türk askerinin bu-
lunduğu ve Şii örgütlerin güçlü olduğu Güney 
Lübnan’daki gelişmeler karşısında herhangi bir 
tepki göstermeleri oldukça güçtür. Diğer yan-
dan Lübnan’da görüştüğümüz ve Türkçe konu-
şabilen bazı Ermenilerin Türkiye’deki gelişme-
leri yakından izleme çabası dikkat çekmiştir. 
Esasında Lübnanlı Ermenilerin Türkiye hak-
kında oldukça farklı hisler beslediği ileri sürü-
lebilir. Bu hisler, bir yandan I. Dünya Savaşı’nda 
yaşanan trajedi diğer yandan da son yıllarda 
Türkiye’nin Lübnan’a olan ilgisi arasında şekil-
lenmektedir.49 

Ermeni toplumunun Türkiye’ye bakışını analiz 
etmek için öncelikli olarak Ermeni toplumu ile 
Ermeni örgütlerini birbirinden ayırmak gerekir. 
Ermeni ruhban kesimini de ayrıca değerlendir-
mek gerekir. Türkiye karşıtlığının liderliğini 
Taşnak Partisi yapmaktadır. Diğer partiler de 
Türkiye karşıtı bir politikaya sahiptir. Ermeni-
ler arasında en önemli iki kiliseden biri olarak 
kabul edilen Beyrut Antelyas Kilisesi, Türkiye 
karşıtı politikaların öncülüğünü yapmaktadır. 
Dolayısıyla Lübnan’da hem Ermeni partilerinin 
hem de ruhban kesiminin tarihsel nedenler-
le Türkiye’ye yönelik etkili bir politika yürüt-
tüğünü ifade etmek gerekir. Bununla birlikte 
bir bütün olarak Ermeni toplumunun Türkiye 
karşıtı olduğunu ileri sürmek doğru bir değer-
lendirme olmaz. Ermeni toplumu, Türkiye’nin 
bölgesel bir güç olduğunu kabul etmekle bir-
likte Türkiye’nin Ermenistan’a yönelik izledi-
ği politikaları eleştirmektedir. Doğu Beyrut’ta 
yaşayan bazı Ermeni aileleri günümüzde bile 
evlerinde Türkçe konuşmakta ve Türk TV ka-
nallarında yayınlanan dizileri izlemektedir. Er-
meni toplumunun temel beklentisi Türkiye’nin 
1915’lerde yaşanan olaylardan dolayı kendile-
rinden özür dilemesidir.50 Diğer yandan karşı-
laştırmalı olarak bakıldığında Lübnan Ermeni 
toplumunun diasporada yaşayan diğer Erme-
ni grupları ile karşılaştırıldığında daha radikal 
bir grup oluşturduğunu belirtmek gerekir.51 
Özelikle Suriye’de yaşayan Ermenilerden daha 
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radikal bir Türkiye söylemine ve politikasına 
sahiptirler. Ancak, tüm Ermenilerin radikal 
bir Türkiye karşıtlığına sahip olduğu ileri sü-
rülemez. Esasında Lübnanlı Ermenilerin halen 
dahi Türkçe konuşması ve Türkiye’yi yakından 
takip etme çabası iki toplum arasındaki ilişki-
lerin gelişmeye açık olduğunu göstermektedir. 
Bu noktada temel sorun ilk adımı hangi tarafın 
atacağıdır. 

6. Filistinli Mülteciler ve Türkiye  
Lübnanlı Filistinlilerin, ana yurtlarından kopa-
rıldıktan sonra Lübnan’a yerleşen bir topluluk 
olmasına karşın, günümüzde bile oldukça kötü 
şartlarda yaşam mücadelesi sürdürmektedir. 
Lübnan’da yaklaşık 410 bin Filistinli mülteci 
bulunmaktadır. Lübnan nüfusunun yaklaşık 
yüzde 11’ini oluşturan Filistinli mülteciler diğer 
tüm gruplardan farklı olarak çok kötü ekono-
mik ve sosyal şartlarda sahiptir. Resmi olarak 
Lübnan’da 16 mülteci kampı bulunmasına kar-
şın günümüzde mültecilerin önemli bir kısmı 
12 kampta yaşamlarını sürdürmeye çalışmak-
tadır.52 Filistinli mülteci kamplarının yoğunluk 
ve politik etki olarak en önemlileri Sur ve Sayda 
civarında kurulan kamplardır. Lübnan’daki Fi-
listinli mülteciler Türkiye politikası konusunda 
Lübnanlı gruplardan farklılaşmaktadır. Filis-
tinli mültecilerin önemli bir kısmı Türkiye’yi 
bölgenin ekonomik ve siyasal olarak güçlü bir 
ülkesi olarak görmekle birlikte, Türkiye-İsrail 
ilişkilerine geçmişten gelen eleştirel bir yakla-
şıma sahiptirler. Bilindiği üzere Türk dış poli-
tikasında Filistin sorunu her zaman önemli bir 
konu olmakla birlikte Soğuk Savaş yıllarında 
Türkiye-İsrail ilişkilerinde somut bir soruna 
yol açmamıştır. Türkiye’nin resmi pozisyonu 
İsrail’in BM kararlarına uyması ve 1967 Savaşı 
sırasında işgal ettiği topraklardan önkoşulsuz 
çekilmesi yönündedir. Bununla birlikte Tür-
kiye bölgede İsrail ile ekonomik, istihbarat ve 
askeri alanlardaki işbirliğini sürdürmekte her-
hangi bir sakınca görmemektedir. HAMAS’a 
kadar ağırlıklı olarak sol bir ideolojiyle İsrail 
karşısında askeri bir direniş gösteren Filistin-
li örgütler ise Türkiye ile sınırlı bir ilişki kur-

muşlardır. Bu dönemde PKK’ya lojistik ve as-
keri eğitim alanlarında destek vermişlerdir.53 
Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye-İsrail 
ilişkileri hem askeri hem de ticari alanda ge-
nişlerken Filistin sorunu Türkiye-İsrail arasın-
daki ilişkilerde kırılma alanı olmaktan çıkmıştı. 
 
Nitekim 1990’ların sonunda Türkiye-İsrail ve 
Türkiye-Suriye ilişkilerinde yaşanan sorunlar 
kısa sürede Filistinli mültecilerin politikaları-
nı etkilemiştir. 1998’de Türkiye’nin Suriye’ye 
askeri harekât düzenlemesi gündeme gelince 
Lübnan’daki Filistinli mülteciler Türkiye kar-
şıtı gösteriler düzenleyerek söz konusu saldırı 
planını Türkiye-İsrail arasında 1996 tarihinde 
imzalanan askeri işbirliğinin bir sonucu olarak 
gördüklerini açıklamışlardı. Sayda’daki Ayn Al-
Helweh ve kuzeydeki Barid nehri yakınların-
daki kamlarda düzenlenen gösteriler sırasında 
Türkiye’nin askeri tehdit politikaları protesto 
edilmiştir. Aynı tarihlerde Suriye’deki Filistinli 
mülteciler de Türkiye karşıtı gösteriler düzen-
lemişlerdir.54 

1998 sonrası dönemde Türkiye hem Suriye 
hem de İsrail politikalarında yaşanan gelişme-
ler Filistinli mültecilerin Türkiye’ye bakışını et-
kilemiştir. Özellikle dönemin Başbakanı Bülent 
Ecevit’in 2002 Nisanında İsrail’in Batı Şeria’da 
soykırım uyguladığını söylemesi Filistinli mül-
tecilerin dikkatini çekmiştir. 2002 sonrası dö-
nemde iktidara gelen AK Pardi Hükümeti 
döneminde Lübnanlı mülteciler Türkiye’nin 
Arap dünyası ile politik ve kültürel olarak ya-
kınlaşma politikasını açıkça desteklemiştir. 
Başbakan Erdoğan’ın İsrail’e yönelik eleştirel 
söylemi Filistinli mülteciler tarafından olduk-
ça önemsenmiştir. Ancak, Türkiye’nin İsrail 
ve Suriye arasında yürütülen görüşmelerde 
arabulucu rolü oynaması Filistinli mültecile-
rin Türkiye’ye bakışını olumsuz etkilemiştir. 
Lübnanlı Filistinlilere göre Türkiye, İsrail ve 
Suriye arasındaki sorunları birincil gündem 
maddesi yaparak Filistinli mültecilerin geri 
dönüş sorununu çözümsüzlüğe itmektedir. Ek 
olarak, Golan sorunu çözüldükten sonra en 



17www.orsam.org.tr

Türkiye-Lübnan İlişkileri: LÜBNANLI DİNSEL VE MEZHEPSEL GRUPLARIN TÜRKİYE ALGILAMASI

önemli müttefiklerden biri olan Suriye’nin Fi-
listin sorunuyla ilgilenmeyeceğini ve bu süreç-
te Türkiye’nin dolaylı olarak rol oynadığı kay-
gılarını taşımaktadırlar. Al Akhbar gazetesinin 
Türkiye masasında görev alan Filistinli gazeteci 
Ernest Khoury’e göre, Filistin sorununda Tür-
kiye öncelikli olarak ülkesel çıkarını düşünerek 
hareket etmektedir. Khoury sözlerinin deva-
mında, “Türkiye bölgede büyük ve gelişmiş bir 
Müslüman ülkedir. Ancak, diğer güçler gibi 
Ortadoğu’da kendi çıkarlarını koruyacak po-
litikalar yürütmektedir. Lübnan’daki Filistinli 
mültecilerin temel sorunu ise öncelikli olarak 
yaşam koşulları ilgilendiren ekonomik ve sağ-
lık gibi sorunlar gelmektedir. Politik amaçlar 
arasında ise tüm Filistinlilerin bağımsız bir Fi-
listin devletinin çatısı altında yaşamasıdır. Ben 
bir gazeteci olmama rağmen Lübnan vatandaşı 
değilim. Şimdi bu durumda Filistin sorunu çö-
zülmeden Golan’daki işgal sone ererse, bunun 
bizi memnun edeceğini söylemek oldukça zor-
dur. Bizlerin Türkiye’nin öncelikleri konusun-
da tereddütlerimiz bulunmaktadır.”55 Nitekim 
Suriye’de rejime yakın kişiler de Suriye-İsrail 
barış görüşmeleri sürerken Suriye’nin Golan’ın 
karşılığı olarak Filistinli gruplar ve Hizbullah’la 
ilişkilerini revize edebileceğini ve bunun söz 
konusu gruplarca da kaygıyla izlendiğini ifa-
de etmişlerdir.56 Bu çerçeveden bakıldığında 
Lübnanlı Filistinli grupların neden Türkiye’nin 
Suriye-İsrail arasındaki görüşmelerde arabulu-
cu rolü oynamasına tepkili oldukları daha iyi 
anlaşılmaktadır.
  

Lübnan’da yaşayan Filistinli grupların AK Parti 
Hükümeti’ne tepkili olmalarının bir diğer ne-
deni ise, Fetih-HAMAS arasındaki gerginlikte 
Erdoğan Hükümeti’nin HAMAS’ın tarafında 
yer aldığını düşünmeleridir. Lübnan’da yaşayan 
Filistinlilerin önemli bir kısmı El-Fetih’e yakın-
dır. İdeolojik kültür olarak HAMAS tabanın-
dan farklı olan bu grupların Hizbullah ile de 
ilişkileri sorunludur. Fetih ve HAMAS arasın-
daki gerginliğin Lübnan’da etkisini gösterdiği 
bir süreçte Erdoğan Hükümeti’nin HAMAS’a 
karşı tavır almaması Lübnanlı Filistinlilerde 

tepkilere yol açmaktadır.57 Lübnan’daki Filistin 
mülteci kamplarında Türkiye’nin güçlü bir et-
kisinin olamamasında58 bu faktörlerin önemli 
bir rolü vardır. 

Sonuç
Türkiye-Lübnan ilişkileri 2005 sonrası dö-
nemde hızlı bir şekilde gelişmiş ve bu durum 
toplumlar arasındaki ilişkilere de yansımıştır. 
Genel olarak Lübnanlı grupların Türkiye algı-
lamasını belirtmek gerekirse, Türkiye’yi eko-
nomik, askeri ve siyasal olarak bölgenin en 
önemli aktörlerinden biri olarak görmektedir-
ler. İran ve İsrail’den farklı olarak Türkiye’nin 
Lübnan’daki iç sorunlar karşısında tarafsız 
bir dış politika yürüttüğüne yönelik güçlü bir 
inanç oluşmuştur. Lübnanlı Hıristiyan ve Müs-
lüman grupların Türkiye’nin tarafsızlığına güç-
lü bir vurgu yapması dikkat çekicidir. Sünni 
seçkinlerden bir kısmı Türkiye’nin büyük bir 
Müslüman ülke olarak, Lübnanlı Müslüman 
gruplar arasında yaşanan sorunların çözümüne 
yardımcı olabilecek yeteneğe ve tarihi birikime 
sahip olduğunu belirtmektedir. Lübnanlı grup-
ların önemli bir kısmı Türkiye’deki mezhepsel 
olmayan hukuki ve siyasal sistemi, Lübnan’da 
yaşanan mezhepçi anlayışa alternatif olarak 
görmektedirler. Hizbullah’ın kalesi sayılan 
Sur’daki İslam Üniversitesi’nde ders veren aka-
demisyenler bile Lübnan’ın mezhepçi politik 
yapısının ülkeyi derin krizlere sürüklediğini be-
lirtmiş ve bu çerçevede Türkiye’nin demokrasi 
yolunda kat ettiği başarıları takdir ve hayranlık-
la izlediklerini ifade etmiştir.  Marunî kesimin 
temsilcilerinden ve eski Cumhurbaşkanı Emin 
Cemayel de Lübnan’daki mezhepçi siyasal ya-
pıdan kaynaklanan sorunların Türkiye modeli 
ile aşılabileceğini dile getirmiştir.  Diğer Lüb-
nanlı toplum liderleri de Türkiye’nin Lübnan 
krizinde oynadığı barışçıl çözüm çabalarını 
iki ülke halkları arasında yeni başlangıç olarak 
görmektedirler. Sonuç olarak Türkiye-Lübnan 
ilişkilerinin toplumsal düzeyde her geçen gün 
daha güçlü bir şekilde gelişeceği kuvvetle muh-
temeldir.  
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