LÜBNAN
lahsızlandırılması.

Lübnan hükümetinin
hakimiyetinin sağ
lanması, hükümete bağlı Lübnan güvenlik güçlerinin kuwetlendirilmesi, Suriye'nin askeri güçlerini geri çekmesi alınan
kararlar arasındaydı. Kasımda hem bu
kararlar onaylandı hem de Rene Muavvad cumhurbaşkanı seçildi, ancak Muavvad'ın iki hafta sonra bir bombalı saldırı
sonucu hayatını kaybetmesiyle yerine İl
yas Hiravl seçilerek cumhurbaşkanlığ ı
seçimi krizi sona erdirildi.
ülkenin

tamamında

Yeni dönem Lübnan siyasetinde Suriye'nin etkin rolü kabul edilerek normalleşme sağlanmaya çalışıld ı . 1992 sonbaharında milletvekili sayısı 128'e çıkarılıp
seçimler yapıld ı. Milisierin silah bırak
maları konusunda önemli başarılar elde
edildi. 1989 Taif Antlaşması. 197S -1990
arasında aralıklarla devam eden Lübnan
iç savaşını sona erdirerek ülkede genel
barışı ve siyasi istikrarı sağlamış görünmektedir. Şubat 2003'te Suriye askeri
birliklerinin bir kısmını geri çekmekle birlikte Lübnan'da halen 20.000 civarında
asker bulundurmaktadır. Bu sebeple Suriye ile her alanda ilişkiler geliştirilmekte
ve Lübnan'ın güvenliği açısından Suriye'nin Lübnan'daki askeri varlığı her iki ülke
yetkililerince savunulmaktadır. Diğer taraftan İran , Hizbullah aracılığıyl a Lübnan üzerinde etkisini sürdürmektedir.
3.600.000 nüfusa sahip bu küçük ülkede
200.000'in üzerinde Filistinli'nin çeş itli
kamplarda varlıklarını sürdürmesi Lübnan- İsrail ilişkilerini hassas bir dengede
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ŞiT TuFAN BuzPINAR

İsrail sınırlan içinde bulunan

L

tarihi bir Filistin

şehri.

_j

Akdeniz kıyısındaki Yafa'nın 18 km.
kadar gü n eydoğusunda ve Kudüs-Yafa
arasındaki Şefelah ovasında kurulmuş

bulunan Lüdd'ün adı Ahd-i Atik ve Ahd-i
Cedld'de Lod ve Lydda şeklinde sıkça geçer. Milattan sonra 303'te İzmit'te (Nikomedia) öldürülen Saint George'un mezar
kalıntıları veya sadece başı sonradan , hı
ristiyan geleneğinde onun doğum yeri
olarak bilinen Lüdd'e taşınmış ve mezarının üzerine yapılan kilise zaman içerisinde şehir le özdeşleşen bir mabed halini almıştır. İslam kaynaklarında da kıyamet
ten önce Hz. Isa'nın deccali bu kilisenin
veya şehrin kapısında ö ldüreceğine dair
rivayetlere yer verilmektedir (DİA, XXII,
472).

Ne zaman kurulduğu kesin biçimde tesbit edilemeyen, ancak Firavun lll. Tutma-

sis dönemi (m.ö. 1484-1450) belgelerinde adının geçmesinden milartan önce ll.
binyılda var old uğu anlaş ı lan bu Ken'anl
şehir. uzun süren İ srailoğulları hakimiyetinin çeşitli aşamalarından sonra Romalılar tarafından zaptedildi. 70 yılında Kudüs'ün düşmesinin ardından yahudi haham okulu buraya taşındı. Hıristiyanlığın
ilk asır larında piskoposluk olan şehrin
adını ll l. yüzyılın başlarında Romalılar
Diospolis'e çevirdiler; ancak bu isim fazla
yaşamadı. 636'da barışyoluyla müslümanların eline geçen Lüd, Emevller döneminde bir ara mahalli idare merkezi
olarak kullanıldı; Emevl Halifesi 1. Velid'in
(705-715) Filistin'e vali tayin ettiği kardeşi Süleyman'ın 4 km. güneyine kurduğu Remle'nin idari merkez yapılmasıyla
da gerilerneye baş l ad ı. 399'da (10081009) Fatımi Halifesi Hakim- Biemrillah
tarafından yıktırılan Saint George Kilisesi'nin yerine Haçlılar 11 SO' de aynı ad ı taşıyan büyük bir katedral yaptılar ve şeh
rin adını daSaint George koydular. Hittln
Savaş ı'n dan (583/1187) sonra Selahaddin-i
Eyyilbl'nin yönetimine giren şehir, Memlükler zamanında Kah ire - Dımaşk güzergahının konaklama noktalarından biri
haline geldi ve buraya Sultan Baybars'ın
emriyle günümüze kadar ayakta kalan
Ömer Camii yapıldı (667/1269).
Osmanlı döneminde idari merkez Hemle'nin gölgesinde köye dönüşen Lüd sonradan ona bağlı bir nahiye merkezi oldu.
1SS2'de Kanuni Sultcın Süleyman'ın eşi
Hürrem Sultan tarafından Kudüs'te yaptırıl an imaretin vakıfları arasında Lüd arazisi de vardır. XIX. yüzyılın ikinci yarısın
dan itibaren belirgin bir gelişme gösteren
Lüdd'ün nüfusu giderek artmaya başladı
ve yüzyılın sonunda 2000'i Ortodoks hı 
ristiyan olmak üzere 7000'e ulaşt ı. Bu
gelişmeyle birlikte Ortodokslar, harap ve
metrGk halde bulunan Saint George Katedrali'ni yeniden inşa etmek için girişim
de bulundular. Latin kilisesi mensupları
nın itirazı üzerine Sadrazam Atı Paşa, konuyu incelemek ve bir rapor hazırlamak
üzere Suriye Valisi Mehmed Raşid Paşa
başkanlığında bir komisyon kurdu. Eylül
1870'te incelemelerini tamamlayan komisyon Ortodokslar lehine görüş bildirince Latin kilisesine bağlı Haçlılar'ın yaptığı
katedralin yerine onun kalıntılarından da
yararlanılarak biraz daha küçük olan bugünkü kilise inşa edildi. Aynı yıllarda ingiliz arkeolog ve misyonerlerinin yoğun
ilgisini çeken Lüd'de Palestine Exploration
Fund adlı kuruluş uzun süre devam eden
arkeotojik araştırmalar başlattı ve mis-
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yonerlik cemiyeti burada biri erkeklere,
diğeri kızlara ait olmak üzere iki okul açtı : XX. yüzyılın başında ise Mekteb-i Maarif adı altında bir Osmanlı devlet mektebi kuruldu.
1892'de açılan Yafa - Kudüs demiryolu
istasyonlarından biri Lüd'de idi; ayrıca
şehrin Yafa-Kudüs ve Hayfa - Kahire ana
yollarının kavşak noktasında bulunması

önemini arttırıyordu. Bu durum İngiliz
manda yönetimi döneminde ( ı 920-1948)
gelişmenin hızlanmasına sebep oldu .
1927'de meydana gelen bir deprem, yeni
yapılanmanın eski yerleşim merkezinin
dışına doğru kayması sonucunu doğur
du ve gelişmenin hızını arttırdı. 1934'te
4 km. kuzeyine bir havaalanı yapılması
Lüdd'ün özellikle ekonomik açıdan geliş
mesine büyük katkıda bulundu ve Lüd
1939'a kadar Remle kaymakamlığına
bağlı bir nahiye merkezi iken altmış köye
sahip yeni bir kazanın merkezi oldu. 1947
Birleşmiş Milletler paylaşım planında Lüd
Filistin Arap topraklarında bırakıldıysa da
11 Temmuz 1948'de İsrail ordusu tarafından işgal ve ilhak edildi: iki gün sonra
da 22.000 nüfusla birlikte burada oturan 10.000 civarında mültecinin tamamına yakını İsrail sınırları dışına çıkarıldı
(Morri s, s. 207). Böylece eski Lüdd'ün ye-

rinde bu tarihten itibaren az sayıda müslüman ve hıristiyan Arap nüfusun yaşa
dığı ve genellikle Arap ülkelerinden gelen
yahudilerin yoğun biçimde yerleştirildiği
yeni bir şehir oluşturuldu (2003 yılında
nüfusu 57.000). İngilizler'in mandayönetimi döneminde yaptıkları havaalanının
David Ben Gurion adı altında İsrail'in en
büyük uluslararası havaalanına dönüştü
rülmesiyle Lüd, uçak bakım-onarımının
yanı sıra sivil ve askeri uçakların yapımı
nın da gerçekleştirildiği büyük sanayi kuruluşlarına sahip oldu: kağıt. gıda. sigara ve elektrikli alet sanayileri de gelişmiş
durumdadır. Şehrin tarihi eserleri arasın
da Ömer Camii ile onun mimarı Alaeddin
Ali es-Sewak'ın yaptığı 1273 tarihli Cindas Köprüsü başta gelir.
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BDTRUS ABU-MANNEH

LÜKNET
(J,;...Jf)
L

Telaffuzda pelteklik, tutukluk.

okuduğun muğbeçenin san ma galat 1 Dehen-i tengine sığmaz o bütün cirm-i nukat." Birtakım güzelierin lükneti ise "r"
harfini söyleyerneme (Lükneti vardemem
ol mah-ı cihan- arayı 1 Benzer eb rOma deyü ağzına almaz "ra"yı [ laedr!J ). bazı sesleri uzatıp kısaltarak söyleme veya bazı
harfleri tekrarlama şeklindedir. Yine aşı
ğın sevgilinin yanında heyecandan dilinin
dolaşması da divan şairlerince bir lüknet
sayılmıştır. Gelip lüknet zeban-ı aşıka vuslat telaşından 1 Dehanıncian çıkar güftar
gahl rast gahl kec (Enderunlu Vasıf). Yabancıların Türkçe'yi farklı bir aksanla konuşmaları da lüknet sayılabilir: Haliya
eyleseler bast-ı kelam 1 Bellidir lüknet-i
Rum u A'cam (Enderunlu Fazı!).
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Sözlükte "pelteklik, dilde tutukluk. bazı
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me" ve "peltekname" denilen manzumeCEMAL KURNAZ
lerle karıştırmamak gerekir. "Ş" ve "r"
gibi bazı harfleri doğru telaffuz ederneyecek şekilde dilinde tutukluk olan kişiye
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elken denir. İzzet Molla, Esad Paşa'nın
Trakya'da
sanat ehlini koruyup kollama, değerini
Kırklareli'n~ bağlı ilçe merkezi.
bilme konusundaki meziyetini aniatma
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hususunda dilinin tutulduğunu, aciz kaldığını belirtmek için bu kelimeyi kullanEski metinlerde Bırgos, Burgos. Surmıştır: "Eyledi tab' - ı güher-perver-i Esguz, Çatal Burgaz vb. tarzında farklı şe
'ad Paşa 1 Bün-i derya-yı hünerde beni ıaı
killerde yazılan Lüleburgaz. Ergene ırma 
ü elken." Divan edebiyatında Vüsfıl'i, Kağının küçük bir kolu olan Lüleburgaz çatib'i. Ali Efendi, Sabit ve Aşık Çelebi gibi · yının (yukarı kesimindeki adı Poyrak debazı şairlerde lüknet bulunduğu bilinresi) kenarında kurulmuş tarihi bir kasamektedir. Hatta Aşık Çelebi, bu özelliğin
badır. Osmanlı döneminde Belgrad -Sofseyyid soyundan gelmesi dolayısıyla Hz.
ya-Edirne- İstanbul kervan yolunun en
Hasan'dan kendisine intikal ettiğini söyönemli duraklarından biriydi. Şehir, büler. Divan şiirinde lüknetin değişik şekilleri
yük bir bölümü hala ayakta olan ve klasevgili de bir güzellik unsuru olarak ifade
sik Osmanlı mimarisini yansıtan külliyeedilmektedir. Lükneti olan güzeller. divan
lere sahiptir.
şiirinin alışılmış sevgili tipinin dışında gerKasabanın kuruluşu Bizans döneminçek hayattan alınmış bir sevgili izlenimi
deki Arkadiopolis'e kadar uzanır (Jirecek,
verir.
S. 133; Tomaschek, cxııı [1886], S. 324).
Bazı güzelierin lükneti, "ş" sesini "s"
Burgaz ismi Yunanca "kule" anlamındaki
olarak telaffuz etmeleri onların gayri
pyrgostan gelir ve buradaki kalenin küçüklüğüne işaret eder. ırmak kenarında
müslim oluşuyla ilgilidir. Şair bunu bir
kusur değil aksine ağzının küçüklüğüne
Bizans dönemine ait surun bir kısmı hala
bağlı bir güzellik olarak kabul eder. Sevdurmaktadır. İlk Osmanlı kaynakları bu
kalenin Osmanlılar tarafından 759-761
gilinin ağzı o kadar küçüktür ki şin harfi( 1358-1360) yılları arasında alındığında
nin noktaları sığmadığından kelimeyi sin
ve ele geçirilmeden önce kalenin terkeşeklinde telaffuz etmektedir : "Şini sin
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