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LÜBNAN’DAKİ İSLÂMÎ HAREKETLER 
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LÜBNAN’DA COĞRAFİ, DEMOGRAFİK VE İDARİ YAPI 

 

 

           Resmi adı el-Cumhûriyyetü’l-

Lübnâniyye
1
 olan Lübnan, kuzeyinde ve 

doğusunda Suriye ile komşudur. Güneyinde ise 

işgal edilmiş Filistin toprakları yer almaktadır. 

Batıda Akdeniz’e açılan Lübnan, coğrafi olarak 

iyi bir konumda olmasına rağmen ülke 

yüzölçümünün büyük bir kısmını Lübnan 

Dağları (Cebelilübnan) kaplamaktadır.
2
 

Başkenti Beyrut olan ülkenin nüfusu 

2017 sayımına göre 6.229.794’tür. Nüfusun %95‘i Arap, %4’ü Ermeni ve %1 ’i Diğer 

milletlerden oluşmaktadır. Arapçanın resmi dil olduğu ülkede, ayrıca Fransızca, İngilizce ve 

Ermenice de konuşulmaktadır. Ülkede çoğu Haçlı istilasına karşı bölgeye yerleşmiş kayda 

değer bir Kürt nüfus da vardır.   

Lübnan nüfusunun %54’ü Müslüman (%27 Sünni, %27 Şiî), %40’ı Hristiyan (%21 

Marunî Katolik, %8 Rum Ortodoks, %5 Rum Katolik, %6 Diğer Hristiyan), %5’i Dürzî ve 

%1’i diğer dinlerden olanlar teşkil etmektedir. 

Bu oranlarla Lübnan, din ve inanç bakımından 

çeşitliliğin fazla olduğu bir ülkedir. 

Lübnan ekonomik olarak gelişmekte olan 

bir ülkedir. Ülke ekonomisinin büyük çoğunluğu 

hizmet sektörüne dayanmaktadır. Hizmet 

                                                           
* Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans 
Öğrencisi, ilkerislam9@gmail.com. 
1
 DİA, ‘’Lübnan (Fiziki ve Beşeri Coğrafya)’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, Ankara 2003, cilt:27, 

s.243-244. 
2
 http://www.destinationlebanon.gov.lb/en/DiscoverLebanon/details/1/5  (Erişim: 20.08.2018). 

http://www.destinationlebanon.gov.lb/en/DiscoverLebanon/details/1/5
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sektöründe ise bankacılık ve turizm alanları ön plana çıkmıştır.
3
 

Adından da anlaşılacağı üzere, el-Cumhûriyyetü’l-Lübnâniyye, tek meclisli ve çok 

partili bir cumhuriyet rejimiyle yönetilmektedir. Birçok dinsel ve etnik grubun bir arada 

yaşamasından dolayı yönetim mekanizması farklı bir şekilde işlemektedir. Ülkenin kurucu 

belgesi konumunda olan 1943 Ulusal Paktı’na göre, siyasi makamlar ülkenin dinsel ve 

mezhepsel nüfusuyla orantılı şekilde dağıtılmıştır. Buna göre, Lübnan Cumhurbaşkanının 

Marunî, Başbakanının Sünni, Meclis Başkanının Şiî; meclis üyelerinin ise Hristiyanlar ve 

Müslümanlar arasında 6/5 oranında olması gerekmektedir.
4
 

 

LÜBNAN’DA TARİHİ ARKA PLAN VE SİYASİ SÜREÇ 

 

Fenikeliler, Asurlular, Babilliler, Persler ve Makedonya Krallığı gibi birçok kavim ve 

devlete konuk olması açısından Lübnan, kadim bir coğrafyada yer almaktadır. MÖ 64’ten 

itibaren Roma İmparatorluğu ve ardından da Bizans İmparatorluğu sınırları içerisinde yer 

almıştır. 

İslam, Lübnan’a Yermuk Savaşı (H.15/M.636) ile ulaşmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği 

dönemine denk gelen bu savaşta İslam orduları, Ebu Ubeyde b. Cerrah başkomutanlığında, 

Yezid b. Ebu Süfyan ve Muaviye komutanlığında Şam, Filistin ve Lübnan topraklarına hâkim 

oldular. Emeviler döneminde Lübnan; Şam bölgesi içinde yönetildi, sahilleri donanma ve 

ticaret için kullanıldı ve bölgenin istikrarı için bölgeye Benî Rebîa ve Benî Hanîfe gibi Arap 

kabileleri yerleştirildi.
5
 Ayrıca, Ebu Derda gibi pek çok sahabenin kısa veya uzun süreli 

Lübnan’da bulunmaları hadis tahsili için bölgeye doğru ilmi seyahatler gerçekleşmesini 

sağladı. 

Abbasîler de Lübnan’ı Şam bölgesi 

içinde idare etti. Fakat devlet merkezinin 

Şam’dan Bağdat’a taşınmasının bir 

sonucu olarak bölgede istikrar 

sağlanamadı. Abbasîlerin zayıflamasıyla 

Tolunoğulları Lübnan’ı hâkimiyeti altına 

aldı. Bu dönemde Şiî İsmâilî-Karamatî 

hareketi bölgede yayılma fırsatı buldu. 

H.358/M.969’dan itibaren Mısır’ı ele 

geçirmiş olan Fâtımîler, Lübnan’ı da 

hâkimiyetine almış ve uyguladığı 

politikalarla Lübnan’da Şiî nüfusunun artmasını sağlamıştır. Ayrıca, Hâkim-Biemrillâh 

döneminde İsmailîlikten türeme Dürzîlik bölgeye yerleşmiştir. Bundan dolayı Fâtımîler 

                                                           
3
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/le.html  (Erişim: 21.08.2018). 

4
 http://www.mfa.gov.tr/lubnan-siyasi-gorunumu.tr.mfa  (Erişim: 21.08.2018). 

5
 Mustafa L. BİLGE, ‘’Lübnan (Tarih)’’, TDV Yayınları, Ankara 2003, Cilt:27, s.244-246. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/le.html
http://www.mfa.gov.tr/lubnan-siyasi-gorunumu.tr.mfa
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dönemi Lübnan’ın demografik yapısını oluşturma açısından önem arz etmektedir. Çünkü 

merkezi yönetimden uzak kalan Lübnan, önce Fâtımîler hâkimiyetine girmiş, ardından da 

birçok farklı mezhebin oluşmasına ve yayılmasına zemin hazırlamıştır. 

Kudüs yolu üzerinde yer alan Lübnan, 12. yüzyılda Haçlılar tarafından ele geçirildi. 

Haçlılar bölgeyi üç ayrı yönetime ayırarak yönetmeye başladılar. Selâhaddîn Eyyûbî 1187 

Hıttin Zaferi ve 1189 Kudüs’ü fethettikten sonra Lübnan’ı da fethetti. Fakat onun ölümüyle 

Lübnan tekrar Haçlı hâkimiyetine girdi. 

Selâhaddîn Eyyûbî’den sonra Memlûkler’den I. Baybars 1271’de Trablus Kontluğuna 

bağlı pek çok kaleyi fethetti. Memlûk hâkimiyetinde Lübnan’ın nüfusu Müslümanlar, 

özellikle Sünni nüfus, lehine gelişti. Memlûkler tam hâkimiyeti, 14. yüzyılın başlarına kadar 

uğraştığı Dürzîler ve Nusayrileri yenerek ve bölgeye Türkmen aşiretleri yerleştirerek 

sağlamıştır.
6
 

Lübnan, Yavuz Sultan Selim’in Mısır 

seferiyle (1516) Osmanlı hâkimiyetine 

girmiş oldu. Hristiyan nüfusun varlığı, 

Osmanlının zayıflamasıyla beraber, 

Lübnan’da Avrupa nüfuzunun 

artmasına sebep oldu. Tanzimat 

Fermanı’yla (1839) başlayan 

uygulamalar Lübnan’da Marunî 

Hristiyanların güçlenmesine neden 

olunca bu durumdan rahatsız olan 

Dürzîler ile çıkan çatışmalar, Lübnan’da iç savaşı başlattı. Osmanlı iç savaşı bitirmek için 

uğraştıysa da Lübnan’da istikrar sağlanamadı. Çatışmaların son bulması için Fransa, İngiltere, 

Prusya, Avusturya ve Rusya’nın katıldığı konferansta Osmanlı’ya Lübnan yönetimi için yeni 

bir teklif çıktı. 1861 Lübnan Nizamnamesine göre, Lübnan Sayda ve Şam eyaletlerinden 

ayrılarak doğrudan merkeze bağlandı.
7
 Batının İslam coğrafyaları üzerinde uyguladığı böl-

parçala-yönet politikası bu sefer de Lübnan üzerinden gerçekleşti ve bu düzen Birinci Dünya 

Savaşı’na kadar sürdü. 

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, İngiltere ve Fransa arasında imzalanan Syces-

Picot(1916) Antlaşması’na göre, İslam coğrafyaları Fransa ve İngiltere arasında pay edilmişti. 

İngiltere, Irak, Ürdün ve Filistin'i, Fransa ise Suriye ve Lübnan'ı işgal etti. Fransa'nın 

mandasında Lübnan'da beş ayrı siyasal bölge oluşturuldu ve Fransa, Lübnan'ın kuruluşunu 

1920'de ilan etti. Fakat hem Lübnan'ın kozmopolit yapısı hem İkinci Dünya Savaşı’nın 

Fransa'ya getirdiği ağır yıkım hem de Lübnan'da Hristiyan ve Müslüman liderlerin birlikte 

hareket etmeleriyle, Lübnan 1941'de bağımsızlığını ilan etti. Lübnan'ın yekvücut olması 

Fransız birliklerinin 1946'da Lübnan'dan tamamen çekilmesini sağladı.
8
 

                                                           
6
 Cengiz TOMAR, ‘’Lübnan (Kültür ve Medeniyet)’’, TDV Yayınları, Ankara 2003, Cilt:27, s.246-248. 

7
 Talha KÖSE(proje koordinatörü), ‘’Lübnan’da İstikrar Arayışları’’, SETA Raporu, Ankara 2006, s.8. 

8
 Talha KÖSE, s. 9. 
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1975-89 yılları arası Lübnan'da iç savaşın yaşandığı, kaosun hüküm sürdüğü karışık 

bir zaman dilimdir. Savaşın iki ana nedeninden bahsedilebilir: Birincisi, Fransızların kurduğu 

Lübnan'ın idare sisteminin başında Hristiyan bir cumhurbaşkanının Müslümanlar tarafından 

kabul görülmemesidir. İkincisi ise, İsrail tarafından yurtlarından çıkarılan Filistinlilerin 

Lübnan'a sığınmasıdır.
9
 

Lübnan'da bağımsızlığın ardından istikrarın sağlanamamasının nedenlerinden biri 

gittikçe artan Müslüman nüfusa karşın azalan bir Hristiyan nüfusun varlığıdır. Bu duruma 

İsrail'in Filistin'i işgalinden bu yana yüz binlerce Filistinliyi yurtlarından sürmesi de sebep 

olmuştur. Komşu ülkeler olan Ürdün ve Lübnan'a sığınan Filistinliler, özellikle, tarihe ''Kara 

Eylül'' olarak geçmiş olan, Kral Hüseyin'in 1970'te Filistin Kurtuluş Örgütü(FKÖ)'nün 

Ürdün'den çıkarılmasıyla, Lübnan'a sığınmak zorunda kaldılar. Bu olaydan sonra Lübnan, 

Filistinliler için bir karargâh haline geldi. 

Bu gelişmelerden rahatsız olan Lübnan'ın aşırı Hristiyan grubu Falanjistler, 

Müslümanlara karşı İsrail ile işbirliğine gittiler. Lübnan içinde Falanjistler ve Lübnan'ın 

güneyini işgal eden İsrail Eylül 1982'de Sabra ve Şatilla'da vahşi katliamlar gerçekleştirdiler. 

İşgal altındaki bölgenin nüfusun çoğunluğunu Şiî Müslümanlar oluşturmaktaydı. Bu olayın da 

etkisiyle önceden Lübnan siyasetinde etkili olmayan Şiî Müslümanlar Lübnan siyasetinde yer 

almaya başladılar. Yine bu tarihten sonra Şiî Müslümanlar, çeşitli Şiî-sol grupların aksine, 

yeni bir cephe olarak ortaya çıkan Hizbullah'a sempati duymaya başladılar. 

Lübnan'ın Müslüman ve Hristiyan tarafları 1989'da Suudi Arabistan'ın Taif kentinde 

bir araya gelerek “Taif Anlaşması”nı imzaladılar. 1943 tarihindeki Lübnan anayasasının 

yerini alan anlaşmanın uygulamaya konulduğu söylenemez. Suudi Arabistan'ın böyle bir 

anlaşmaya öncülük etmesi Suriye'nin, Lübnan'la, 22 Mayıs 1991'de ''Kardeşlik, Koordinasyon 

ve İşbirliği Anlaşması'' imzalamasına yol açtı. Buna göre Suriye ilk kez Lübnan'ı tanımış 

olmakla beraber iki ülkenin çıkarları ortak sayıldı. Suriye, “Taif Anlaşması”na rağmen, 

Lübnan'a müdahale etmekten çekinmedi. Hatta anlaşmaya göre, 1992'ye kadar çekilmesi 

gereken Suriye birlikleri Lübnan'dan çıkmadı. 

Lübnan, 14 Şubat 2005'te Suudi ile sıkı bağları bulunan eski başbakan Refik Hariri'nin 

öldürülmesiyle tekrar karıştı. Suriye bu suikast sebebiyle sorumlu tutuldu. Ülke çapında 

Suriye aleyhine gösteriler yapılarak Suriye yanlısı başbakan Ömer Karami istifa ettirildi. 

Ardından başta Hizbullah olmak üzere Suriye tarafları da gösteriler düzenlediler. 

Lübnan siyasi arenası 2005'ten beri Hariri suikastını getirdiği cepheleşme ile beraber 

yürümektedir.
10

 

 

 

                                                           
9
 Abdulkadir TURAN, ‘’Geçmişin Yükü Altında Ezilen Ülke: Lübnan’’, SDAM Analiz, İstanbul, 2017. 

http://sdam.org.tr/haber/121-gecmisin-yuku-altinda-ezilen-ulke-lubnan/ Erişim Tarihi: 26.12.2018. 
10

 Abdulkadir TURAN,  (Erişim: 02.09.2018). 
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LÜBNAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 

 

Lübnan-Türkiye ilişkileri, Lübnan'daki iç savaştan ve bölgedeki istikrarın 

sağlanamamasından dolayı 2000'li yıllarla beraber gelişmeye başlar. Özellikle Lübnan Eski 

Başbakanı Refik Hariri'nin 2004'teki Türkiye'yi ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerde olumlu 

bir adım olmuştur. 

Türkiye 2006 Lübnan-İsrail 

savaşının ardından Lübnan'a kapsamlı 

yardımlar yapmıştır. 2008'deki Lübnan 

içindeki çeşitli siyasi grupların anlaşmaya 

vardığı Doha Anlaşması’nda yine 

Türkiye'nin katkıları bulunmaktadır. 

Türkiye, ayrıca, Lübnan Eski Başbakanı 

Refik Hariri'nin 2005'te uğradığı suikastın 

aydınlatılması için girişimlerde 

bulunmuştur. Türkiye'nin bu girişimleri 

Lübnan yetkilileri ve toplumu nezdinde 

Türkiye'ye sempati oluşturmuştur. 

2010 yılında iki ülke karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdı. Bu gelişme, iki 

ülkenin birbirlerine karşı güvenlerinin simgesi konumunda olması dolayısıyla iki ülkenin 

ilişkilerinde olumlu bir adımdır. 

Ticari-siyasi anlamda önemli bir gelişme de 10 Kasım 2010'da İstanbul 3. Türk-Arap 

İşbirliği Formunda ortak bir deklarasyon yayımlanmasıyla gerçekleşti. Türkiye, Suriye, Ürdün 

ve Lübnan'ın katılımıyla bu dört ülke arasında Yüksek Düzeyli Dörtlü İşbirliği 

Konseyi(YDDİK) kuruldu. Buna göre, katılımcı ülkeler arasında mallar ve kişilerin serbest 

dolaşımının sağlandığı bir serbest ticaret alanı oluşturulması amaçlanmıştı. Fakat YDDİK'in 

faaliyetleri Suriye iç savaşı nedeniyle durmak zorunda kaldı. Bununla beraber Lübnan ile 

karşılıklı görüşmeler devam etmektedir. 

İki ülke arasındaki ticaret 2013 yılında gelişme göstermiş olsa da bunu seyreden 

yıllarda beklenenin altında kalmıştır. 24 Kasım 2010'da Lübnan ile imzalanan Serbest Ticaret 

Anlaşması'nın ülkemizdeki onay süreci 2013 yılında tamamlanmış olmasına karşın yürürlüğe 

girebilmesi için Lübnan tarafından onay beklenmektedir. Şu ifadeler Türkiye’nin Lübnan 

politikasını ana hatları özetlemektedir:  

''Türkiye, her zaman olduğu gibi Lübnan’ın istikrarını hedef alan her türlü teşebbüsün 

karşısında durmaya devam edecektir. Bu bağlamda Türkiye, dost ve kardeş Lübnan halkının 

birliği ve dirliği ile iç barışın muhafazasına atfettiği önem doğrultusundaki katkılarını 

sürdürecektir.''
11

  

Türkiye, Lübnan devleti ile daha çok Sünni başbakan üzerinden ilişkilerini 

geliştirmekte ama devlet üzerindeki bütün unsurlarla da ilişkilerini canlı tutmaktadır. 

                                                           
11

  http://www.mfa.gov.tr/turkiye-lubnan-siyasi_iliskileri.tr.mfa (Erişim: 09.10.2018). 

http://www.mfa.gov.tr/turkiye-lubnan-siyasi_iliskileri.tr.mfa
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LÜBNAN’DA SİYASİ PARTİLER 

 

Lübnan’da siyasi hayat din ve mezhep bağlamında şekillenmiştir. Güncel siyasete ise 

2003’te seküler çizgideki Müstakbel Hareketi’ni kuran Başbakan Refik el-Harirî’nin 14 Şubat 

2005’te öldürülmesi sonrası bloklaşma şekil vermiştir. Harirî’nin öldürülmesi sonrasında 

kitlesel gösteriler yapılmış, “Sedir (ağacı) Devrimi” ya da “bağımsızlık intifadası” olarak 

adlandırılan bu gösteriler, Suriye’nin Lübnan’dan çıkmasını da içine alan bir dizi gelişmeye 

yol açmıştır. Bu gösteriler doğrultusunda ülke siyaseti günümüze kadar devam edecek şekilde 

8 Mart Bloku ve 14 Mart Bloku diye ikiye ayrılmıştır.  

 

a) 8 Mart Bloku 

 

Suriye’nin Lübnan’dan çıkmasını sağlayan Sedir Devrimi gösterilerine karşı 8 Mart 

2005’te Beyrut’ta düzenlenen gösterilere katılan grupları kapsamaktadır. Gösteride Lübnan’ın 

istikrarına katkı sağladığı gerekçesiyle Suriye’ye teşekkür edilmiştir.   

Blok, içinde Sünnî gruplar barındırsa da Şiî, Hıristiyan ve Dürzi ağırlıklıdır.  

Şiî Hizbullah, Şiî Emel Hareketi, Maruni Özgür Vatansever (Ulusalcı) Parti, Dürzi Demokrat 

Parti, Sünni Zafer Hareketi, Ermeni Devrimci Federasyon, Alevi Demokratik Arap Parti gibi 

partiler bu blokta yer almaktadır. Blok, Hizbullah’ın bulduğu siyasi alan içinde sıkı bağlar 

oluşturmuş ve kendi içinde genel anlamda istikrar bulmuştur.  

Blok, Lübnan’daki siyasi denklemde Hıristiyan Cumhurbaşkanlığı ve Şiî Meclis 

başkanlığını uhdesinde bulundurmaktadır. Oluşturduğu Şiî-Hıristiyan ittifakla Lübnan’daki oy 

çoğunluğuna da sahip olan bloğun, yürütme organının başı başbakanlığa anayasa gereği sahip 

olmaması, Lübnan siyasetinin günümüzdeki en önemli çıkmazını teşkil etmiştir.  

 

b) 14 Mart Bloku 

 

8 Mart gösterilerine karşı 14 Mart’ta Beyrut’ta gösteri düzenleyen grupların 

oluşturduğu bloktur. Blokun başını seküler laik ama Sünnî tabanlı el-Müstakbel Hareketi 

çekmektedir. Dürzi yapılardan Velid Canbolat’ın İlerici Sosyalist Partisi, bu bloğu 

renklendirirken aynı zamanda seküler çizgide kalmasındaki etkenler arasında yer almaktadır. 

Blokta ayrıca bazı Maruni yapılar da yer almaktadır. Blok, 8 Mart Bloğuna göre gevşek bir 

yapıdadır ve istikrarsızdır.  

 Lübnan’da tarih boyunca İslamî hareketin esasını teşkil eden Sünnî Müslümanların bu 

bloğa yöneltilmesi bir proje ürünü olarak görünmektedir. Maktul Başbakan Refik el-

Harirî’nin oğlu, tanınmış iş adamı Saad Hariri’nin başını çektiği blok, Suudi Arabistan’la 

uyumlu çalışmaktadır. Ancak Saad Hariri’nin 2017’de Suudi Arabistan’da bir süre alıkonup 

ardından serbest bırakılması hareketle blok ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiyi tartışmalı 

bir noktaya taşımıştır. 
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14 Mart Bloğu, Türkiye’nin Lübnan’la ilişkilerde önem verdiği asıl siyasi yapıdır. 

Bloğun oy çoğunluğuna sahip olmamasına rağmen anayasa gereği başkanlığı uhdesinde 

bulundurması Lübnan siyasetinde tıkanıklığa yol açmaktadır.  

Lübnan’ın bu tıkanıklığı aşması öncellikle Sünnî Müslümanların siyasi liderliğinin 

seküler Harirî’den alınmasını gerektirmektedir. Ancak uluslar arası sistem ve Lübnan 

üzerinde etkili diğer yapılar buna izin vermemektedir. Rolünü daha çok Suudi Arabistan’ı 

kullanarak oynayan uluslar arası sistem, böyle bir değişimin Lübnan-Filistin buluşmasını 

pekiştireceği ve İsrail’e zarar vereceğini düşünmektedir. Lübnan üzerinde etkili sair yapılar 

ise, böyle bir değişimin Sünnî Müslümanları güçlendirmesinden endişe duymaktadır.  

 

 

LÜBNAN'DAKİ İSLAMİ HAREKETLER 

 

 

1) Hizbullah (Allah'ın Hizbi/Partisi) 

 

Şiî Müslümanlar arasında en yaygın 

olan hareket olması bakımından Hizbullah'ın 

bölgedeki önemi yadsınamaz. Şiî-İslam 

düşünce çizgisinde yol alan hareket, 

Hristiyan nüfus dâhil Lübnan halkının 

çoğunun sempatisini kazanmıştır. Parti 

olarak, EMEL Hareketi ile girdiği ittifakta 

Mayıs 2018 parlamento seçimlerinde 

çoğunluğu sağlayıp 9 yıl sonra (En son 

2005'te yapılmıştı) bir zafer kazandılar.
12

 

Hizbullah'ın kökleri, 1974’te tüm dinî ve mezhepsel gruplara açık olan İmam Musa 

Sadr’ın “Mahrumlar Hareketi”ne (Harekât el-Mahrumin) dayanır. Sadr’ın Yunan Katolik 

Piskoposu Haddad ile birlikte kurduğu bu hareket, ona Lübnan toplumunda büyük bir 

saygınlık kazandırır. Hizbullah’ın somut olarak varlık bulması ise yine İmam Musa Sadr’ın ve 

yine aynı yıl 1974'te ama sadece Şiîlere yönelik kurduğu EMEL (Efvac-ül Maqavemet-il 

Lubnaniye-Lübnan Direniş Kıtaları) hareketiyle açıklanabilir. Hizbullah’ı bu doğrultuda 

Fransız istilasıyla siyasi bir varlık kazanan, siyonist istiladan sonra Sadr öncülüğünde 

dindarlaşmakla kendini ıslah eden ve askeri bir güce dönüşme zeminini bulan, 1979 İran 

devrimi ile yoğun bir dış desteğe sahip olan Şiîlerin taleplerinin aşama aşama karşılık bulması 

olarak görmek yerinde olur.    

Sadr'ın 1978'deki sır dolu kaybıyla EMEL'de fikir ayrılıkları başladı. EMEL'in gerek 

İslamî değerlere karşı bakış açısı gerekse de Filistin meselesine kayıtsız kalışı hareketteki 

                                                           
12

 https://www.aljazeera.com/news/2018/05/hezbollah-amal-allies-claim-lebanon-election-sweep-
180507160524402.html (Erişim:17.10.2018). 

https://www.aljazeera.com/news/2018/05/hezbollah-amal-allies-claim-lebanon-election-sweep-180507160524402.html
https://www.aljazeera.com/news/2018/05/hezbollah-amal-allies-claim-lebanon-election-sweep-180507160524402.html
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İslamî kesimi rahatsız etti. Bunun üzerine 1982'de İslamî EMEL adında yeni bir örgüt 

kurularak ilk ayrım gerçekleşmiş oldu. Bu hareketin liderleri Hüseyin Abbasî el-Musavi, 

Seyyid Subhi el-Tufeyli ve Seyyid Ragıp Harp gibi daha önce EMEL'de komutanlık ve 

yöneticilik yapmış, tanınan simalardı. Daha sonra Hizbullah'a dönüşecek olan bu hareketin 

liderleri aynı zamanda Hizbullah'ın da liderleri sayılmaktadır. Hizbullah 1985'te, resmi olarak, 

örgüt sözcüsü Seyyid İbrahim el-Emin'in açıklamış olduğu ''Hizbullah Programı'' ile kendini 

tanıtmıştır.
13

  

Bu bildiriye göre Hizbullah Lübnan'daki hedeflerini şöyle belirtmiştir: 

1) Kudüs'ün özgürleştirilmesinin başlangıcı için İsrail'i Lübnan'dan çıkarmak, 

2) Emperyalizmin Lübnan'daki nüfuzunu sonlandırmak, 

3) Falanjistlerin Müslümanlar ve Hristiyanlar karşısında işledikleri cinayetler dolayısıyla 

yargılanmaları, 

4) Lübnan halkına istediği rejimi seçebilme hakkını sağlamak. İslami hükümet taraftarı 

olduğunu gizlemiyor ve sömürgecilerin ülkedeki hâkimiyetlerinin son bulması için bunu şart 

görmekteler.
14

 

Lübnan'da siyasi ve askeri olarak aktifliği olan Hizbullah, aynı zamanda sosyal bazı 

kurumları da elinde bulundurmaktadır. Partiye ait olan 4 hastane, 12 klinik, 12 okul ve 2 tane 

tarım yardım derneği bulunmaktadır. Ayrıca Yardımlaşma için İmdat Komitesi, Şehitler 

Sosyal Organizasyonu, el-Manar TV, Yaralılar Kurumu, En-Nur Radyosu gibi sivil kurumları 

da bulunmaktadır.
15

 

Hizbullah'ın ilk başkanı olarak Subhi el-Tufeyli görev almıştır. Ancak, 1992 Lübnan 

parlamento seçimlerine Hizbullah'ın katılmayıp boykot etmesi gerektiğini düşündüğünden 

dolayı 1991'de azledilerek yerine Seyyid Abbas Musavi, genel sekreter olarak seçildi. Musavi, 

Hizbullah'ın kurucu liderlerinden biri olup daha önce birçok direniş birliklerine komutanlık 

yapmış, ayrıca İsrail'in de kendisinden çekindiği bir isimdi. Bu tedirginlikten olacak ki, daha 

bir yıl geçmeden Musavi, eşi ve oğluyla beraber İsrail helikopterlerinden atılan roketler 

sonucu 1992'de şehit oldu.
16

 

Musavi'nin şehit edilmesinden sonra Hizbullah Genel Sekreterliği'ne Seyyid Hasan 

Nasrallah seçildi ve hâlihazırda kendisi bu görevi sürdürmektedir. Hizbullah'ın bir parti ve 

direniş örgütü olarak kendisini bölgeye ve uluslararası arenaya tanıtması bu vakitten sonra 

başladı. Nasrallah, 1960'da Lübnan'da dünyaya gelmiş, 1975 iç savaşını bizzat yaşamış ve 

bunun yüzünden Lübnan güneyine göç etmek zorunda kalmış bir ailenin çocuğuydu. Daha 

                                                           
13

 Gökhan Erdem, “Lübnan’da Şiî Siyasi Hareketin Evrimi: Emel’den Hizbullah’a”, The Turkish Yearbook of 
International Relations, Volume 49 (2018/1), p. 21-55.  
14

 Mustafa ALLAHYARİ, Direnişin Dili, Bilinmeyen Yönleriyle Seyyid Hasan Nasrallah , Feta Yayıncılık, İstanbul 
2014, s.319. 
15

 https://istanbulbeyrut.wordpress.com/2006/11/05/hizbullah-tarihi-ve-nasrallah-biyografisi/  (Erişim: 
19.10.2018). 
16

 M. Serkan Taflıoğlu,  “Bir Direnişin Tarihçesi; Hizbullah'ın Doğuşu, Felsefesi ve Mücadelesi”, 21. Yüzyıl dergisi, 
Temmuz / Ağustos / Eyl l 20 8, s. 91-116.  

https://istanbulbeyrut.wordpress.com/2006/11/05/hizbullah-tarihi-ve-nasrallah-biyografisi/
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ilkokul yıllarında EMEL Hareketinde aktif görevlerde bulunmuştur. EMEL'de ayrılık 

başladığında kendisi de İslami EMEL'e yönelenlerden biriydi. Örgüt Hizbullah'a dönüşünce 

Nasrallah da partide yöneticilik yaptı. Nasrallah’ın Lübnan halkı ve özellikle Şiî Müslümanlar 

arasında değerinin artmasını sağlayan etken, oğlu Muhammed Hadi'nin İsrail tarafından şehit 

edilmesi olayıdır. Çünkü bir örgüt/parti lideri konumunda olan birisinin oğlunun cephede 

şehit düşmesi alışık olunan bir durum değildi. O yüzden bu olayla Nasrallah'ın Lübnan halkı 

içinde bir karizmasının oluştuğu söylenilebilir.
17

 

Hizbullah, 1992'de Lübnan parlamento seçimlerine ilk defa kendi adıyla katılmış ve 

meclise milletvekili göndermiştir. 2004 yerel seçimlerinde ise asıl başarısını elde etmiş, 

belediyelerin %21'ini kazanmıştır.
18

Bir sonraki genel seçimde, 2005'te, tek başına 

parlamentoda 14 sandalye, EMEL ile oluşturdukları Direniş ve Kalkınma Bloğu 35 sandalye 

kazandılar.
19

Hizbullah'ın artarak gelen bu başarılarının arkasında, İsrail'e karşı direnişleri ve 

Lübnan'daki farklı dinsel, mezhepsel ve etnik gruplarıyla diyalog kurma girişimlerinin olduğu 

söylenebilir. 

Bir yandan parti olarak seçimlere katılan, bir yandan sivil kuruluşlarla Lübnan 

halkının iç savaştan kalan yaralarını sarmaya çalışan, bir yandan da İsrail'in 1975 İç Savaşını 

fırsat bilerek Lübnan işgaline karşı direnen bir hareket olarak Hizbullah'ın artık Lübnan'da ve 

bölgede karşılığı vardı. 1982 Sabra ve Şatilla katliamlarından bu yana Güney Lübnan'ı işgal 

eden İsrail, direnişin artmasıyla daha fazla zayiat vermemek için 25 Mayıs 2000'de bölgeden 

çekilmek zorunda kaldı. Bu tarih Lübnan'da ''Bağımsızlık ve Direniş Bayramı'' olarak 

kutlanmaktadır.  

Lübnanlılar, çoğunlukla, bu direnişi Hizbullah'a bağlasalar da Hizbullah Genel 

Sekreteri Nasrallah, 26 Mayıs'ta Binti Cübeyl (Güney Lübnan)'deki Zafer Kutlamasında 

yaptığı konuşmada İran ve Suriye'ye desteklerinden dolayı teşekkür etmiş ve zaferi tüm 

Lübnan halkına bağlamıştır. Ayrıca Nasrallah, bu konuşmasında düşmana karşı kazandıkları 

iki zaferden bahsetmiştir: 

''İlk zafer; Lübnan topraklarının büyük bir bölümünün ve işgalci rejimin zindanlarındaki çok 

sayıda esirin özgürleştirilmesi ve düşmanın cihad, direniş, sabır ve fedakârlıkla yenilgiye 

uğratılmasıdır. 

İkinci zafer; düşmanın geri çekilmek zorunda bırakılmasıdır. Sizler düşmanı geri çekilmek 

zorunda bırakmakla zafere layık bir millet olduğunuzu ispat ettiniz.''  
20

 

İsrail'in 2000'de Güney Lübnan'dan çekilmesi ve ardından 2004'te Hizbullah-İsrail 

arasındaki esir değişimi yapıldı. Hizbullah'ın elindeki, ölü veya diri, İsrail askerlerine karşılık 

yüzlerce Filistinli ve Lübnanlı serbest bırakıldı.
21

 Bu olay da Hizbullah'ın hanesine artı olarak 

yazılmıştır. Hizbullah’a hem bölgede hem İslam dünyasında kendini tanıtma imkânı vermiştir.  

                                                           
17

 Taflıoğlu.  
18

 Taflıoğlu.  
19

 Talha KÖSE, s. 12. 
20

 Mustafa ALLAHYARİ, s.109-113. 
21

 Taflıoğlu.  
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2006 yılına gelindiğinde ise İsrail tarihi bir yenilgiyle karşılaşmıştır. İsrail-Hizbullah 

arasında 12 Temmuz'da başlayıp 14 Ağustos'ta biten 33 günlük savaşta İsrail, bir kez daha 

emellerine ulaşamamıştır. 

Savaş, Hizbullah'ın HAMAS ile beraber 8 İsrail askerini öldürüp 2'sini de esir 

almasıyla başlamıştır. Bunun üzerine İsrail, eylemi Lübnan yapmış gibi, Lübnan'ı sorumlu 

tutup savaş açtı. İsrail bu savaşta, Beyrut Havalimanını bombalamış(13 Temmuz), Hizbullah 

karargâhına hava saldırıları düzenlemiştir. Bunlara karşılık olarak Hizbullah, 16 Temmuz'da 

Hayfa kentine roket fırlatmış ve ilk defa kente roket ulaşmıştır. İsrail, hava saldırılarının yanı 

sıra karadan da Güney Lübnan'ı işgale başlamış fakat başarılı olamamıştır. Bunun üzerine 13 

Ağustos'ta ateşkese razı olmuştur. Savaşta, İsrail'in belirttiğine göre, 117 veya 119 İsrail 

askeri ve 37 sivil ölmüştür. Hizbullah'ın kaybının ise 250-800 arasında olduğu tahmin 

edilmektedir. Ayrıca Lübnanlı sivillerden 1191 kişi hayatını kaybetmiştir.
22

 

Savaş İsrail açısından oldukça fazla askeri mühimmat kaybına da yol açmıştır. Bu 

kayıplar da İsrail'in geri çekilmesini sağlayan nedenlerden biridir. Ayrıca İsrail, eylemlerden 

Lübnan'ı topyekûn sorumlu tutarak Lübnan'a savaş açması, ayrım gözetmeksizin savaşta 

sivilleri de hedef alması, binlerce sivilin ölmesi ve binlercesinin de yerlerinden edilmesine 

sebep olması gibi sebeplerden dolayı uluslararası arenada olumsuz eleştirilere sebep olmuştur. 

Öte yandan Hizbullah açısından savaşın getirdiği zayiatlar bir yana, örgütün itibarı 

artmış ve bu bir zafer olarak görülmüştür. Hizbullah bundan sonra Lübnan'ın resmi olmasa da 

askeri bir gücü olarak görülmüştür. Savaşta Lübnan halkının hemen hepsi Hizbullah'ı 

desteklemiş ve İsrail'i suçlamışlardır. Savaş sonucunun İslam ve Arap dünyasında da olumlu 

etkisi olduğu yadsınamaz. Birçok Arap ülkesinin birleşip düzenli ordu ve operasyonlarla 

başaramadıklarını Hizbullah'ın başardığı görünüyordu. 

Son olarak, Lübnan son genel seçimleri 9 yıl aradan sonra Mayıs 2018'de yapıldı. 

Resmi olmayan sonuçlara göre; Hizbullah-EMEL ittifakı 29 sandalye, Cumhurbaşkanı Mişel 

Avn'ın partisi Özgür Yurtseverler Hareketi ve müttefikleri 26, Başbakan Saad Hariri'nin 

partisi Müstakbel Hareketi ise 18 sandalye kazandı. Katılım oranının %49,2 gibi düşük bir 

oranda olduğu seçimlerin galibi Hizbullah-EMEL ittifakı olarak görülmektedir. Öte yandan 

Lübnan yönetim sistemine göre Başbakanın Sünni olma zorunluluğu bulunduğundan Saad 

Hariri, koalisyon için en muhtemel Sünni olarak görünüyor.
23

 Ancak Lübnan’da gittikçe artan 

Şiî etkinlik ve Hizbullah’ın Hıristiyan partilerle kurduğu ilişki ülkede Sünni başbakanı 

gittikçe sembolik bir konuma düşürüyor.  

Öteden beri Lübnan siyasetinde Suriye tarafında yer alan Hizbullah’ın Suriye iç 

savaşında rejimin yanında savaşması, Hizbullah’ın operasyon gücünü artırırken grubun İslam 

dünyasında eleştirilmesine yol açmıştır. Hizbullah ayrıca Yemen ve Bahreyn sorununda taraf 

olmuş, Suudi Arabistan’a tehditler yöneltmiştir; dolayısıyla İran’ın bölge siyasetiyle birlikte 

bir bölge gücü olma yolunda mesafe kat etmiştir. Hizbullah’ın bu faaliyetleri Lübnan’daki 

                                                           
22

 Abdulkadir TURAN, (Erişim: 20.10.2018). 
23

 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/lubnan-secimlerinde-hizbullah-emel-ittifaki-onde/1137512  (Erişim: 
21.10.2018). 

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/lubnan-secimlerinde-hizbullah-emel-ittifaki-onde/1137512
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Hıristiyanlar üzerinden Fransa ile geliştirdiği dolaylı ilişkilerle uluslar arası güçlere hedef 

olmasına neden olmamış; uluslar arası sistemin Hizbullah’a yönelik yaptırımlarına yol 

açmamıştır.
24

 Ancak İsrail, Hizbullah’ın bu şekilde bir bölge gücüne dönüşmesinden rahatsız 

görünmektedir. Bununla birlikte Hizbullah’ın bölge olma çabasının İsrail’le öteden beri gizli 

ilişkileri bulunan Suudi Arabistan’ın Hizbullah ve ilişkili tehditleri öne sürerek İsrail’e 

ilişkilerini açığa vurmasını kolaylaştırmaktadır.  

Türkiye, Lübnan Hizbullahı’nı terör örgütü olarak görmemekte ve Suriye’de karşıt 

taraflarda yer almalarına rağmen Hizbullah’la farklı zeminlerde ilişkide bulunmaya özen 

göstermektedir.   

 

2) İslami Cemaat (el-Cemaatü'l-İslâmiyye) 

 

İslami Cemaat Hareketi, Lübnan'daki Sünni Müslümanların en fazla rağbet gösterdiği 

harekettir. İlk olarak 1964'te bir yardımsever derneği olarak kurulan hareketin kurucuları Prof. 

Fethi Yeken, Şeyh Faysal Mevlevi ve Dr. Zuheyr el-Ubeydi'dir. İslami Cemaat Hareketi 

İhvan-ı Müslimin'in (Mısır) Lübnan'daki kolu olarak kurulmuştur. 

Kurucusu Prof. Fethi Yeken, Sünni 

Müslüman nüfusun yoğunlukta bulunduğu 

Trablusşam’da 1933'te doğmuştur. Arap Dili ve 

İslam Araştırmaları alanında öğretim görevlisi 

olan Yeken, 2009 yılında vefat etmiştir. Bir 

davetçi, âlim ve siyasetçi kimliği bulunan Üstad 

Yeken, İslami fikirlerini Üstad Hasan el-Benna, 

Seyyid Kutub (Mısır) ve Mustafa Sıbai (Suriye) 

gibi İhvan liderlerinden aldı. Ayrıca kendisi de 

Müslümanların siyasal, toplumsal ve ekonomik 

sorunlarıyla ilgili çok sayıda eser kaleme aldı. Bu eserler sadece Lübnan Müslümanlarını 

değil, tüm İslam dünyasını etkileyen eserler arasındadır.    

1992 Lübnan genel seçimlerinde Üstad Yeken milletvekili olunca Hareketin 

başkanlığından ayrıldı. 1967'de Suriye İhvan'ı eski lideri Said Havva ile istişarelerde 

bulunmuş ve İsrail’e karşı cihat etme konusu gündeme gelmiştir. Bunun üzerine İslami Eylem 

Cephesi’ni (Cephet'ul Amel-il İslami) kurup başına 

geçti. Bu sıralarda Suriye tarafından yakalanıp 

hapse atıldı. 

İslami Cemaat, ülkenin seçimleriyle de 

yakından ilgilenmiş olup 1992 seçimlerinde, kurucu 

Fethi Yeken dâhil, mecliste 3 sandalye hakkı 

kazanmıştır. Fakat 1996 seçimlerinde bu durumu 
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 Abdulkadir TURAN, (Erişim: 29.12.2018). 
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muhafaza edemeyip sadece 1 milletvekili kazanabilmiştir.  

Hareket, Lübnan'ın etnik, dinsel ve mezhepsel yönden zenginlik içermesi sebebiyle 

''ılımlı'' olarak görünüyor. Bu noktada da İhvan geleneğini sürdürdüğü ve Şiî-Sünni 

Müslümanlar veya Lübnan hükümeti ve farklı gruplar arasında arabuluculuk yaparak vasat 

çizgiyi korumaya çalıştıkları da söylenebilir. Bunun yanında sağ-liberal-muhafazakâr Sünni 

bir hareket olan Saad Hariri'nin Müstakbel Partisine yakın oldukları da bilinmektedir. 

İslami Cemaat’in en önemli yan kuruluşu İslami Eylem Cephesi'dir. Bu kuruluş 

birbirinden farklı İslamî grupları içinde barındırması açısından önemlidir. Bu hareket 1982-

1983 Aralığında Lübnan iç savaşında etkili taraflardan biri olmuş ayrıca yine aynı tarihlerde 

İsrail'e karşı Mücahitler (el-Mucahidun) ismiyle direnişte yer almışlardır. Bu saflardaki etkisi 

Hizbullah'ın öne çıkmasıyla eş zamanlı olarak azalmıştır.
25

 

3) İslami Tevhid Hareketi (Hareketü'l-Tevhidi’l-İslamiyye) 

 

İslami Tevhit Hareketi(İTH), 

1980'de Lübnan'ın tanınan Sünni 

âlimlerinden biri olan Şeyh Said Şaban 

tarafından Trablusşam'da kuruldu. 

Lübnan’da yerleşik Kürt kabilelerine 

mensup Şeyh, İhvan'ın Lübnan'daki kolu 

olan İslami Cemaatin de kurucularından 

olup 1976’da cemaatin Trablusşam ve 

Kuzey Lübnan sorumluluğuna getirilmiş, 

1980’de hareket tarzı konusunda ihtilafa 

düşüp ayrılmış ve kendi hareketini 

kurmuştur.  

Şeyh Said Şaban, 1980'lerde İran'la bağlantı kurarak Tahran'ı ziyaret etmiş, İran’ın 

mezhepleri yakınlaştırma adına kurduğu Dârut’t-Takrib’e üye olmuş, Lübnan'da Hizbullah 

dâhil farklı İslami grupları sıkı bir iletişim kurmuş ve hareket tarzını ümmet çizgisi olarak 

görmüştür. Hareketin kurucusu Şeyh Said Şaban 1998'de vefat edince yerine oğlu Şeyh Bilal 

Şaban geçti. 

Hareket, Lübnan'daki iç savaş sıralarında silahlı kanadını oluşturmuştur. Bu dönemde 

Trablusşam bölgesindeki diğer gruplarla çatışmak zorunda kalan hareket 1982-86 yılları 

arasında Trablusşam'ı kontrolü altında tutmayı başarmıştır. Ancak 1986'da Suriye'nin 

Lübnan'a girmesiyle Trablusşam bölgesini elinde bulunduran İTH arasında çatışmalar çıkmış, 

İran ve Hizbullah'ın arabuluculuk yapmasıyla ateşkes sağlanmıştır. Fakat Suriye hareketin 
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http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%84%
D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86 ; http://studies.aljazeera.net/ar/bookrevision/2017/04/1975-2000-
170412105419784.html ; Refik el- Hariri’nin öldürülmesi (2005) sonrasında Fethi Yeken’in Lübnan ve bölge ile 
ilgili ayrıntılı görüşleri için bkz. “Fethi Yeken’le Konuşma”, https://www.dunyabulteni.net/arsiv/fethi-yekenle-
konusma-h80040.html (Erişim Tarihi: 29. 12. 2018) .  

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://studies.aljazeera.net/ar/bookrevision/2017/04/1975-2000-170412105419784.html
http://studies.aljazeera.net/ar/bookrevision/2017/04/1975-2000-170412105419784.html
https://www.dunyabulteni.net/arsiv/fethi-yekenle-konusma-h80040.html
https://www.dunyabulteni.net/arsiv/fethi-yekenle-konusma-h80040.html
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silahlarına el koymuştur. Bu zamandan sonra silahlı kanadını tasfiye etmiş, davet ve tebliğ 

çalışmalarına ağırlık vermişlerdir. 

Hareket'in Lübnan'da yayın yapan bir radyosu ve Hilal adında televizyon kuruluşları 

bulunmaktadır. Ayrıca Tevhit adında bir de dergileri bulunmaktadır. Hareket lideri Şeyh 

Bilal'in belirttiğine göre, Hareketin, Dava ve İrşat Bürosu adında âlimlerin çalışmalar yaptığı 

bir bürosu, basın-yayın üzerine bir bürosu, internet sitesi, sağlık bürosu, hanımlara ve 

öğrencilere yönelik bürolar ve Lübnan'daki bütün hareketlerle iletişim halinde olan bir siyasi 

bürosu bulunmaktadır.
26

 

 

4) İslami Hayır Projeleri Cemiyeti (Cemiyet-ul Meşari-il Heyet-il İslamiyye) 

 

Sünni bir hareket olan Cemiyet,  ''fakirlere yardım'' amacıyla 1930'da kuruldu. 

Hareket, kurucu lideri Şeyh Abdullah'ın Habeşistanlı olması hasebiyle ''Ehbeş'' yani 

''Habeşliler Tarikatı'' olarak bilinir. 

Hareket, kendisi de Şafii fıkhında yoğunlaşmış olan Şeyh Abdullah'a bağlı olup ''Ehli 

Sünnet vel Cemaat'' çizgisinde olduğunu iddia etmektedirler. Hareket, 1960'lar ve sonrasında 

Beyrut, Trablusşam ve Sayda gibi büyük kentlerde nüfuz sahibi olmuştur. 

Kentli ve Sünni orta tabakaya hitap eden hareket, Lübnan'da ''ılımlı'' İslam 

görüntüsünü yansıtmaktaydı. Aynı şekilde İhvan geleneğini sürdüren hareketlere karşı da 

soğuk bakıyor ve onları ''aşırılık'' ile suçluyordu. Bu bağlamda İbn Teymiyye, Seyyid Kutub 

gibi İslam âlimlerini sert bir dille eleştiriyordu.
27

 

Hareketin, Lübnan'da yaygın olduğu dönemler 1980'lerle beraber başlar. Lübnan iç 

savaşı sırasında hareketin müritleri ellerine silah almadıkları gibi İsrail işgaline karşı da bir 

direniş göstermediler.  

Hareketin Lübnan'da İslami siyasal bir düzen kurma gibi bir amacı olmadığı gibi bu 

yöndeki isteklere karşı da olumsuz yanıt vermektedir. Fakat bunun yanında 1992 seçimlerine 

katılan Hareket, 2 milletvekili parlamentoya sokmayı başarmış ancak 1996 seçimlerinde bu 

koltukları kaybetmiştir.  

                                                           
26

 Cemaatin ayrıntılı görüşleri için bakınız “Şeyh Bilal Şaban’la Söyleşi, Bölüm 2”,  
http://www.almayadeen.net/episodes/749742/_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-
%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-
%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86---%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A ; 
https://dogruhaber.com.tr/haber/13763-lubnan-islami-tevhid-hareketinin-dunu-8230-bugunu-8230 (Erişim: 
21.10.2018). 
27

 http://www.harariyy.org/1ns.htm (Erişim Tarihi: 29. 12. 2018) . 

http://www.almayadeen.net/episodes/749742/_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86---%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://www.almayadeen.net/episodes/749742/_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86---%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://www.almayadeen.net/episodes/749742/_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86---%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://www.almayadeen.net/episodes/749742/_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86---%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://www.almayadeen.net/episodes/749742/_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86---%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://www.almayadeen.net/episodes/749742/_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86---%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://dogruhaber.com.tr/haber/13763-lubnan-islami-tevhid-hareketinin-dunu-8230-bugunu-8230
http://www.harariyy.org/1ns.htm


17 
 

Cemiyetin Avrupa ve Amerika'da birçok şubesi olmakla beraber bölge ülkelerinde de 

faaliyet gösteren kurumları bulunmaktadır. Günümüzde hala bu vakıflar ve dernekler 

aracılığıyla çalışmalarını yürütmektedir.
28

 

 

5) Selefi Akımlar 

 

Suud kaynaklı Vahhabi düşüncesine dayanan, birbirinden bazen bağımsız bazen ise 

beraber hareket eden birçok grup bulunmaktadır. Belirli bir liderlerinin olmaması nedeniyle 

dağınık bir yapıya sahiptirler. Şeyh Salim el Şehhal tarafından, 1946'da Hz. Muhammed 

Gençliği (Şebabu Muhammed) adıyla kurulan hareket en önde gelenlerindendir. Hareket adını 

1950'lerden sonra Cemaat-Müslümanlar(el-Cemaa-Muslimun) olarak değiştirdi.  

Siyasi olarak mevcut bir partileri yoktur. Bunun yerine davet ve tebliğ çalışmalarında 

sosyal yardım kuruluşları, dernekler, Kur'an kursları vs. gibi kurumlar yoluyla aktiflik 

gösterirler. 

İkra Hayır Grubu'nu kuran Şeyh Bilal Doqmaq da önde gelen selefi isimlerdendir. 

Feth'ul İslam ile bağlantılı olan Doqmaq, bu grubun Lübnan ordusuyla çatışmaya girmesi 

üzerine grupla ilişkisini kesmiştir. Cemaat-Müslümanlar Hareketinden farklı olarak Sünni 

Müslümanların laik-liberal Müstakbel Partisi'ne destek vermişlerdir. 

Bir başka selefi grup olan Cundullah (Allah'ın Askerleri)'ın lideri Şeyh Kenan 

Naci'dir. Hareket birçok küçük selefi grupları bünyesinde barındırır. Daha çok 2005'ten beri, 

Suriye, İran ve Hizbullah ekseninin politikalarına karşı çıkmasıyla tanınmıştır. 

Selefi Akım, Lübnan iç savaşında İslami Ordu(Ceyş'ul İslami) adında, geniş çaplı, 

ortak bir askeri kanat oluşturmuştur. Bu kanadın kuruluşu, lideri olan Daiyulislam'ın Suudi 

Arabistan'ı ziyaretinden sonraya denk geldiğinden dolayı, hareketin Suud rejiminden destek 

aldığı söylenilebilir. Ancak Lübnan Selefiliğini el-Kaid bağlantısı de konuşulmaktadır.  

Kısacası Selefi Akım, Lübnan'da 1990'lara kadar ''El Şehhal Ailesi'' (sırasıyla Salim, 

Daiyulislam, Hasan, Raziyulislam gibi ailenin önde gelen âlimleri) önderliğinde faaliyetlerini 

göstermiş olup 1991 Körfez Savaşı ile beraber davet yanlıları ve cihad yanlıları diye 

bölünmelere başladılar. Bugün hala karmaşık ve dağınık bir yapıda bulunmakla beraber yer 

yer Lübnan siyasetinde etkili olmaktadırlar.
29

  

 

6) Müslüman Âlimler Topluluğu (Tecemmeü’l-Ulema-il Muslimin) 

 

                                                           
28

 http://www.harariyy.org/  (Erişim Tarihi: 29. 12. 2018) . 
29

 http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/11/2012111593541563647.html , Erişim Tarihi: 29. 12. 2018.  

http://www.harariyy.org/
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/11/2012111593541563647.html
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Müslüman Âlimler Topluluğu, bir 

hareket olmaktan ziyade, daha çok âlimleri 

bir arada tutarak birlikte hareket etmelerini 

sağlayan bir dernek olarak faaliyet 

göstermektedir. Kurucuları arasında; Şeyh 

Mahir Hammud, Şeyh Gazi Hanine, Şeyh 

Ali Hazım ve Hizbullah'ın da üst düzey 

yetkililerinden olan Seyyid Rağıb Harb gibi 

Lübnan'da tanınan simalar bulunmaktadır. 

Topluluk, İsrail'in işgali dönemlerinde 

âlimlerin bir arada olmalarını sağlayarak 

halkı direnişe yönlendirme girişimlerinde bulundu. Bu Topluluğun hedefleri arasında: 

- Küresel emperyalizme karşı mücadele etmek, 

- Siyonizme karşı mücadele ve Filistin'deki siyonist varlığı yok etmek için çalışmak, 

- Lübnan'da Müslümanlar arasında birliği sağlamak, 

- İlmini pratiğe dönüştürebilecek âlimler yetiştirip özgürlük mücadelesinde aktif rol almalarını 

sağlamak gibi maddeler bulunmaktadır.
30

 

 

7) Feth’ul-İslam Hareketi 

 

Sünni Müslüman bir hareket olup 2005-2008 yılları arasında kısa süreli bir etkinlikleri 

olmuştur. Hareket, Lübnan'daki Nahr el-Bared mülteci kampında faaliyet göstermiştir. 

Lübnan-Filistin hareketlerinin dağınık yapısını gösteren Fethul İslam, Yaser Arafat 

                                                           
30

 http://tajamoo.com/  http://dergipark.gov.tr/download/article-file/159449 (Erişim: 29.12.2018). 

http://tajamoo.com/
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/159449
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liderliğindeki El Fetih'ten ayrılan El Fetih-İntifada adıyla ortaya çıkmıştır. Ardından bundan 

da ayrılarak Eylül 2006'da Şakir el-Absi tarafından kendi ismiyle kurulmuştur. 

Farklı kaynaklara göre, Fethul İslam'ın el-Kaide ile bağlantılı olduğu ya da onun 

düşüncesinde olduğu söylenmektedir. Hareketin siyasi çizgisi de bu iddiayı destekler 

niteliktedir. Hareket, adını Mayıs 2007'de Lübnan ordusuyla Nahr el Bared kampında 

girdikleri çatışmayla duyurmuştur. Lübnan ordusundan ve Fethul İslam'dan kayıplar olduğu 

gibi mülteci kampındaki sivillerin de hayatını kaybetmesi Hareketin imajını daha başından 

çizmiş görünmektedir. Öyle ki, Hizbullah ve HAMAS gibi İslami hareketler bu kayıplardan 

dolayı Fethu’l-İslam'ı kınamış ve Lübnan ordusuyla çatışmanın işgalci İsrail'e destek 

olduğunu belirtmişlerdir. 
31

 

Lübnan Savunma Bakanlığı'nın 2 Eylül 2007'de yaptığı açıklamaya göre, çatışmada 

222 Fethul İslam askeri hayatını kaybederken 202'sinin de tutuklandığı eklenmiştir. Ayrıca 

Lübnan ordusundan da 163 kaybı olduğunu belirtilmiştir.
32

 Çatışmaların sona erdiğini bildiren 

bu açıklamayla, Hareketin aktifliğinin de sona erdiği söylenebilir. 

 

8) Ali Fadlullah Hareketi 

 

Lübnan Şia’sının önemli ismi ve etkisi İslam dünyasının genelinde görülen Allame 

Muhammed Hüseyin Fadlullah’ın oğlu din alimi Ali Fadlullah, Lübnan’da Şiîler arasında 

babasının çizgisini ayakta tutmaya çalışmaktadır. Ali Fadlullah, mezhepler arasındaki ihtilafın 

çatışmaya dönüştürülmesine karşı çıkmakta, Müslümanların ittihadının Lübnan ve bütün 

İslam dünyası için önemini vurgulamaktadır.
33

 Fadlullah’ın çalışmaları Hizbullah tarafından 

tepkiyle karşılanmakta, Fadlullah ve taraftarlarının kendi başlarına, Aşura Matemi gibi Şiî 

etkinliklerde bulunmaları Hizbullah tarafından engellenmektedir.
34

 Ali Fadlullah’ın Türkiye 

ile ise iyi ilişkileri bulunmaktadır.
35
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 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/2/10/%D9%81%D8%AA%D8%AD-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85; 
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34
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%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-
%D8%B9%D8%A7/  (Erişim: 21. 12. 2018). 
35

 https://www.dunyabulteni.net/roportaj/ali-fadlallah-turkiyeyi-yuregimiz-burkularak-izliyoruz-h181651.html 
(Erişim: 21. 12. 2018). 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/2/10/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/movementsandparties/2014/2/10/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.aljazeera.net/programs/opendialogue/2007/5/30/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.aljazeera.net/programs/opendialogue/2007/5/30/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.aljazeera.net/programs/opendialogue/2007/5/30/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.aljazeera.net/programs/opendialogue/2007/5/30/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.aljazeera.net/programs/opendialogue/2007/5/30/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.bilgesam.org/incele/1348/-lubnan-krizinin-kronolojisi/#.W9BJ42gzbIU
http://janoubia.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/
http://janoubia.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87/
http://janoubia.com/2016/10/04/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7/
http://janoubia.com/2016/10/04/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7/
http://janoubia.com/2016/10/04/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7/
http://janoubia.com/2016/10/04/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7/
https://www.dunyabulteni.net/roportaj/ali-fadlallah-turkiyeyi-yuregimiz-burkularak-izliyoruz-h181651.html
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Lübnan, İslam ülkeleri üzerine çalışanların, hassasiyetle kaçınmaları gereken 

mezhepsel farklılık değerlendirmelerini zorunlu kılan bir sahadır.   

Ülkedeki toplumsal düzen, din ve mezhep farklarını gözetme adına bölünmeye hizmet 

edecek şekilde siyasi yapıya yansımıştır.  

Lübnan’ın İslamî hareketleri mezheplerine göre gruplaşmışlardır. Mezhepler 

arasındaki fark konusunda bütünleşmeden yana düşünen eski neslin önderlerinden Fethi 

Yeken, Şeyh Said Şaban ve Hüseyin Fadlullah’ın çocuklarının başında bulunduğu gruplar 

dahi neticede sadece kendi mezheplerinden olan kesime seslenebilmektedir. Bu üç önderin 

çocukları, mezhepçilik karşıtı yaklaşımlarından dolayı dışlanmakta ve nihayetinde marjinal 

kalmaktadırlar. Fethi Yeken ve Said Şaban’ın mirasçıları Şiîlere seslenemedikleri gibi 

Hüseyin Fadlullah’ın çocukları da Sünnilere seslenememektedir.   

Lübnan’da İslamî hareketin daha fazla etkili olması ancak bu mezhepçi yaklaşımın 

terk edilmesiyle mümkündür.  

Lübnan'da dış güçler tarafından oluşturulup Lübnan sosyal gerçekliğine uymayan 

siyasi düzen, sosyal gerçekliğin değişmesiyle düzeni sağlama işlevinden daha da uzaklaşmış; 

iç sorunların ana etkeni olmuştur. 

Siyasi düzen, 20.  yüzyılın ilk yarısında Hrıstiyanlar devlet hiyerarşisinin tepesinde 

konumlandırılıp Şiî Müslüman nüfusun siyasi sürece katılmasıyla yetinilmişken 20. yüzyılın 

sonlarından bu yana Hrıstiyan nüfus ile Sünni Müslüman nüfus göçler ve sekülerleşmenin 

getirdiği planlama ve bu planlamanın demografiyi etkilemesiyle azalıp etkisizleşmiştir. Şiî 

nüfus ise dindarlaşma, cemaatleşme ve dış destekle artmış, güçlenmiştir. Şiî nüfus, 

konjonktürel yeni yapısıyla devlet yönetimindeki nüfuzunun yeniden düzenlenmesini talep 

etmektedir. Bu talebi karşılayacak bir devlet düzeninin bulunmaması, Lübnan'ı içeride her an 

krizlerle yüz yüze bırakacak potansiyeli oluşturmaktadır. 

Lübnan, mezhepsel ve dinî renkliliğiyle İslam dünyasının önemli laboratuarlarından 

biridir. Burada farklı mezheplerden Müslümanlar arasında fiili çatışmanın bulunmaması 

önemli bir örneklik teşkil etmektedir. Ancak bu çatışmasızlığın herhangi bir mezhebin 

Lübnan’daki diğer Müslümanlara dayatılması boyutuna taşınmak istenmesi, Lübnan’ı kaosa 

sürükleyeceği gibi onu aynı zamanda bütün İslam dünyası için menfi bir örnek hâline 

getirecektir.  
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ÜLKE KÜNYESİ
36

 

                                         

                                                     

Resmi Adı Lübnan Cumhuriyeti 

Başkenti Beyrut 

Yönetim Biçimi Parlamenter Cumhuriyet 

Cumhurbaşkanı Mişel Avn 

Başbakan Saad Hariri 

Nüfusu 6,229,794 (Temmuz 2017 tahmini) 

Dinler %54 İslam (%27 Sünni, %27 Şiî), %40 Hristiyan (%21 Maruni Katolik, 

%8 Rum Ortodoks, %5 Rum Katolik, %6 Diğer Hristiyan), %5 Dürzi ve 

%1 Diğer 

Dili Arapça(Resmi), İngilizce, Fransızca, Ermenice 

Etnik Yapısı Arap % 95, Ermeni % 4, Diğer % 1 

Coğrafi Konum Güneyinde İsrail’in işgal ettiği Filistin toprakları, kuzeyi ve doğusunda 

Suriye, Batısında ise Akdeniz’e kıyısı bulunmaktadır. 

Yüzölçümü 10.400 km
2
 

Belli Başlı Siyasi 

Partiler/Hareketler 

ve Liderleri 

Hizbullah(Hasan Nasrallah) , EMEL Hareketi(Nebih Berri), Gelecek 

Hareketi-El Müstakbel(Saad Hariri), İlerici Sosyalist Partisi(Velid 

Canbolat), Ulusal Özgürlük Hareketi(Mişel Avn), Lübnan 

                                                           
36

  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/le.html   (Erişim:25.10.2018). 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/le.html
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Kuvvetleri(Samir Caca) 

Üyesi Olduğu Bazı 

Uluslararası 

Kuruluşlar 

Birleşmiş Milletler(BM), Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma 

Fonu(AFESD), Gıda ve Tarım Örgütü(FAO), Uluslararası İmar ve 

Kalkınma Bankası(IBRD), Uluslararası Para Fonu(IMF), UNESCO, 

İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT), İslam Kalkınma Bankası(İKB), 

Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO), Dünya Turizm Örgütü(UNWTO), 

Dünya Sağlık Örgütü(WHO), Dünya Ticaret Örgütü(WTO) 

 

 


