
 

 

Dosya No: 12 

 

Lübnan’da Hükümet Kurma Girişimleri: Yeni Bir Kriz Kapıda mı?  

İsmail Duman – UGSAM Araştırmacısı 

Mezhepsel kota sistemine dayalı siyasal yapısı dolayısıyla ülke içi siyasetin tıkanmalar yaşadığı 

Lübnan’da 9 yıl aradan sonra yapılan genel seçimler, çözüme kavuşturulmayı bekleyen acil 

gündem maddelerinin (ekonomik problemler, yolsuzlukla mücadele, Suriyeli mülteciler, enerji 

problemi vs.) ele alınması için iyimser bir hava oluşturmuştu. Ancak 6 Mayıs’ta yapılan 

seçimlerin üzerinden üç aydan fazla bir zaman geçmesine rağmen hükümetin henüz 

kurulamamış olması Lübnan’da yeni bir krizin habercisi gibi durmaktadır.  

Uzun süreli tartışmalar sonucunda kabul edilen ‘nispi temsil esaslı seçim sistemi’nin Mayıs 

ayındaki seçimlerde ilk defa uygulanmasıyla meclis aritmetiğinde Hizbullah ve müttefikleri 

lehine yaşanan değişim, yeni hükümetin kurulmasının önündeki iç faktörlerden kaynaklı 

engellerin yanı sıra Suudi Arabistan merkezli dış faktörlerin de gündeme gelmesine sebebiyet 

vermiştir. Hizbullah’ın müttefikleriyle beraber meclisteki sandalyelerin yarısından çoğunu elde 

ettiği bir vasatta, Suudi Arabistan’ın ülkedeki en önemli müttefiki olan Saad Hariri 

önderliğindeki Mustakbel Partisi’nin bir önceki döneme kıyasla sandalyelerinin üçte birini 

kaybetmesi, kurulacak yeni kabinede bakanlık dağılımlarının her zamankinden daha fazla 

tartışma yaratmasına neden olmuştur. Diğer yandan, Hizbullah’ın başını çektiği 8 Mart 

koalisyonuna yakın 10 Sünni milletvekilinin meclise girmesi ve Mustakbel Partisi’nin başını 

çektiği 14 Mart koalisyonunda yer alan Lübnan Güçleri’nin(LG) bir önceki döneme nazaran 

sandalye sayısını yaklaşık iki katına çıkarması, hükümetin kurulmasında yaşanan tartışmalara 

yeni bir boyut kazandırmıştır. 

Taif Anlaşması gereği Lübnan’da Başbakanın Sünni olması gerektiği göz önüne alındığında, 

Hizbullah’ın kendisine yakın Sünni isimlerden aday çıkarmayarak, ülkedeki Sünni oyların 

birçoğunu alan Saad Hariri’nin yeni hükümeti kurmasına zımnen razı olduğunu söylemek 

mümkündür. Hizbullah’ın bu yaklaşımı sonucunda bir krize dönüşmeden çözüme 



 

 

kavuşturulacağı varsayılan yeni hükümeti kurma çabaları, bakanlık dağılımları konusunda 

yaşanan anlaşmazlıklar dolayısıyla bir türlü nihayete erdirilememiştir. Hariri’nin 11 Haziran’da 

sunduğu listenin Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun tarafından 25 Haziran’da reddedilmesiyle 

yeniden başlayan görüşmelerin, dört temel mesele etrafından kilitlendiği görülmektedir: 

1) Lübnan Güçleri’nin bakanlık talepleri: 14 Mart ittifakında yer alan ve Suudi Arabistan’la 

iyi ilişkiler içerisinde olan Lübnan Güçleri, son seçimde Hristiyan oylarının yüzde 30’unu 

alarak sandalye sayısını 15’e yükseltti. Cumhurbaşkanı Mişel Aun ve Dışişleri Bakanı Cibran 

Basil’in partisi olan Özgür Yurtsever Hareketi (ÖYH) ’nden sonra Hristiyan nüfusunu temsil 

eden ikinci büyük parti olma pozisyonunu yakalayan LG, Başbakan Yardımcılığı ve 

stratejik/icracı bakanlıklardan (İçişleri, Dışişleri, Savunma ve Maliye Bakanlıkları) biri dâhil 

olmak üzere en az 5 bakanlığın kendisine tahsis edilmesi gerektiğini savunmaktadır. İlk 

başlarda, LG’nin Hristiyan gruplar arası rekabetin bir yansıması olarak icracı bakanlıklarda 

ısrarcı olduğu yorumları ön plana çıkarken, son süreçte Suudi Arabistan’ın yönlendirmesi ile 

Dışişleri veya Savunma Bakanlıklarından birine sahip olmak istediği ve bu konuda tüm 

müzakere kapılarını kapattığı yorumları gündeme gelmiştir. LG’den bazı yöneticilerin Suudlu 

yetkililerle son zamanlarda yaptığı görüşmeler de bu yorumu destekler mahiyettedir. 

Dolayısıyla, iç rekabet kaynaklı başlayan bu tartışmanın, dış faktörlere dayalı bir yönünün 

olduğu görünürlük kazanmaya başlamıştır. 

Öte yandan, söz konusu taleplerine ilişkin Suud’un dahli olduğu iddialarını reddeden LG, ÖYH 

ile aralarındaki geçmiş anlaşmazlıklara son vermek ve Lübnan siyasetini kilitleyen 

Cumhurbaşkanlığı krizini çözüme kavuşturmak amacıyla 2016 yılında imzaladıkları Maarab 

Anlaşması’nı bakanlık sayısına ilişkin ısrarlarının gerekçesi olarak öne sürmektedir. Anlaşma 

gereği alınan oy oranlarına bakılmaksızın her iki grubun eşit sayıda bakanlığa sahip olması 

gerektiğini savunan LG, ÖYH tarafından anlaşma maddelerini manipüle etmekle 

suçlanmaktadır. Neticede, LG’nin bakanlık talepleri, yeni hükümetin kurulmasının önündeki 

engellerin başında gelmektedir.  

2) Dürzi sandalyelerin paylaşımı: Lübnan’da yaşayan Dürzileri temsil eden iki parti 

bulunmaktadır. Farklı koalisyonlarda yer alan bu partiler, Velid Canbulat liderliğindeki İlerici 



 

 

Sosyalist Partisi ile Talal Arslan liderliğindeki Lübnan Demokratik Partisi’dir. Dürzilerin 

oylarının çoğunluğunu alan Canbulat, 14 Mart ittifakına ve Suudi Arabistan’a yakınlığıyla 

bilinmektedir. Seçime Özgür Yurtsever Hareketi ile ittifak halinde giren Lübnan Demokratik 

Partisi’nin “Dürzilere ayrılan 3 kişilik kotanın 1 tanesinin kendilerine tahsis edilmesi gerektiği” 

düşüncesine şiddetle karşı çıkan Velid Canbulat, kabinede Dürzileri sadece İlerici Sosyalist 

Partisi’nin temsil edebileceğini savunmaktadır. Yine ilk bakışta bir iç rekabetin yansıması 

izlenimi veren bu sorunun yoğun müzakerelere rağmen çözüme kavuşturulamaması, 

Canbulat’ın yakın dönemde yaptığı Suudi Arabistan ziyaretlerinin kabine ısrarında yönlendirici 

faktör olduğu iddialarını beslemektedir.  

3) Özgür Yurtsever Hareketi’nin bakanlık talepleri: Cumhurbaşkanı Mişel Aun’un partisi 

olan ÖYH, seçimlerde Hristiyan oylarının yarısından çoğunu alarak, mecliste en fazla 

sandalyeye sahip parti olmuştur. Hizbullah’ın müttefiki olan ÖYH, Cumhurbaşkanı’na ayrılan 

kota (3 bakanlık) ile birlikte kabinede 10 veya 11 bakanlık talep etmektedir. Kimi partiler, 

Cumhurbaşkanına ayrılan kotanın anayasada yer almadığını savunurken, ÖYH bu hakkından 

asla vazgeçmeyeceği farklı platformlarda zikretmiştir. Lübnan’da bakanlar kurulunun üçte 

birinden bir fazlasının (11 bakan) istifa etmesi durumunda hükümetin düşürüldüğü göz önüne 

alındığında, ÖYH’nin bu sayıya tek başına sahip olma ihtimali pek çok partiyi tedirgin 

etmektedir. Öte yandan, ÖYH’nin kabinedeki pozisyonunu 2022’deki Cumhurbaşkanlığı 

seçimine ilişkin Hristiyanlar arası rekabetle açıklayanlar da olmuştur. Buna göre; ÖYH, 

mecliste ve kabinede üstünlüğünü muhafaza ederek, LG’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde 

karşısına güçlü bir adayla çıkmasını engellemek istemektedir. 

4) Hizbullah’a yakın Sünnilerin pozisyonu: Sünnilerin önemli temsilcilerinden biri olarak 

görülen Mustakbel Partisi’nin 6 Mayıs seçimlerinde oy kaybı yaşamasıyla, 8 Mart koalisyonuna 

yakınlığıyla bilinen Sünniler mecliste kendilerine yer bulmuştur. Hizbullah’ın 8 Mart yanlısı 

Sünniler için bakanlık talebinde bulunması, bu zamana kadar bakanlar kurulundaki Sünni 

kotasını (6 bakanlık) tek başına kullanan Mustakbel Partisi’nin tepkisine neden olmuştur. 

Meclis aritmetiği üzerinden dağılım yapıldığı takdirde en az 1 bakanlığın Hizbullah yanlısı 

Sünnilere verilmesi gerektiği gerçeğini hesaba kattığımızda, bu konunun da diğer 



 

 

anlaşmazlıklar bağlamında pazarlık konusu olacağını öngörmek mümkündür. Diğer bir 

ifadeyle, 8 Mart koalisyonunun bakanlık dağılımındaki pozisyonunda Hizbullah yanlısı 

Sünnilerin durumu belirleyici bir etkiye sahip olacaktır. Tüm Sünni koltuklar Mustakbel 

Partisi’ne gidecek olsa dahi, Hizbullah yanlısı Sünnilerin gündeme gelmesi, 8 Mart’ın 

anlaşmazlık konularından birine dair pazarlıkta elini güçlendirecektir.  

Hizbullah’ın ve Emel’in kabinedeki pozisyonu  

Kabinede Şiilere ayrılan 6 kişilik kotayı eşit oranda paylaşan Hizbullah ve Emel Hareketi, yeni 

hükümetin bir an önce kurulması için çağrıda bulunurken, tartışmalı meselelere doğrudan dâhil 

olmamayı tercih etmektedirler. Daha önceki dönemlerde hükümetin kurulması için kendi 

hakkından feragat eden (2 bakanlıkla yetinen) Hizbullah, bu sefer 3 bakanlık hakkını da 

kullanacağını ifade etmiştir. Enerji veya Sağlık Bakanlığı’nın Hizbullah’a verileceği 

konuşulurken, hareket icracı bakanlıklardan hiçbirine talip olmadığını açıklamıştır. Emel 

Hareketi ise, Maliye Bakanlığı’nın Şiilere tahsis edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Önemli 

kararların altında Hristiyan Cumhurbaşkanı ve Sünni Başbakanın yanı sıra Şii bir Maliye 

Bakanının imzasının olmasının hizipler arası eşitliği sağlayacağını savunan Emel Hareketi, Taif 

Anlaşması’nda yazılı olarak ifade edilmese de sözlü görüşmelerde varılan mutabakat gereği 

Maliye Bakanlığı’nda ısrarcı olacaklarını belirtmiştir. Kıdem yükseltme tartışmalarında 

yaşanan imza krizinde Emel Hareketi ile karşı karşıya gelen Dışişleri Bakanı ve ÖYH resmi 

lideri Cibran Basil, Maliye Bakanlığı’nın hiçbir grubun tekelinde olmadığını belirten sert bir 

çıkış yapsa da, sonraki görüşmelerde bu bakanlığın Emel Hareketi’ne tahsis edilmesine razı 

olmuştur. Dolayısıyla Şiilere bakanlık dağılımında yoğun bir tartışma yaşanması 

beklenmemektedir.  

Öte yandan, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin yaşanan anlaşmazlıklara dair Şii gruplar farklı 

bakış açılarına sahiptir. Hizbullah, başından beri hükümet krizinde Suudi Arabistan’ın 

istikrarsızlaştırıcı bir rol oynadığını savunurken; Emel Hareketi, her partinin meclisteki 

sandalye sayısıyla orantılı olarak bakanlık talep etmesinin doğal bir hak olduğunu 

düşünmektedir. Ancak, daha önce meseleyi iç faktörler üzerinden değerlendiren Emel 

Hareketi’nin de son zamanlarda Suudi Arabistan faktörüne vurgu yaptığı görülmektedir. Aynı 



 

 

vurgunun Cumhurbaşkanı Mişel Aun tarafından da yapılması, dış faktör analizinin daha fazla 

devrede olduğunu göstermektedir.  

Sonuç  

Lübnan’da yeni kurulacak hükümetin, hem ülke içi dinamikleri hem de bölgesel fay hatlarını 

tetikleyecek süreçleri idare etme potansiyeli hesaba katıldığında, yeni kabinenin 

oluşturulmasında neden böyle bir gecikmenin yaşandığı daha bir anlam kazanacaktır. İran ve 

Suudi Arabistan arasında yaşanan bölgesel mücadelenin en fazla hissedildiği ülkelerden biri 

olan Lübnan, önümüzdeki dönemlerde Ortadoğu’da yaşanacak farklı mücadele pratiklerinin 

doğrudan muhatabı olacaktır. Diğer yandan, iç siyasette gerginlik potansiyeli taşıyan pek çok 

konu yeni hükümetin önüne gelecektir. Uluslararası Refik Hariri Mahkemesi, Hizbullah’ın 

silahsızlandırılması gibi tartışmalı meseleler meclisin ve kabinenin gündeminde olacaktır. 

Hariri ve müttefiklerinin mecliste azınlığa düştüğünü göz önünde bulundurduğumuzda, 14 Mart 

bileşenlerinin kabinedeki ısrarı daha anlaşılır olmaktadır. Dolayısıyla, son 2 yıldır Lübnan 

siyasetinde etkisini gittikçe kaybeden Suudi Arabistan’ın sahayı İran’a ve Hizbullah’a 

bırakmamak adına kabine görüşmelerine dolaylı olarak müdahil olması kuvvetle muhtemeldir. 

Kasım 2017’de Hariri’yi istifaya zorlayan Suud yönetiminin bunda başarılı olamayınca Mayıs 

seçimlerine bel bağladığını bilinmekteydi. Seçimlerde de ciddi bir hayal kırıklığı yaşayan 

Suud’un bir yandan Lübnan’da yeni hükümetin en kısa sürede kurulmasından yana olduğunu 

açıklayıp, diğer yandan kendisine yakın olan gruplara taleplerinden taviz vermemelerini 

öğütlemesi Riyad’ın önceki Lübnan pratikleri ile uyuşmaktadır. Yeni hükümet görüşmelerinin 

böyle bir atmosferde devam etmesi durumunda, Lübnan’da çözüm yerine yeni bir krizle 

karşılaşmak kaçınılmaz olacaktır.  

 

  



 

 

 


