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21. YÜZYILDA KÜRESEL TERÖRIZM 
TEHDIDI: BEYRUT’TA GERÇEKLEŞEN 
PATLAMA YENI DÖNEMIN 11 EYLÜL   
SENARYOSU MU?

Ömer MEMOĞLU
Yüksek Lisans Öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye

ÖZET

ABD’de yaşanan 11 Eylül terör saldırılarının ardından, küresel dünya 
paradigması devlet dışı aktörlerin gerçekleştirdiği bu saldırının kurbanı ol-
muştur. Tek kutuplu dünya düzenini sembolik olarak yerle bir eden saldırı, 
devletlerinde millî güvenlik unsurlarını yeniden gözden geçirmelerine neden 
olmuştur. Uluslararası güvenlik anlayışını yeni bir restorasyona iten 9/11 saldı-
rıları, küresel terörizm tehdidi ile mücadele için de güvenlik kavramının farklı 
perspektiflerde yeniden gözden geçirilmesine olanak tanımıştır. Bu saldırıların 
küresel güvenlik çerçevesinde ilk yansıması havacılık sektöründe görülmüş-
tür. Havacılık sektöründe güvenlik anlayışının devletler arasında koordinas-
yon sağlanan bir sistematiğe dönüşümüne ve istihbarat anlayışında da devletler 
arası iş birliğine giden sürece öncülük etmesine 11 Eylül’ün imkân sağladığı 
söylenebilir. Keza istihbarat alanı, iş birliği hususunun en zor gerçekleştirildiği 
alan olmasına karşın, söz konusu millî güvenlik olduğunda, bilgi paylaşımını 
gerekli kılmış ve uluslararası iş birliğine giden sürece öncülük etmiştir. 21. 
yüzyılın en büyük risk unsuru küresel terörizm tehdididir. Devletlerin iş birliği 
çerçevesinde mücadele etmesi gereken en önemli alan küresel terörizm riski 
ve küresel terörizmin neden olduğu vahim tablodur. 4 Ağustos 2020’de Bey-
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rut’ta gerçekleşen patlamada sıklet merkezi olarak Beyrut Limanı belirlenmiş 
ve şehrin en önemli geçim kaynağı tahrip edilmiştir. Ancak bu terör saldırısının 
hedeflediği Lübnan Cumhuriyeti’nin millî güvenliğinin ötesinde bu saldırının 
ardından ortaya çıkabilecek yeni güvenlik sonuçları olabilir. Bu durumda akıl-
lara “Beyrut’ta gerçekleşen patlama yeni dönemin 11 Eylül senaryosu mu?” 
sorusunu getirmiştir. Zira sıklet merkezi olarak Beyrut Limanı’nın tercih edil-
miş olması stratejik olarak incelendiğinde devletlerin liman güvenliği çerçe-
vesinde iş birliğine gitmesine neden olabilecek bir sonuca ev sahipliği yapa-
bilir. Bunun yanında ulus-devletlerin limanlarını Kitle İmha Silahları (KİS) 
ve bomba yapımında kullanılan patlayıcı maddelerin sığınağı haline getirmiş 
olmaları bir diğer küresel güvenlik tehdididir. Küresel terörizm tehdidine karşı 
ulus-devletler ve istihbarat birimleri koordineli bir şekilde çalışmalı ve bu ris-
ke karşı gereken reaksiyon gösterilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Küresel Terörizm, Küresel Güvenlik, 11 Eylül, Lüb-
nan, Beyrut Limanı.

GIRIŞ 

(Multidisipliner Bir Anlayış Çerçevesinde Istihbarat Bilimi: Düşma-
nı Tanımak Ve Enformasyon Savaşı)

21. yüzyıl bilimde tek disiplinin yetersiz kaldığı, multidisipliner bir anla-
yışla hareket edilmesi gereken, tüm alanların hassasiyetle birbirleriyle yakın-
dan ilişki içerisinde bulunduğu bir dönüşüme ev sahipliği yapmaktadır. Küre-
sel çerçevede güvenliğin sağlanabilmesi adına devletler arası koordinasyonun 
sağlanması ve bunun yanında, 21. yüzyılın vebası olarak ifade edilebileceğimiz 
küresel terörizm tehdidine karşı ortak bir mücadele ortaya koyabilmek gerekli-
dir. Bunu sağlayabilecek alan hiç kuşkusuz istihbarattır ve istihbarat paylaşımı 
hususunu çağın paradigmaları arasına eklemek gerekir. Zira devletlerin güven-
lik anlayışlarını ulusal bir bakışa endekslemesi halinde hasımların ekmeğine 
yağ sürülmüş olunmaktadır. 21. yüzyılın en büyük risk unsuru küresel terörizm 
tehdididir. Bu ortak düşmana karşı koordineli bir şekilde hareket etmek, dev-
letler arası istihbarat birimlerinin koordinasyonunu ve iş birliğini sağlamak, 
ortak güvenlik paradigmaları oluşturmak suretiyle uluslararası kongreler, sem-
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pozyumlar düzenlemek ve karar alıcıların terörizmle mücadelesine bilim dün-
yası olarak da destek olmak oldukça önemli bir bakış açısı sunmaktadır. Sun 
Tzu’nun “Savaş Sanatı” isimli eserinde dediği gibi, “Düşmanı tanımak, onu 
yenmenin ilk adımıdır.”1 Düşmanı tanıyabilmek için multidisipliner bir anlayış 
çerçevesinde, bilim dünyasının istihbarat ve güvenlik güçlerine farklı perspek-
tiflerden yeni bakış açıları sunmaları büyük önem arz etmektedir. Kısaca, istih-
baratın yalnızca ulusal güvenliğin sağlanması adına gerçekleştirilen bir eylem 
olmasından da öte bir bilim olduğu gerçeğini anlatabilmek gerekmektedir.

Stein (2002)’e göre “Birinci dalga” içerisinde savaşların hedefi toprak-
ken, “İkinci dalga” içerisinde savaşların hedefi üretim kapasitelerinin kontrolü 
olmuş ve ortaya çıkan “Üçüncü dalga” içerisinde yeni hedef bilginin kontro-
lüdür. Yeni dönemde bilgiyi kontrol etmek için savaşlar gerçekleştirilecektir.2 
20. yüzyılda hedef topraktı. Bugün ise hedef insandır, insan zihnidir. Zihinlerin 
işgal edilmesini planlayan yeni düşman, savaşın kurallarını da değiştirmiş ve 
daha farklı metotlar kullanarak ulus-devletlerin üzerlerine gelmeye başlamış-
tır. Bu düşmanı alt edebilmenin yolu doğru zamanda doğru istihbarata ulaşa-
bilmekten geçmektedir. İstihbarat kelimesinin İngilizcede karşılığı olan kelime 
“intelligence” yani akıl, zekâ, anlayış, haber, bilgi ve istihbarat anlamlarına 
gelmektedir. İngilizcede dikkat çekilmek istenen nokta, meselenin haberin top-
lanmasında olmadığı, toplanan malûmatın birleştirilmesinde, bağlantılarının 
ilişkilendirilmesinde ve ortaya çıkan istihbaratın değerlendirilmesinde oldu-
ğudur.3 Bu anlayıştan hareketle, farklı disiplinlere sahip olan araştırmacıların 
bilgi toplama, toplanılan bilgilerin değerlendirilmesi süreçlerinde yer almaları 
ve son aşama olarak da istihbaratın oluşturulması kapsamında daha etkili istih-
barat yazım yöntemlerinin içerisinde rol oynamaları sağlanmalıdır. İstihbarat 
oluşturma sürecine bilimin katkı sağlaması demek, farklı disiplinlerdeki araş-
tırmacıların daha verimli ve öngörülerinin daha olası olduğu sonuçlara sebe-
biyet vererek istihbarat alanına öncü bir katkı sağlayabilir denebilir. Hatta bu 
sayede hasım unsurların oluşturabilecekleri muhtemel tehditlerine karşı zaman 
kaybetmeksizin ortak bir reaksiyon gösterebilmenin de yolu açılabilir. 

Caşın (2002)’a göre Soğuk Savaş sonrası dönemde istihbarat anlayışında 
uzmanlaşma önemli bir konuma sahip olmuştur. Değişen dünya düzeninin bir 

1  Sun Tzu, Savaş Sanatı, Salon Yayınları, 2018.
2  George J. Stein, “Enformasyon Savaşı – Siber Savaş – Net Savaşı”, Avrasya Dosyası, 

İstihbarat Özel, Cilt: 8, Sayı: 2, Yaz 2002, s. 168
3  Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, Kripto Kitaplar, Ankara, 14. baskı, 2020, s. 19
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diğer yansıması olarak gözüken belirsizliğin çok daha fazla olduğu günümüz-
de de en büyük sorun doğru bilgiye erişimdir. Bunun yanında sorun teşkil eden 
bir diğer husus ise tahmin yapma yetisinin sınırlandırılmış olmasıdır.4 Zira tek 
disipline sahip bir bakış açısıyla olaylara tek pencereden bakılabilirken, multi-
disipliner bir bakış açısına sahip olan araştırmacının olayları farklı perspektif-
lerden yorumlayabilmesi, analiz edebilmesi ve olaylar arasındaki bağlantıların 
ilişkilendirilebilmesine olanak sağlayabileceği söylenebilir. İstihbaratın yal-
nızca tahminden ya da kestirimden ibaret olmadığı gerçeği hatırlanarak, ön-
görülerde bulunan uzmanların rolü bir falcıdan ziyade bir eğitimci misyonuna 
doğru kaymaktadır. Bu dönüşümün içerisinde yer alan bir diğer yönelim ise 
açık kaynakların göz ardı edilmemesi gerektiği gerçeğidir.5 Küreselleşmeyle 
birlikte dünyanın sıfır birlerden oluşan bir sanal dünyaya doğru evrilmesi, bil-
ginin dijitalleşmesi, dünyanın internetle tanışması, Soğuk Savaş döneminden 
bu yana fotoğraf istihbaratı konseptlerinden uydu yayınları konseptlerine doğ-
ru hızla bir gelişmenin gösterilmesi ve özel televizyon kanallarının da çoğal-
ması bilgi ihtiyacımızı karşılayan farklı alanlar sunmaya başlamıştır. İstihbarî 
bilgi toplama sürecini açık kaynaklı bir hale getiren yeni dönem, medyayı is-
tihbarat birimlerinin haber kaynağı olarak kullanmalarını sağlamıştır. Güven-
lik anlayışlarında hasım ve olası hasım unsurların sahip oldukları harp silah 
ve araçlarının sayısı, menzili ve teknik özellikleri gibi hususlarının da önemli 
olduğu dönemde, istihbarat ihtiyacının ağırlıklı olarak ajanlar ve casuslar yo-
luyla, yoğun çabalar harcanarak yapıldığı dönemden günümüze gelinmiş ve 
istihbarat birimlerinin açık kaynak istihbaratına (OSINT) büyük önem verdiği 
görülmektedir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ilgili bilgilerin büyük ço-
ğunluğu zahmetsiz ve kısa bir zaman diliminde açık kaynaklardan elde edile-
bilinmektedir.6

4 Mesut Hakkı Caşın, “Soğuk Savaş Sonrasında Askeri Stratejik İstihbaratın Yeni Vizyonu.”, 
Avrasya Dosyası, İstihbarat Özel, Cilt: 8, Sayı: 2, Yaz 2002, s. 285

5 Mesut Hakkı Caşın, a.g.e., s. 285
6 Joseph M. Mazzafro, Cyber Intelligence: Setting The Landscape For An Emerging 

Discipline, Intelligence and National Security Alliance (INSA), Arlington, 2011, s. 15. ‘den 
aktaran: Gökhan Bayraktar, “Harbin Beşinci Boyutunun Yeni Gereksinimi: Siber İstihbarat”, 
Güvenlik Stratejileri Dergisi, 10, (20), 2014, s. 136
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1. Berlin Duvarı’nın Yıkılışının Ardından Küreselleşen Yeni Dünya 
Düzeninde Terörün de Küreselleştiği Gerçeğini Anlamak: Küresel Terö-
rizm Tehdidi Ile Mücadele Kapsamında Uluslararası Iş Birliği Ve Koordi-
nasyonun Sağlanması

Berlin Duvarı’nın yıkıldığı 9 Kasım 1989 kimi otoritelerce terör çağı ola-
rak adlandırılan 20. yüzyılın7 sonunu getiriyor ve iki kutuplu dünyanın sona 
erdiğini ilan eder nitelikte bir küresel dünya düzenini ilan ediyordu. Duvarın 
inşa edilme serüveni Doğu Almanya’da yaşayan insanların Batı Almanya’ya 
kaçmalarını önlemekti. Duvar 13 Ağustos 1961’de inşa edilmeden de önce as-
lında zihinlerde inşa edilmiş olan bir duvar vardı. Bu duvar, Doğu Almanya’da 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) kontrolünde yaşayan halka 
sosyalizm fikrini adeta dikte ediyor, Batı Almanya’daki halka ise Amerika Bir-
leşik Devletleri’nin (ABD) kapitalist sistemini sanki altın tepside sunuyordu. 
46 km uzunluğundaki duvar birçok trajik olaya ev sahipliği yapmıştı. Doğu 
Almanya vatandaşları Batı Almanya’ya öylesine kaçmak istiyordu ki kurşuna 
dizilmeyi bile göze alır bir hale gelmişlerdi. Duvarın sınırında ölen insanların 
yakınlarına yardım etmek düşüncesiyle kurulan “13 Ağustos” isimli grup ta-
rafından açıklanan verilere göre, Berlin Duvarı’nı geçmeye çalışırken ölen ya 
da kaçarken yakalanan ve gözetim altındayken ölen hatta politik baskılardan 
dolayı intihar eden insanların toplam sayısı 985 kişidir.8 Hâlihazırda psikolo-
jik savaşın acımasız yanı olarak zihinlerde zaten sosyalizm düşüncesi Doğu 
Almanya’da yaşayan halkı bir canavar gibi boğuyor ve hatta acımasızca öldü-
rüyordu. Buradan kaçışın tek yolu bir şekilde bu duvarı aşmak ve Batı Alman-
ya’ya geçebilmekti. 

Önce zihinlerde kurgulanan ve zihinleri iki kutba bölen, ardından ise Doğu 
Berlin ve Batı Berlin’i iki kutba ayırarak iki düşüncenin adete savaş meydanı 
haline geldiği Berlin’in bu trajik arenadan kurtulması yani bu duvarın yıkıl-
ması gerekiyordu. 1987 yılında Almanya Federal Cumhuriyeti’ne resmi bir zi-
yareti sırasında ABD dönem başkanı Ronald Reagan, Batı Berlin’de söylemiş 
olduğu şu söz ile tarihe geçecekti. “Bay Gorbaçov, bu duvarı yıkın!” diyordu.9 

7 Sinem Ünlü, “11 Eylül Olaylarının Uluslararası Sivil Havacılık Güvenliğine Etkileri”, 
(Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), 2009, s. 24

8 http://www.yenimesaj.com.tr/41-yilda-berlin-duvarinin-aci-bilancosu-H1073279.htm  (28 
Ekim 2020 tarihinde erişilmiştir.)

9 https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/mr-gorbacov-bu-duvari-yikin,si2IbahX4U2-
c2ABXv4Xow/k5z9O3fUDkuYqaA-Lg371g  (27 Ekim 2020 tarihinde erişilmiştir.)

http://www.yenimesaj.com.tr/41-yilda-berlin-duvarinin-aci-bilancosu-H1073279.htm
https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/mr-gorbacov-bu-duvari-yikin,si2IbahX4U2-c2ABXv4Xow/k5z9O3fUDkuYqaA-Lg371g
https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/mr-gorbacov-bu-duvari-yikin,si2IbahX4U2-c2ABXv4Xow/k5z9O3fUDkuYqaA-Lg371g
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ABD Başkanı Ronald Reagan’ın sarf ettiği bu sözler, aslında zihinlerde hâli-
hazırda küreselleşme fikriyle yıkılmış olan bu duvarın işinin bittiğini SSCB’ye 
kanıtlar nitelikteydi. Soğuk Savaş sona ermişti ve ABD’nin egemen olduğu tek 
kutuplu dünya düzeninin sinyalleri artık verilmeye başlanmıştı. Tarihe “Utanç 
Duvarı” olarak geçen bu duvar, adeta sosyalizm düşüncesiyle kapitalizm fikri-
nin karşılıklı olarak test edildiği bir laboratuvar görevi görmüştü.10 ABD uzay 
yarışının ardından SSCB’yi bir kez daha mağlup etmeyi başarmıştı. ABD’nin 
kapitalist sistemi öyle bir zafer kazanmıştı ki Berlin Duvarı’ndan arda kalan 
parçalar satılık birer metaya dönüşüyor ve duvardan arda kalan bu taşlar ka-
pitalist sisteme hizmet edercesine hediyelik eşya stantlarında satılıyordu. Batı 
dünyası için “Tarihin Sonu” gelmişti.11 “Coğrafya’nın Sonu” ya da “Mesafenin 
Ölümü” olarak da adlandırılan bu kavram, küreselleşme düşüncesini akademik 
çevrelerin önemli bir bölümüne Berlin Duvarı’nın yıkılışından sonra bir milat 
olarak benimsetti. Küreselleşme kavramının varlığını hissettirdiği yeni süreç-
te, SSCB ile ABD’nin temsil ettiği iki kutbun mücadelesi, iki süper gücün ara-
larında gerçekleşen çarpışmadan da öte iki farklı ideolojinin birbiriyle yarışını 
sembolize etmekteydi. Batı’nın önder gücü ABD ile Doğu’nun lideri SSCB 
siyasi ve ekonomik alanda da devam eden bu çekişmenin sonunda bir bakıma 
kapitalizm düşüncesinin sosyalizm karşısında kazanmış olduğu zaferi gözler 
önüne seriyordu.12 Yeni dünya düzeninde kimi otoritelerce “Tarihin Sonu’nun” 
geldiğini ifade eden bu süreç, küreselleşmenin yeni dünya düzenini şekillen-
dirici etkisini ulus-devletlere adeta kanıtlıyor ve bu düşüncenin tohumlarını da 
yerküreye serpiyordu. Artık insanlık öyle bir dönüşüme ev sahipliği yapıyordu 
ki kilometrelerce uzak diyarlarda meydana gelen olaylar hakkında, olayın ger-
çekleştiği konumdaki insanlardan bile önce bilgi, haber sahibi olunabiliyordu. 
Küreselleşme fikri bu noktadan bakıldığında teröründe küreselleşmesine se-
bebiyet verecekti. Hatta insanlar bilgiyi tüketme işine öyle heyecanla bağlanı-
yorlardı ki insanlığın kaostan beslenir bir hale gelmeye başlaması kaçınılmaz 
görünüyordu.

10 https://www.yenisafak.com/yazarlar/atillayayla/sosyalizmin-utanc-duvariunin-yikilmasinin-
anlami-almanya-2006197  (27 Ekim 2020 tarihinde erişilmiştir.)

11 https://yetkinreport.com/2020/04/07/kuresellesme-ve-korona-cografyanin-sonu-mu/  (27 
Ekim 2020 tarihinde erişilmiştir.)

12 Seren Güven, “Küreselleşme Sürecinde Medyanın Rolü ve Önemi”, (Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), 2016, s. 1

https://www.yenisafak.com/yazarlar/atillayayla/sosyalizmin-utanc-duvariunin-yikilmasinin-anlami-almanya-2006197
https://www.yenisafak.com/yazarlar/atillayayla/sosyalizmin-utanc-duvariunin-yikilmasinin-anlami-almanya-2006197
https://yetkinreport.com/2020/04/07/kuresellesme-ve-korona-cografyanin-sonu-mu/
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Terör ya da terörizm 20. yüzyıldan günümüze devretmiş olan ve gelecekte 
de varlığını arttırarak sürdürmeye meyilli bir küresel vebadır. Hatta terörizm 
ilişkili olduğu ya da birlikte anıldığı olayların da durumuna, büyüklüğüne, ko-
numuna göre politik gündemi belirleyebilecek bir ivme kazanmakta ve piyasa-
ları duygusallaştırarak, dengesini bozmaktadır.13 Terörizm tarihsel bir fenomen 
olsa da küresel bir tehdit olduğunu ilk kez 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de 
gerçekleşen terör saldırılarıyla kanıtladı. 20. yüzyılın terör çağı olarak adlan-
dırılmasına karşın, 21. yüzyılın bir süper terör çağı olarak geçeceği iddiası14 
bu saldırıların etkisiyle literatürde yerini almış oldu. Kalaycı (2019)’ya göre 
terörizm, silahlı ve örgütlü olarak şiddeti savunan bir eylemi ifade ederken, te-
rör ise, kitlesel korkuya yol açan silahlı bir eylem biçimidir. Yer altı faaliyetler 
biçimi olarak da adlandırılan terör/izm, yerüstüne çıkarak görünür hale geldi-
ğinde ekonominin ve genel yaşamın bir parçası olmaktadır. Mermiler, bom-
balar ve füzeler örgütlü bir saldırı sonucunda patlatıldığında, kitlesel can ve 
mal kayıplarına yol açar ve ülkelerin iktisadi, politik süreçlerinde belirsizliğe 
(kaosa) sebep olur.15 Toplumları kaosa sürükleyen, kitlesel can ve mal kayıp-
larına neden olan terör/izmle mücadele kapsamında, ulus-devletlerin istihbarat 
birimlerinin koordineli bir şekilde çalışması ve bu ortak düşmanın hakkından 
hep birlikte gelmeleri gerekmektedir. Keza güvenlik stratejilerini ulusal bir an-
layışa endekslemek, küreselleşen terörizm tehdidinin yıkıcı etkisi karşısında 
gereken önlemleri alamamaya, hatta olası saldırıları önceden öngörememeye 
neden olmaktadır. 

Archetti (2015’den aktaran: Kalaycı, 2019: 228) 21. yüzyılda terörizme 
karşı etkili bir mücadele ortaya koymanın yolunun etkili iletişimden geçtiğini 
ve stratejik oyunun da bir anahtarı olarak iletişimi gördüğünü ifade etmekte-
dir.16 Küreselleşmenin etkisiyle paranın gücü adına kapitalleşen dünyada terör 
o kadar büyük bir kaos haline gelmiştir ki iktisadi karar birimleri bugünü ko-
rumayı başarı olarak görmeye başlamış, geleceğe ise umutla bakamaz bir hale 

13 İrfan Kalaycı, “Küresel Terör/izm: Ekonomi Politiğinden Finans Politiğine”, Maliye Dergisi, 
176, 2019, s. 226

14 Marvin Cetron ve Owen Davies,“The Future Face Of Terrorism”, Futurist, Vol. 28, No:6, 
Nov.-Dec., 1994, s.10. ayrıca bkz. Deniz Ülke Arıboğan, Tarihin Sonundan Barışın Sonuna: 
Terörizmi Anlamak ve Anlamlandırmak, Timaş Yayınları, İstanbul, 2003, s.36’dan aktaran: 
Sinem Ünlü, a.g.e., s. 24 

15 İrfan Kalaycı, a.g.e., s. 226
16 Archetti, C. (2015), “Terrorism, Communication and New Media: Explaining Radicalization 

in the Digital Age”, Perspectives on Terrorism, Feb, 9(1), 49-59.’dan aktaran: İrfan Kalaycı, 
a.g.e., s. 228
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gelmişlerdir.17 Küresel terörizme karşı başarı kazanmayı bugüne indirgeyen 
sistemin içselleştirdiği kaos, asıl başarının yarınları korumak ve ulus-devletle-
rin istihbarat anlayışlarını koordineli bir şekilde etkili iletişim kanalları organi-
ze ederek iş birliğine sevk ettirmek zorundadır. 

Güvenlik ve istihbarat konseptlerinde bilgi paylaşımı ve yardımlaşmanın 
küreselleşmesi, küresel terörizme karşı bir insanlık görevi olarak görülmelidir. 
Bu sayede tehlikeleri önceden öngörmek ve gerekli müdahalelerin yapılması 
mümkün olacaktır. Güvenlik birimlerinin etkili ve doğru hamleyi gerçekleş-
tirmesinin olanaklı hale gelebilmesinin asıl yolu, uluslararası istihbarat anla-
yışının koordinasyonunun sağlanması ve iletişiminden geçmektedir. Kaos ve 
korku senaryoları ile boyunduruk altında tutulan küresel dünyanın tasması, 
adeta boğazına bir ip gibi geçirilmiş, ulus-devletlerin ise bu küresel anlayışa 
karşı gösterdiği ulusal reaksiyonların ya da istikbal yolunda attıkları stratejik 
adımların bedeli terörizm tehdidi öne sürülerek, terörizm, bir kart olarak oyna-
nır hale gelmiştir. Ulus-devletlerin savunma sanayiine büyük miktarlarda yatı-
rımlar gerçekleştirmiş olmaları ve savaş meydanlarından insanı uzaklaştırmak 
suretiyle insansız araçlar üzerinde temaladıkları konseptlere ayrılan bütçeler 
yüzünden devletlerin refah düzeyleri oldukça azalmaktadır. Güvenlik güçleri, 
savunma sanayii ve istihbarata ayrılan bütçeler terörizm tehdidi olmasaydı bir-
çok devletin başka alanlara yatırımlar gerçekleştirmesini ve halklarının daha 
da refah ve zenginlik içerisinde yaşamasına olanak sağlayabilirdi. Ancak terör 
ve terörizm tehdidi ulus-devletlere bir göz dağı unsuru olarak kullanılmaya 
devam ettiğini müddetçe, devletlerin güvenlik alanında milyar dolarları bu-
lan bütçelerle yatırımlar gerçekleştirmelerine devam edeceği yadsınamaz bir 
gerçek olarak karşımıza çıkar. Terör ve terörizmin küreselleştiği gerçeğini 21. 
yüzyılda güvenlik arayışı ve yeni güvenlik anlayışlarından, bununla birlikte 
istihbarat elde etme arayışlarındaki mücadeleden öngörebilmek mümkündür. 
Yeni güvenlik paradigmalarına olan ihtiyacın asla dur durak bilmeyeceği yeni 
dönemde, küresel terörizme karşı uluslararası bir mücadele konsepti göster-
mek ve terörizmin yarattığı tahribatı en hızlı şekilde onarmak çağın göz ardı 
edilemez bir gerekliliği olarak karşımıza çıkar.

17  İrfan Kalaycı, a.g.e., s. 229.
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2. 11 Eylül Terör Saldırıları Ile 4 Ağustos 2020’de Gerçekleşen Bey-
rut Limanı Patlamasının Sıklet Merkezi Bakımından Benzerliği: Küresel 
Terörizm Tehdidi Ve Doğu Akdeniz’de Hakimiyet Savaşı

Amerika Birleşik Devletleri tarihinde her ne kadar terörizm tehlikesi ile 
karşı karşıya kalmış bir ülke olsa da 11 Eylül 2001’deki gibi bir saldırı ile daha 
önce hiç karşılaşmamıştır. ABD’nin 11 Eylül öncesinde yaşamış olduğu saldı-
rılar genellikle ABD tesislerini hedef alan, etkisi genel anlamda daha çok sem-
bolik olarak ifade edebileceğimiz, ABD içerisindeki yaşamı ve uygar toplu-
mu tehdit etmeyen olaylar dizisi olarak karşımıza çıkar. ABD’de 1993 yılında 
Dünya Ticaret Merkezi’ne gerçekleştirilen bombalı saldırı, 1995 yılında Ok-
lahoma Şehri Eyalet Binası’nın bombalanması veyahut 1998 yılında Tanzanya 
ve Kenya’daki ABD büyükelçiliklerine gerçekleştirilen bombalı saldırılar bu 
ifademize örnek olarak gösterilebilir.18 Yaşanan bu saldırıların toplum üzerinde 
yarattığı tahribat kesinlikle 11 Eylül 2001’de yaşanan korku, kaos ve endişe 
ile kıyaslanamaz. Zira Dünya Ticaret Merkezi’ne ve Pentagon’a gerçekleş-
tirilen 11 Eylül terör saldırılarında ABD’nin yaklaşık 3000’e yakın insanını 
kaybetmiştir. Dünya Ticaret Merkezi’nde 2600’den fazla, Pentagon’da 125, 
saldırıların gerçekleştirildiği dört uçak içinde ise 256 olmak üzere toplamda 
3000’e yakın insanını bu saldırılar sonucunda kurban veren ABD, 21. yüzyılın 
bir süper terör çağı olarak geçeceğinin adeta göstergesi olmuş ve terörün acı 
yanını dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır.19 Bir nevi dünyanın kaderini değişti-
ren, yeni bir çığır açan, terörün küresel bir tehdit olduğunu bir kez daha gözler 
önüne seren bu saldırı, yeni bir tarihsel zamanında kapısı aralayan etken ol-
muştur. Küreselleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan bu eylem, terörün kü-
reselleşmesine neden olmuş ve ABD’de 80’den fazla değişik ülke vatandaşını 
da etkilemiştir. Saldırıların amacı bir nevi güç gösterisi gerçekleştirmek, Ame-
rika Birleşik Devletleri’nin dünya üzerindeki hakimiyetine gölge düşürmek, 
küreselleşmenin zenginleri daha zengin yoksulları ise daha yoksul yaptığına 
dikkat çekmek ya da bir dinler savaşı ortaya çıkarmak olduğu söylenebilir. 
Her ne olursa olsun yaşanan saldırıların sempati duyulacak, hoş görülebilecek 
bir yanı bulunmamaktadır.20 Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin 
hocası olan Şeyh Edebali tarafından Osman Gazi’ye hitaben söylenmiş bir 

18  Sinem Ünlü, a.g.e., s. 23
19  Sinem Ünlü, a.g.e., s. 24
20  Sinem Ünlü, a.g.e., s. 25
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nasihat vardır. Der ki: “Ey oğul! İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.”21 Hedef gö-
zetmeksizin kaos planları kurgulayanların; kaostan, şiddetten ve gözyaşından 
beslenenlerin hedefine masumları ve sivil yurttaşları koyduğu hiçbir saldırı-
nın izahı olamaz ve her saldırı gibi 11 Eylül’de zalim anlayışların planladığı, 
kurguladığı ve eyleme geçirdiği bir terör saldırısıdır. Hatta bu terör saldırısı 
tarihte ilk kez terörün küresel etkilere yol açabildiğini, “Tarihin Sonu’nun” 
ardından insancıllığın da sonunun geldiğini gözler önüne sermiştir. Dünyadaki 
güç dengelerini değiştirmek için hedefine sivil insanları koyan hiçbir eylemin 
hoş görülebilecek bir yanı bulunmadığı gibi, gücü eline geçirmek ya da elinde 
tutmak adına gerçekleştirilen stratejilerin terörizm senaryolarıyla temalandığı, 
hakimiyet adına her yolun mubah sayıldığı bu yeni düzen, zalimlerin ellerini 
ovuşturduğu bir dünya düzenidir. Hakkaniyet odaklı dünya düzeni ise insanı 
yaşattığı kadar temiz, lekesiz ve çıkarsız bir gelecek sunmalıdır. Bu sebepledir 
ki Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye nasihat ettiği düşünce, hakimiyet savaşı 
verenlerin ilkesi olması gereken bir anlayış örneği taşımaktadır. 

11 Eylül günü yaşanan saldırıların ardından tüm dünya ciddi bir kaosa 
sürüklenmiştir. Hâlihazırda yaşanan kaostan kaynaklanan belirsizlik, korku ve 
endişe düşünceleri adeta bir domino taşı etkisi yaratmıştır. Dünyanın küresel-
leşmesinin, “Mesafenin Ölümünün” ve bu etkinin sonucu olarak küreselleşen 
dünyada medyanın, Dünya Ticaret Merkezi’ne gerçekleştirilen terör saldırı-
larını anbean tüm dünyaya televizyonlarından göstermiş olması medyadaki 
dönüşümü de gözler önüne sermektedir. Hatta dönemin ABD Başkanı George 
Bush, 11 Eylül terör saldırılarını Florida’nın Sarasota kentinde bir okul ziyareti 
sırasında konuşma gerçekleştirirken öğrenmiştir. Beyaz Saray Genel Sekreteri 
Andrew Card’ın yaşanan trajediyi kulağına fısıldaması üzerine derhal berabe-
rindeki heyetle birlikte ziyarette bulunduğu okulun bir odasına kapanan Bush, 
gelişmeleri odaya kurulan televizyondan anbean ve canlı olarak seyretmiştir. 
Dünya Ticaret Merkezi’ne gerçekleştirilen uçaklı saldırıların görüntülerini te-
levizyon ekranında izleyen Bush, telefonu aracılığıyla da saldırılar hakkında 
anlık bilgilere ulaşmıştır.22 Bu süreç, küreselleşmenin ve dijitalizasyonun ulaş-
tığı etkiyi gözler önüne sermektedir. Başkan Bush, saldırıların hemen ardından 
olay hakkında bilgi toplamış sonrasında ise canlı yayında halka hitaben bir 

21 https://www.yenisafak.com/ramazan/osman-beyin-kulagina-kupe-olan-nasihat-3473198  
(27 Ekim 2020 tarihinde erişilmiştir.)

22 https://www.hurriyet.com.tr/dunya/bush-11-eylulu-boyle-yasadi-95600  (27 Ekim 2020 
tarihinde erişilmiştir.)

https://www.yenisafak.com/ramazan/osman-beyin-kulagina-kupe-olan-nasihat-3473198
https://www.hurriyet.com.tr/dunya/bush-11-eylulu-boyle-yasadi-95600
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konuşma gerçekleştirmiştir. Başkan Bush yaşanan saldırıların bir dizi terörist 
eylem olduğunu belirtirken, olayı ABD’nin ulusal varlığına bir saldırı olarak 
nitelendirmiştir. Başkan Bush’un ifadesiyle: “Ulusal bir trajediyle karşı kar-
şıya bulunuyoruz. Olay araştırılacak ve sorumlular mutlaka cezalandırılacak. 
Tanrı Amerika’yı ve insanları korusun.”23 Bu ifadelerin hemen ardından te-
levizyon ekranlarından tüm dünyayı bir dakikalık saygı duruşuna davet eden 
Başkan Bush, uluslararası güvenlik ve istihbarat çerçevesinde köklü değişim-
lere ve küresel yeni güvenlik paradigmalarına neden olacak 9/11 saldırıları-
na ilk tepkiyi ulusal bir perspektifte bulunarak göstermiş olmuştu. Yaşanan 
terörist atakların ABD’nin ulusal varlığına karşı bir saldırı olduğu düşüncesi 
her ne kadar doğru olsa da asıl hedeflenenin ABD’nin kapitalist sistemi ve bu 
sistemin dünya üzerindeki hâkim gücü olduğunu söyleyebiliriz. Zira Dünya 
Ticaret Merkezi sıklet merkezi olarak düşünüldüğünde kapitalizmin kalbi nite-
liğinde olduğunu, hatta bu saldırıların bir diğer sonucu olarak da yeni güvenlik 
kurallarını yazacak bir dizi silsileyi beraberinde getirdiğini ifade edebiliriz. 
Saldırının sonuçlarına havacılık güvenliği konseptinde bakıldığında, köklü 
değişimlere neden olduğunu, havaalanları ve uçaklarda daha sıkı güvenlik ön-
lemlerinin alınmasına yol açtığını söyleyebiliriz. Bunun yanında, özellikle 11 
Eylül 2001 terör saldırılarının ardından havacılık güvenliği siyasi gündemde 
de yerini almıştır. Hâlbuki bu durumun ortaya çıkardığı güvenlik önlemlerin-
den de önce havacılık konseptlerinde Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ken-
di güvenlik kurallarını zaten uygulamaktaydılar. 2002’de kabul edilen ortak 
kurallar çerçevesinde, havaalanlarının ve uçakların kimi güvenlik açısından 
hassas bölümlerine giriş, yolcu görüntüleme ve bagaj, kargo ve mektup kont-
rolü, personelin izlenmesi ve eğitimi ile silahların ve uçuş sırasında veya ha-
vaalanlarında yasaklı diğer malzemelerin tasnifidir, şeklinde ifade edilebilir.24 
4 Ağustos 2020 Beyrut Limanında yaşanan patlamanın ardından ise ortaya 
çıkabilecek yeni sonuçlar vardır. Bu sonuçların ilk yansıması liman güvenliği 
noktasında görülebilir. Keza yaşanan saldırının ardından 22 Ağustos 2020’de 
medyaya yansıyan haberler neticesinde, Dakar’da da Beyrut’taki miktara ben-
zer oranda bir patlayıcı maddenin limanda tutulduğu ve Senegal hükümetinin 
olası bir facianın önüne geçebilmek adına kimyasalın limandan çıkarılması 

23 https://www.hurriyet.com.tr/dunya/bush-11-eylulu-boyle-yasadi-95600  (27 Ekim 2020 
tarihinde erişilmiştir.)

24 http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/sivilhava_ao/havacilikguvenligi.pdf  (5 Ağustos 2020 
tarihinde incelenmiştir.)

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/bush-11-eylulu-boyle-yasadi-95600
http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/sivilhava_ao/havacilikguvenligi.pdf
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adına çözüm aradığı hususu ile karşı karşıya kalınmıştır.25 Bu durumdan da 
anlaşılacağı üzere, ulus-devletlerin limanlarını Kitle İmha Silahı (KİS) yapı-
mında kullanılan maddelerin sığınağı haline getirmiş olabileceği ihtimalini 
göz ardı etmemek gerekir. Bu noktada küresel güvenliğin sağlanabilmesi adı-
na, liman güvenliği çerçevesinde ortak güvenlik paradigmalarının yazılması 
ve ulus-devletler nezdinde de iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, olası 
faciaların önüne geçilebilmesi noktasında etkili bir yöntem olabilir denilebilir.

Çalışma kapsamında özellikle dikkat çekilmek istenen bir diğer nokta ise 
11 Eylül terör saldırılarının KİS kullanılmadan kitlesel ölümlere yol açan bir 
saldırı olduğudur. Keza yaşanan uçak kaçırma eylemlerinin yarattığı tahribatın 
stratejik bir perspektifte incelenmesi halinde de karşımıza çıkan tablo, terör/
izm eylemlerinin gerçekleştirilmesinde konvansiyonel silahlara ya da KİS kul-
lanımına ihtiyaç duyulmadan, bu eylemi devlet dışı aktörlerin farklı konseptler 
dahilinde gerçekleştirebildiğidir. Tebliğ başlığımızda da ifade ettiğimiz gibi, 
“Beyrut’ta gerçekleşen patlama yeni dönemin 11 Eylül senaryosu mu?” tezi-
mizin dayanağı da aslında bu noktadır. Zira 4 Ağustos 2020’de 2 bin 750 ton 
amonyum nitratın infilak ettirilmesi suretiyle Beyrut Limanında gerçekleşen 
patlamanın da KİS kullanılmadan kitlesel ölümlere sebebiyet vermiş olması 
aynı tehdidi bir kez daha gözler önüne sermiştir. Hasım unsur, konvansiyonel 
silah ya da KİS kullanımını gerektirmeden, Beyrut’ta bulunan patlayıcı madde 
ile Beyrut’u havaya uçurmuştur. Patlama sonrasında hasar gören yaklaşık 200 
bin konutun onarıma ihtiyacı olduğu, bazı konutların tamamen kullanılamaz 
hale geldiği ve bu sebeple yaklaşık 300 bin Lübnanlının evlerini terk etmek 
zorunda kaldığı ifade edilmektedir.26 Bu çerçeveden bakıldığında 11 Eylül Te-
rör saldırılarının ve 4 Ağustos 2020 tarihinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 
gerçekleşen patlamanın da sıklet merkezi üzerine kurgulandığını ve 11 Ey-
lül 2001’deki saldırının hedefinin Dünya Ticaret Merkezi üzerinden kapitalist 
dünya ekonomisi iken 4 Ağustos 2020’de gerçekleşen patlamada ise Beyrut 
Limanı etki merkezli operasyon kapsamında Lübnan’ın ekonomisi olduğu 
söylenebilir. ABD’de yaşanan 9/11 terör saldırılarında Dünya Ticaret Merkezi 
üzerinden kapitalist sistemi ve kapital ekonomi politiğini hedef alan devlet 
dışı aktörler, günümüzde de Beyrut Limanı üzerinden şehrin en önemli geçim 

25 https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/beyruttan-sonra-simdi-de-dakar-ayni-miktarda-
amonyum-nitrat-pusuda-bekliyor-6001111/  (11 Kasım 2020 tarihinde incelenmiştir.)

26 http://beyazgazete.com/haber/2020/9/18/lubnan-da-patlamanin-asil-bilancosu-aciga-
cikiyor-5744707.html  (28 Ekim 2020 tarihinde erişilmiştir.)

https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/beyruttan-sonra-simdi-de-dakar-ayni-miktarda-amonyum-nitrat-pusuda-bekliyor-6001111/
https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/beyruttan-sonra-simdi-de-dakar-ayni-miktarda-amonyum-nitrat-pusuda-bekliyor-6001111/
http://beyazgazete.com/haber/2020/9/18/lubnan-da-patlamanin-asil-bilancosu-aciga-cikiyor-5744707.html
http://beyazgazete.com/haber/2020/9/18/lubnan-da-patlamanin-asil-bilancosu-aciga-cikiyor-5744707.html
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kaynağını hedef almıştır. Dünya Bankasından yapılan açıklamaya göre, Beyrut 
Limanında meydana gelen patlamanın bilançosu 3,8 milyar dolar ila 4,6 milyar 
dolar arasında fiziksel hasara neden olmuştur. Patlamanın ülke ekonomisine 
maliyetinin ise 2,9 milyar dolar ila 3,5 milyar dolar arasında olduğu tahmin 
edilmektedir.27 Özdağ’a (2020b) göre, psikolojik savaşın başarılı olabilmesi 
için psikolojik operasyon noktalarının tespit edilmesi, yani psikolojik sıklet 
merkezlerinin ustalıkla belirlenerek baskının da “Etki Merkezli Operasyon” 
(EMO) olarak adlandırılan bu merkezler üzerine uygulanması, psikolojik sa-
vaşın başarıya ulaşması şansını arttıracaktır.28 Beyrut Limanı Lübnan’ın sık-
let merkezidir. Bunun yanında Beyrut Limanı Doğu Akdeniz’in de en önemli 
sıklet merkezlerinden birisidir. Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma 
Konferansı (UNCTAD) tarafından 2018’de yayımlanan “Sevk Bağlantı Hattı” 
indeks raporuna göre, Beyrut Limanı gösterdiği performansla dünya genelin-
de 171 liman arasında 38. sıraya yerleşmiştir.29 Bu çerçeveden bakıldığında 
bölgedeki stratejik kapsamı oldukça önemli bir konuma sahip olan Lübnan 
Limanının yalnızca Lübnan ekonomisine zarar vermek üzere saldırıya uğra-
mış olduğunu düşünmek de haliyle yanlış bir çıkarım olacaktır. Hâlihazırda 
yeni dünyanın enerji savaşlarının da Doğu Akdeniz’de gerçekleşmesi Lüb-
nan Limanının etki merkezini bölgesel perspektiften küresel bir perspektife 
taşımaktadır. 2020 yılının ev sahipliği yaptığı Doğu Akdeniz krizi, yaşanan 
hakimiyet ve deniz yetki sınırları anlaşmazlıkları ve bu saldırından Doğu Ak-
deniz denklemine bakıldığında bölgesel olarak ulus-devletlere göz dağı unsuru 
olarak kurgulanmış bir küresel terör saldırısı olduğunu da bizlere düşündürte-
bilir. Doğu Akdeniz Türkiye, Mısır, İsrail, Filistin, Lübnan, Suriye, KKTC ve 
GKRY’nin ortak deniz alanlarını paylaştığı kıyı bölge olarak tanımlanmakta-
dır. Tarihsel zaman diliminde, hem Hint ticaret yolları ve Kuzey Afrika’nın 
denetimini sağlamayı amaçlayan hem de Rusya’nın güneye inmesini engelle-
meyi planlayan küresel güçler için, Doğu Akdeniz menfaat çatışmalarının ya-
şandığı bir bölge olmuştur.30 Özdağ (2020b)’a göre sıklet merkezleri stratejik, 
operasyonel ve taktik düzeyde karşımıza çıkabilir. Hatta bir milletin bir değil 

27 https://www.tgrthaber.com.tr/dunya/dunya-bankasi-beyruttaki-patlamanin-bilancosunu-
acikladi-2736665  (28 Ekim 2020 tarihinde erişilmiştir.)

28 Ümit Özdağ. Algı Yönetimi: Propaganda-Psikolojik Savaş-Örtülü Operasyon ve 
Enformasyon Savaşı, Kripto Basım Yayım, Ankara. 14. baskı, 2020b, s. 203

29 https://www.haberturk.com/yikilan-beyrut-limani-lubnan-ekonomisinin-can-
damariydi-2764096  (29 Ekim 2020 tarihinde erişilmiştir.)

30 Umut Kedikli ve Önder Çalağan, “Enerji Alanında Bir Rekabet Sahası Olarak Doğu 
Akdeniz’in Önemi.” Sosyal Bilimler Metinleri 2017, 1, 2014, s.125
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birçok sıklet merkezi de olabilir. Stratejik olarak sıklet merkezi, millî irade, 
çok önemli bir ekonomik kaynak ya da ülkenin çok önemli bir sanayi böl-
gesi olabilir. Operasyonel sıklet merkezi düşmanın çok önemli bir komutanı 
olabileceği gibi taktik olarak da önemli bir tepe ya da liman olabilir.31 Beyrut 
Limanı da hem Lübnan’ın en önemli geçim kaynaklarından biridir hem de 
Doğu Akdeniz’de yer alan önemli bir limandır. Bu nedenlere dayanılarak Bey-
rut Limanına gerçekleştirilen saldırının stratejik öneminin büyük olduğunu, 
sıklet merkezi olarak da limanın seçildiğini ifade edebiliriz. Bunun yanında, 
bölgesel bir aktör olarak Türkiye’nin de yaşanan patlamanın hemen ardından 
T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun beraberindeki heyetle birlikte bölgeye bir taziye ziyareti ger-
çekleştirdiğini, Beyrut Limanının yeniden açılana kadar Mersin ve İskenderun 
Limanlarının Lübnan tarafından kullanılabileceği önerisinin sunulduğunu da 
belirtmemiz yerinde olacaktır.32 Keza yaşanan patlamadan sonra Lübnan’a al-
ternatif olarak kullanabileceği limanlar öneren Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de 
etkili bir aktör olarak varlığını sürdürdüğü ve limana alternatif önerileri da-
hilinde bulunun Hatay ilinde 9 Ekim 2020 tarihinde terörist gruplarca orman 
yangınları çıkarılmaya başlanması küresel güçlerin taktik düzeyde yeni sıklet 
merkezinin Hatay olduğunu göstermektedir.33 Bu kapsamda, yaşanan bu or-
man yangınlarının da bir çevre terörü olduğunu ve hatta Beyrut Limanında 
yaşanan patlama ile ilişkili olduğunu ifade etmemiz yanlış olmayacaktır. Zira 
“Levant” olarak isimlendirilen bu coğrafi bölge hem Beyrut’u hem de Hatay’ı 
bünyesinde barındırmaktadır.

31 Ümit Özdağ, 2020b, a.g.e., s. 204
32 http://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-lubnan-i-ziyareti.tr.mfa  (30 Ekim 2020 tarihinde 

erişilmiştir.)
33 Hatay’ın Belen ilçesinde 9 Ekim 2020 tarihinde ormanlık alanda çıkarılan yangın, Arsuz 

ve İskenderun ilçesindeki yerleşim yerlerine de sıçramıştır. Yangın 33 saat sonra kontrol 
altına alınabilmiş ve bölgeye ciddi anlamda zarar vermiştir. - bkz. https://www.sozcu.com.
tr/2020/gundem/hataydaki-yangin-kontrol-altina-alindi-yurek-burkan-manzara-ortaya-
cikti-6076194/  (30 Ekim 2020 tarihinde erişilmiştir.)
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3. Beyrut Limanında Yaşanan Patlama Çerçevesinde Lübnan’ın Iç 
Dinamiğinin Incelenmesi: Yaşanan Patlama Mezhepsel Siyasal Sistemi-
min Sonu Olabilir Mi? Sekteryan Anlayışın Neden Olduğu Istikrarsızlık 
Ve Bölgede Yaşanan Sokak Protestoları

4 Ağustos 2020’de Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta gerçekleşen patlama 
şehrin önemli bir bölümünün tahrip olmasına neden olurken, Beyrut Limanını 
da kullanılamaz hale getirdi. 6 bini aşkın kişinin yaralandığı patlamada ölü sa-
yısı da 179 olarak açıklandı.34 Hâlihazırda 6 yıldır 12 numaralı depoda tutulan 
2 bin 750 ton amonyum nitratın çıkan yangın sonucunda infilak ettiği açık-
landı. Saldırıdan kısa bir süre sonra yaşanan patlamayı CNN International’ın 
haberine göre IŞİD terör örgütü üstlendi.35 Bu denli bir patlamanın özellikle 
KİS kullanılmadan gerçekleştirilmiş olması dünya genelinde yeni güvenlik 
tartışmalarına neden oldu. 11 Eylül 2001 yılında İkiz Kulelere gerçekleştirilen 
uçaklı saldırıların ardından benzer bir saldırı ile karşı karşıya kalındığını söy-
lemek mümkün. Keza saldırıların benzer noktaları, iki saldırının da KİS kulla-
nılmadan kitlesel ölümlere yol açması, sıklet merkezi üzerine kurgulanması ve 
bunun sonucunda küresel etkilere yol açmasıdır. Beyrut’ta gerçekleşen saldırı-
nın ardından akıllara “Beyrut’ta Gerçekleşen Patlama Yeni Dönemin 11 Eylül 
Senaryosu mu?” sorusu gelmiştir. Zira dünyanın küreselleştiği gibi terörün de 
küreselleştiği 21. yüzyıl, tek kutuplu bir dünya düzeninden öte çok kutuplu bir 
dünyanın stratejik savaşına ev sahipliği yapmaktadır. Çok kutuplu çatışmanın 
yaşandığı Orta Doğu’da dünyanın en önemli kaynaklarına ev sahipliği yap-
tığından, bu saldırı 11 Eylül 2001’deki gibi başat güçlere bir göz dağı etkisi 
yaratmıştır. Orta Doğu’ya hâkim olan başat güç, dünyaya da hâkim olacaktır. 

Lübnan’ın iç dinamiklerine baktığımız zaman ise siyasal ve sosyal sis-
teminin mezhepçi bir yapı üzerine kurgulandığını görmekteyiz. Bünyesinde 
barındırdığı etnik, mezhepsel ve kültürel zenginliği ile Orta Doğu’nun adeta 
bir prototipi olan Lübnan, yine bu özelliğiyle Orta Doğu siyasetinin gelişim 
süreçlerini anlamamıza da olanak tanıyabilir.36 T.C. Lübnan Büyükelçiliği’nin 
internet sayfasından edinilen bilgilere göre Lübnan’ın yönetim şekli parlamen-

34 https://www.hurriyet.com.tr/dunya/beyrut-limanindaki-korkunc-patlamada-bilanco-
yukseldi-41588244  (31 Ekim 2020 tarihinde erişilmiştir.)

35 https://www.haberler.com/son-dakika-beyrut-patlamasini-deas-teror-orgutu-13479354-
haberi/  (31 Ekim 2020 tarihinde erişilmiştir.)

36 Gökhan Erdem, “Lübnan’da Şii Siyasi Hareketin Evrimi: Emel’den Hizbullah’a”, The 
Turkish Yearbook of International Relations, 49, 2018, s.23
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ter demokratik cumhuriyettir. Bunun yanında siyasi sistem de “kuvvetler ayrı-
lığı” ilkesine dayandırılmıştır. Keza mevcut siyasal sisteminin temelinde 1943 
yılında benimsenen ve yazılı olmayan “Ulusal Pakt” ve 1975-1989 yılları ara-
sında yaşanan iç savaşın ardından imzalanmış olan “Taif Anlaşması” yer alır. 
Bunun yanında Parlamento seçimleri dört yılda bir yapılan Lübnan’da Par-
lamento’da yer alan 128 sandalye ise, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında 
yarı yarıya olmak üzere ve bununla birlikte bu dağılımda da dini etkenin kendi 
içerisinde yer alan mezheplerin oranlarına göre bölüştürüldüğü görülmektedir. 
Keza “Ulusal Pakt” koşulunca Cumhurbaşkanı Maruni, Başbakan Sünni ve 
Meclis Başkanı ise yalnızca Şii olarak belirlenebilir.37

Lübnan’ın ayrıca bölgesel ve küresel aktörler tarafından dolaylı veyahut 
doğrudan müdahalelere maruz kaldığı da bilinmektedir. Lübnan’ın başkenti 
Beyrut’ta yaşanan patlamanın ardından şehir merkezinde etkisini hızla arttıran 
protestolar, akıllara “Yeniden Lübnan’a müdahale olabilir mi?” sorusunu da 
getirmiştir. Lübnanlı emekli subayların önderliğindeki eylemciler Beyrut’un 
merkezinde yer alan Dışişleri Bakanlığı’na baskın düzenledi. “Devrimin Ka-
rargâhı” olarak ilan ettikleri bakanlık binası şiddetli protestolara ev sahipliği 
yaptı. Başkentin merkezinde yer alan Şehitler Meydanı’nda ise binlerce kişi 
toplanarak mezhep eksenli yönetim şeklini protesto ederken, Cumhurbaşkanı 
Michel Aoun ve diğer yetkililer aleyhinde de sloganlar attılar.38 Lübnan’daki 
etnik ve mezhepsel farklılıklar, iç savaş geçmişine de sahip olan bölgenin pat-
lamanın etkisiyle yeni bir çatışmaya zemin yaratmasından endişe ettirmekte-
dir. Lübnan’da yaşanan iç savaş birçok dini ve etnik grubun birbiriyle çatıştık-
ları, Nisan 1975’ten Ekim 1990’a kadar süren çatışmalar sürecidir. 15 yıllık iç 
savaş sürecinde yaklaşık 130,000 ila 200,000 arasında Lübnanlı öldürülmüş ve 
Lübnan’ın ekonomisi adeta felç olmuştur. Bununla beraber ülke Suriye, İsrail 
ve Filistin güçleri tarafından da işgal edilmiş ve İran askeri danışmanları da 
ülkede faaliyet göstermiştir. Lübnan’a edilen müdahaleler ise, Amerikan, İngi-
liz, İtalyan ve Fransız askerlerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin 
de müdahalesini barındırmaktadır. Sonuç olarak, Orta Doğu’nun dini, siyasi 
ve milliyetçi hiziplerinin bu savaşta yer aldığını da ifade edebiliriz. Savaşın bir 
sonucu olarak da ülkenin siyasal sistemi Lübnan’ın Müslüman çoğunluğuna 

37 http://beyrut.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/254159  (11 Kasım 2020 tarihinde 
erişilmiştir.)

38 https://tr.euronews.com/2020/08/08/lubnan-da-protestolar-buyuyor-bir-grup-emekli-asker-
d-sisleri-bakanligini-basti  (1 Kasım 2020 tarihinde erişilmiştir.)
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daha fazla güç kazandırmış ve güç dengelerinde değişime neden olmuştur.39 
Yaşanan patlamadan yaklaşık bir yıl gibi bir zaman sürecinde geri gidildiğinde 
ise 17 Ekim 2019’da da ülke genelinde şiddetli protestoların hâkim olduğu 
görülmektedir. Protestolarda iktidardaki yapının yolsuzluk ve kötü yönetimle 
suçlandığı Lübnan’da Ekim 2019’dan beri süren şiddetli protestolar Başba-
kan Saad Hariri liderliğindeki hükümetin istifa etmesine de neden olmuştu.40 4 
Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşen patlamanın ardından bölgede incelemeler 
yapan ve ardından babası Refik Hariri’nin mezarını ziyaret eden eski Başba-
kan Saad Hariri ise yaşanan saldırı sonucunda “Beyrut’u öldürdüler” şeklinde 
bir açıklamada bulunmuştur.41 Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ise pat-
lamaya 6 yıldır liman bölgesinde yeterli güvenlik önlemi alınmadan tutulan 2 
bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını belirtmiş ve bunun kabul edilemez 
olduğunu da ifade etmiştir.42 Keza bu ifadeden de anlaşılacağı üzere, ülkedeki 
istikrarsızlıktan Cumhurbaşkanı Michel Aoun bile şikayetçidir. Ülkedeki bu 
istikrarsızlığın sebebi olarak mezhepsel siyasal sistemin benimsemiş olduğunu 
söyleyebiliriz. Hâlihazırda bu sistemin yakın bir zamanda değişim göstereme-
mesi, yeni bir iç savaşın zemini hazırlayabilecek bir etken olabilir. Korkulan 
senaryo ise “Lübnan’ın Suriyeleştirilmesi” gibi bir duruma zemin hazırlanabi-
leceği gerçeği ve Suriye savaşının Lübnan’a taşınması senaryosudur.

Orta Doğu’nun mevcut savaş denklemlerinden ve bölgede yaşanabile-
cek yeni senaryolardan bahsederken 11 Eylül 2001’deki saldırılardan da söz 
etmek gerekir. Keza ABD’nin 11 Eylül 2001’de Dünya Ticaret Merkezi’ne 
gerçekleştirilen terör saldırılarının ardından 7 Ekim 2001’de Afganistan’ı iş-
gal etmesi ve ardından da 20 Mart 2003’de gerçekleştirdiği Irak işgali Orta 
Doğu’da uzun soluklu bir çatışma ortamının oluşmasına neden olmuştur. Ha-
riri (2006)’ye göre terör, “büyük bir zücaciye dükkânını dağıtmaya niyetli bir 
sineğe” benzerken, sineğin aslında güçsüz olduğunu ve tek başına bir fincanı 
bile hareket ettiremeyeceğini, ancak kendine bir boğa bulduğunda kulağına gi-
rip vızıldamaya başlarsa boğanın da korku ve öfkeyle çıldırarak, kendi yerine 
bu dükkânı altüst edebileceğini betimlemektedir.43 Bu anlatıma göre, ABD’nin 

39 Ümit Çelik, “İç Çatışmalar ve Dış Müdahaleler Arasında Lübnan.”, History, 4, 1, 2012, s. 126
40 https://www.dw.com/tr/l%C3%BCbnandaki-protestolarda-%C5%9Fiddetli-%C3%A7at%C

4%B1%C5%9Fma/a-51678754  (1 Kasım 2020 tarihinde erişilmiştir.)
41 https: / /www.aa.com.tr / t r /dunya/eski- lubnan-basbakani-har ir i -dun-beyrutu-

oldurduler/1932582  (1 Kasım 2020 tarihinde erişilmiştir.)
42 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-53656451  (1 Kasım 2020 tarihinde erişilmiştir.)
43 Yuval Noah Harari, Homo Deus: Yarının Kısa Tarihi, 2006’dan aktaran: İrfan Kalaycı, a.g.e, s.233
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kulağına kaçan El-Kaide terör örgütü, Orta Doğu’ya müdahaleyi gerçekleşti-
ren adımı, ABD’ye attıran etken olmuştur. Nitekim 4 Ağustos 2020 tarihinde 
Beyrut’ta gerçekleşen patlamada da Orta Doğu’nun dengeleri yeniden sarsıl-
mıştır. Soğuk Savaş döneminin hemen ardından küreselleşme ile birlikte tek 
kutuplu bir dünya düzenini inşa etme serüvenine başlayan ABD, 11 Eylül terör 
saldırıları ile adeta yerle bir olmuştur. 4 Ağustos 2020’de gerçekleşen Lübnan 
Limanı patlamasının da çok kutuplu savaşın bir sonucu olarak ortaya çıktığını 
söyleyebilmek pekâlâ mümkündür. Zira düşman öyle bir etki yaratmıştır ki 
tıpkı 11 Eylül 2001’deki gibi KİS ya da konvansiyonel bir silah kullanmadan 
Lübnan gibi bir şehrin başkentinin en önemli noktasını yerle bir etmiştir. Keza 
yaşanan saldırı stratejik bir perspektiften incelendiğinde ise Lübnan sokakla-
rının 17 Ekim 2019’dan beri sokak protestolarına ev sahipliği yaptığı da göz 
önünde bulundurulduğunda, aslında yaşanan patlamanın Lübnan’ın ekonomi-
sine öldürücü etkiyi yani bir nevi altın vuruşu gerçekleştirmek için en etkili 
noktanın da Beyrut Limanı olduğu aşikardır. Kaldı ki 9/11 terör saldırılarının 
da geleneksel (konvansiyonel) saldırılardan iki açıdan farklı olduğu ileri sü-
rülmektedir; İlki, ulus-ötesi (okyanus-aşırı) yapılarak büyük ölçekli sonuçlara 
sebebiyet veren nadir bir olay olmasıdır; ikincisi ise, küresel kapitalist sis-
temin kalbini simgeleyen iş merkezini (ikiz kuleleri) hedef alarak Amerikan 
emperyalizmine meydan okumasıdır.44 Bunun yanında II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra Lübnan’ın kapitalizmin önemli merkezlerinden biri haline geldiği ifade 
edilebilir. Hatta II. Dünya Savaşı’ndan sonra Lübnan, batı sermayesinin de 
üssü haline gelmiştir.45 İki saldırının da stratejik olarak incelenmesi suretiyle 
kapitalizmin kalbi olarak nitelendirilen etki merkezlerine uygulandığı görül-
mektedir. Lübnanlıların 17 Ekim 2019’dan bu yana (küresel salgın sürecinde 
bir müddet ara verilmişti) hükümetin vergi politikalarına karşı sürdürdükleri 
ve uzun yıllardan beri yönetimi paylaşan siyasi partilerin artık gitmeleri talep-
leriyle, ülkenin dört bir yanında sürdürdükleri sokak protestoları46 kapsamında 
bakıldığında ise yeniden bir iç karışıklığa doğru sürüklenmeye çalışılan bir 
Lübnan dinamiği ile karşı karşıya kalınmaktadır. Ülkedeki sekteryan anlayış 
kutupların keskinleşmesine ve iç dinamiklerde de çatışmalara neden olabilir. 
Keza saldırıdan 24 gün sonra Beyrut’un güneyindeki Halde bölgesinde düzen-
lenen Aşure etkinlikleri kapsamında pankart asmaya çalışan bir grup Hizbullah 

44 İrfan Kalaycı, a.g.e, s.236
45 Gökhan Erdem, a.g.e., s.34
46 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/lubnanda-gostericiler-17-ekim-protestolarinin-birinci-

yilinda-yine-sokaklarda/2010093  (28 Ekim 2020 tarihinde erişilmiştir.)
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ve Emel Hareketi yanlısı gençlere tepki gösterilmiştir. Karşılıklı anlaşmazlığın 
silahlı çatışmaya dönüştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği ve bununla birlikte 
3 kişinin de yaralandığı bir çatışma ortamı gün yüzüne çıkmıştır.47 Ülke içe-
risindeki etnik ve mezhepsel grupların kışkırtılması suretiyle yeni bir savaşa 
kapı aralayabilecek olan Lübnan’da istikrarsız siyasal sistem en önemli sorunu 
teşkil etmektedir. Bu durumun önüne geçebilmenin yolu, halkın isteğine kulak 
vererek, bölgesel ve küresel aktörlerin etkisinde kalmadan yeni bir anayasal 
sisteminin zeminini hazırlayabilmektir. Yoksa “Lübnan’ın Suriyeleştirilmesi” 
sonu kaçınılmaz olabilir.

4. Sonuç

21. yüzyılın bilim anlayışında, olayların analiz edilmesi sürecinde tek di-
siplinin yetersiz kalmış olması ve bunun yanında multidisipliner bir anlayışla 
hareket edilmesi gereken yeni dinamiklerin ortaya çıkması, istihbaratın ise bir 
casusluk faaliyeti olarak anılmasına nazaran bir bilim olarak anılması gerek-
tiğine ilişkin bir gerçeği ortaya çıkarmıştır. Verilerin toplanmasına yalnızca 
istihbarat alanı ile doğrudan ilgilenen ve bu alanla ilişkili kişilerin işi olarak 
bakıldığında, haliyle sorunun çözümünün de tek bir noktadan gerçekleştirilme-
si beklenir hale gelmektedir. Ancak küresel terörizme karşı etkili bir mücadele 
organize edilmesi için istihbarat alanı gibi bilim dünyasının da seferber olması 
gerekmekte ve açık kaynaklı istihbarat yöntemi kullanılarak hem ulusal hem 
de küresel bazda yeni bir istihbarat anlayışının benimsenmesi sürecine bilim 
dünyasının da katılması, katkı sağlaması gerekmektedir. 21. yüzyılın en büyük 
tehditlerinden biri olan küresel terörizme karşı, istihbarat anlayışında etkili 
iletişim yöntemlerinin benimsenmesi ve terörizmin yaratmış olduğu küresel 
etkinin de unutulmaması gerekmektedir. Ortak hasım olarak benimsenmesi 
gereken terörizmle mücadele, dünyanın daha yaşanabilir ve güvenli bir yer 
olmasına imkân tanıyacaktır.

Aynı zamanda bu ortak düşmana karşı doğru stratejilerin ve hamlelerin 
belirlenmesi için, öncelikle düşmanın tanınması ve amacının ne olduğunun 
analiz edilmesi gerekecektir. Küresel terörizmle etkili bir mücadele ortaya 
koyabilmenin, olası saldırılara karşı etkili bir istihbaratla doğru bir reaksiyon 

47 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/lubnanda-silahli-catisma-2-olu-3-yarali/1955696  (1 Kasım 
2020 tarihinde erişilmiştir.)

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/lubnanda-silahli-catisma-2-olu-3-yarali/1955696
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gösterebilmenin yolu devletler arası iş birliğinin ve koordinasyonun sağlan-
ması ile mümkündür.  21. yüzyılda hedef haline gelen insan, ulus-devletlerin 
güvenlik ve operasyonel faaliyetleri çerçevesinde harp meydanlarından çe-
kilmek istenmektedir. İnsansız hava araçları, insansız sualtı araçları gibi yeni 
teknolojiler cenk meydanlarından insanı çekmek istemekte olmasına karşın, 
hasım unsur hedefine insanın zihninin işgalini yerleştirmiş, terör ve terörizmi 
bu oyunda bir kart olarak kullanarak, insanı yeniden bu cenk sahalarına sür-
mek istemektedir. Hasım unsurun işgal etmeyi planladığı bölgenin toprak ya 
da üretim kapasitelerinin kontrolü olmadığı yeni dönemde, hedefin, insandır 
ve insan zihni olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.

Hasımla mücadele kapsamında yaşanan bir diğer sorun ise doğru bilgiye 
erişimde yaşanan problemlerdir. Bilgi teknolojilerinin bu kadar ivme kazandı-
ğı, hatta çağın dinamikleri haline geldiği bir dönemde bu sorunla karşı karşı-
ya kalmak, devlet ve devlet dışı aktörlerin psikolojik harpler gerçekleştirdiği 
cenk meydanlarını, dijital mecraların bünyesi haline getirmiş olmalarındandır. 
Bilginin hızla dijitalleştiği ve geleneksel bilgi kaynaklarının da artık yüzüne 
bakılmadığı günümüzde, psikolojik harplerin ve doğru bilginin aynı havuzun 
içerisinde yer aldığı ve birbiriyle adeta bir savaş içerisinde cenk ettiğini ifa-
de etmemiz de yerinde olacaktır. Bu problemin çözümü noktasında ülkelerin 
“Medya Okuryazarlığı Eğitimi’ne” hassasiyetle özen göstermeleri gerektiğini 
hatırlatmamız, olayın zihinlerin işgali hususuna karşı alınan bir önlem olarak 
dikkat çeker. Bunun yanında dijital mecralarda bilgiyi manipüle etmenin ortak 
yasalarla yasaklanması ve küresel bir anlayışla cezalandırılması insan zihnini 
hedef alan savaşın sonu olabilir de diyemeyiz. Keza bilgi teknolojilerindeki 
gücün devletlerin kontrolünde olmadığı, bu gücün günümüzde devlet dışı ak-
törlerin ve özellikle ulus-ötesi yapıların kontrolüne geçtiğini ifade etmemiz 
de yerinde olacaktır. Düşmanın amorf ağlar içerisinde kendini sakladığı yeni 
dönemde, hakikatin tespit edilmesi oldukça zorlu bir iştir.

Dünyadaki terörizm gibi büyük bir problemin çözümünde ise, yalnızca 
bugüne bakmak ve bugün adına önlem almak hata olacaktır. Keza dünü ve 
bugünü ilişkilendirerek, yarınlar adına öngörülerde bulunmak hem bugünü 
koruyan ivmeyi yaratacaktır hem de yarınların daha aydın bir gelecek sunma-
sına imkân verecektir. 9 Kasım 1989’da Doğu Berlin ve Batı Berlin arasında 
yer alan Berlin Duvarı’nın zihinlerde oluşturduğu etkinin ve bunun yanında 
iki kutbun adeta psikolojik olarak birbiriyle cenk ettiği mücadelenin sonunda 
duvarı yıkarak galibiyet ilan eden sistematik gibi, bugün yaşanan COVID-19 
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küresel salgını da küreselleşmenin sınırları ortadan kaldırdığı dünya anlayı-
şına paralel olarak zihinlere yeni sınırlar çizen bir etken olarak ortaya çık-
mıştır. Bu sınırlar tıpkı küreselleşmenin görünmez olarak kaldırdığı sınırları 
yeniden görünmez bir yöntemle çizmiştir. Çizilen yer ise insanın zihni ve dev-
letlerin stratejileri/güvenlik konseptleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Berlin 
Duvarı’nın yıkılışının ardından hâkimiyetin tek kutuplu dünya düzeni olduğu 
dönemi sona erdiren şok etkisi 11 Eylül 2001’deki terör saldırıları olmuştur. 
Kapitalizmin kalbini adeta yerle bir eden saldırı, çok kutuplu bir denklemi de 
hayata geçirmiştir. Günümüzde ise geleceğin yeni dinamiklerini yaratmak için 
COVID-19’un bir şoke etkisi olarak kullanıldığını söylememiz yanlış olmaya-
caktır. “Vahşi Kapitalizmin” sonunu getirecek olan yeni dönem “Sanayi 4.0” 
olarak adlandırılmakta, insanın kas gücünün sömürüldüğü eski anlayışı kökten 
değiştirmek istemekte ve bu dijitalizasyon sürecinin de COVID-19 küresel sal-
gını ile erkene çekilmiş olduğu görülmektedir. Yeni dönemde insanın kas gücü 
önemini yitirerek, hasım unsurlarca da hedef olan zihninin önem kazanmış 
olması, “algoritmik düşünme becerisi” ve “kodlama” gibi yetkinlikleri çağın 
öğrenen özelliklerinin dinamikleri olarak karşımıza çıkarmaktadır.

Bazı otoritelerce, 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından, süper terör 
çağı olarak anılan48 21. yüzyılın kaderini değiştirebilmek için “etkili istihbarat” 
çağın kurtuluş anahtarıdır. Tıpkı 11 Eylül 2001’de Dünya Ticaret Merkezi’ne 
gerçekleştirilen terör saldırıları gibi, 4 Ağustos 2020’de de Lübnan Limanında 
gerçekleştirilen terör saldırısı sıklet merkezi üzerine kurgulanmıştır. Bu gerçek 
bizlere bir kez daha göstermiştir ki hasım güç, KİS kullanmadan kitlesel ölüm-
lere yol açabilmenin bir yolunu bulmaktadır. 27 Eylül 2013’te Gürcistan’ın 
Batum şehrinden yola çıkan bir geminin, Karadeniz’de ilerleyerek İstanbul 
Boğazından da geçmiş olması ve ardından Ege Denizinden geçerek Yuna-
nistan’ın Atina şehrinde 4 hafta kadar beklemesi ve bu bekleyişin ardından 
da hedefini Akdeniz üzerinden Lübnan’ın başkenti Beyrut olarak belirlemesi 
korkutucu bir senaryoyu gözler önüne sermektedir.49 2 bin 750 ton amonyum 
nitrat yüklü bir geminin İstanbul Boğazından geçmiş olması, hasım unsurun 
Türkiye’ye de vermiş olduğu bir mesajı, göz dağını gözler önüne serer. Bom-
ba görevi gören maddenin yüzdürüldüğü denizler içerisinde yer alan Türkiye, 

48 Marvin Cetron ve Owen Davies, “The Future Face Of Terrorism”, Futurist, Vol. 28, No:6, 
Nov.-Dec., 1994, s.10. ayrıca bkz. Deniz Ülke Arıboğan, Tarihin Sonundan Barışın Sonuna: 
Terörizmi Anlamak ve Anlamlandırmak, Timaş Yayınları, İstanbul, 2003, s.36’dan aktaran: 
Sinem Ünlü, a.g.e., s.24 

49 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-53722013  (3 Kasım 2020 tarihinde erişilmiştir.)

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-53722013
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jeopolitik konumu itibariyle dünyanın en önemli stratejik konumlarından bi-
rine ev sahipliği yapmaktadır. Yaşanan bu hususun Türkiye açısından analiz 
edilmesinde ise “Kanal İstanbul Projesi’nin” tekrardan gündeme getirilmesini 
tetikleyebilir denebilir.

4 Ağustos 2020’de Beyrut Limanında gerçekleşen patlamanın bilanço-
su Lübnan adına oldukça ağır olmuştur. Şehrin önemli bir bölümünün tahrip 
olmasına yol açan saldırı, 6 bine aşkın kişinin yaralanmasına ve 179 kişinin 
de yaşamını yitirmesine sebebiyet vermiştir. Hâlihazırda ekonominin oldukça 
kötü olduğu Lübnan, bu saldırı ile adeta ekonomik olarak çökmüştür. Siya-
sal sistemin temalandığı mezhepsel yönetim sistemini protesto etmek ve bel-
geleri ile ifşa edilen yolsuzlukların hesabını sormak için 17 Ekim 2019’dan 
beri Lübnan sokaklarında protestolar sürdürülmektedir. COVID-19’la birlikte 
bir dönem durulan tepkiler, patlamanın ardından yeniden şiddetini arttırarak 
devam etmiş ve hükümetin istifasına giden zemini hazırlamıştır. Ancak ülke 
içerisindeki sekteryan anlayışın devam etmesi, yönetim sisteminin mezhep-
sel bir dağılıma göre şekillendiği bir siyasal sisteme sahip olunması, ülkedeki 
en büyük istikrarın aslında istikrarsızlık olduğunu bir kez daha gözler önüne 
serer. Keza yaklaşık 15 yıllık bir iç savaş geçmişine de sahip olan ülke adı-
na, istikrarın sağlanmasının asıl yolu değişen hükümetler değil, mezhepsel/
etnik ve dini farklılıkları bünyesinde barındıran siyasal sistemdir. Bu sistemin 
yol açtığı sekteryan anlayıştır. Zihinlerdeki ayrımcı anlayışın halk nezdinde 
de sürdürülmesi, siyasal sistemdeki rantın mezhepsel olarak pasta haline geti-
rilmesi ve bu pastaya sahip olabilmek için insanları taraf seçmek durumunda 
bırakan sistem, ülkeyi kutuplara bölmekte ve bölgesel ve küresel aktörlerin 
istediği gibi at koşturduğu bir arena haline getirmektedir. Bu dini, mezhep-
sel ve etnik farklılıklar kullanılarak bölgeye kolaylıkla nüfuz edilebilmekte ve 
çıkar-menfaat ekseninde iş birliği sağlanabilmektedir. Bu durum da Lübnan 
adına oldukça endişe verici bir durumu ortaya koymaktadır. Zira bir ülkenin 
içerisinde yer alan grupların öncelikli hedefi mevcut siyasal sisteminde gücünü 
korumak adına bölgesel ve küresel aktörlerle iş birliği yapmak değil, ülkenin 
refahını yükselmek adına çalışabilmektir. Ancak sürekli olarak güç kaybetmek 
korkusu ile kontrol altında tutulan bu gruplar, politik arenada da birbirleriyle 
çatışmakta ve ülkenin refahı yerine kendi varlıklarının sağlamlığını düşünmek 
zorunda bırakılmaktadır. Bu durumda Lübnan adına oldukça endişe verici bir 
gerçeği gözler önüne sermektedir. Sanki Lübnan’da istikrar kelimesinin karşı-
lığı olarak sadece istikrarsızlığın istikrar sağladığı bir model yaratılmış ve bu 
modelin adına da cumhuriyet denmiştir.
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