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Kıyı bölgelerinde turunçgillerle muz ve
zeytin, Lübnan dağlarının kıyı ovasına bakan alt yamaçlarında -taraça ziraatı sistemiyle- elma, armut. şeftali. üzüm ve Bika'
vadisinde tahıl , patates. kavun ve çeşitli
sebzeler üretilen Lübnan'ın ekonomisi ço-

ğunlukla tarıma dayanır. Tarımın yanı sıra
hayvancılık da yapılır (dağlık coğrafyanın
sonucu o larak daha çok keçi, daha az koyun ve büyükbaş hayvan). Akdeniz suların
daki hızlı kirlenme kıyı balıkçılığına darbe
indirmiştir. 197S'te başlayan iç savaş da
o yıllara kadar ekonomide önemli bir yeri
olan ticaret ve bankacılık sektörüne darbe indirmiştir ve halen bu etkinliklerin
yeniden canlandırılmasına çalışılmakta
dır. Yer altı zenginlikleri bakımından fakir
olan ülkede (az miktarda linyit ve demir)
sanayi faaliyetleri daha çok besin, dokuma , yapı malzemeleri imalatı ve petrol
rafinajı üzerinedir. Başlıca limanlarından
petrol, zeytinyağı. işlenmiş yü n ve özellikle işlenmiş mücevher ihraç edilir. Turizm
gelirleri de iç savaştan sonra önemli ölçüde azalmıştır.

Arapça Lübnan. Grekçe Libanos, Latince
Libanus ve günümüz bazı Batı dillerinde
Lebanon şeklinde kullanılan Lübnan kelimesinin Sami dillerinde "beyaz" anlamın
da lbn kökünden geldiği. karta kaplı dağ
ların beyaz görüntüsünden dolayı bölgeye
bu adın verildiği kaydedilmektedir. Tarihi
milattan önce 3000 yıllarına kadar götürülebilen Lübnan Fenikeliler. Asurlular,
Babilliler, Persler ve Makedonya Krallığı
gibi birçok kavim ve devletin ardından
milattan önce 64'ten itibaren Roma İm
paratorluğu'nun. daha sonra da Bizans'ın
hakimiyeti altına girmiştir. Hem Akdeniz
ticaretinin hem Suriye üzerinden bütün
Asya ticaretinin yöntendirildiği Lübnan
toprakları Roma ve Bizans İmparatorlu
ğu'nun da en hareketli bölgeleri arasın
da yer almış. Avrasya ticaretinin önemli
temas noktalarından birini oluşturan sahil şehirleri İslam döneminde de aynı iş
levini sürdürmüştür.
Bizans imparatoru Herakleios'un yenilgiye uğratılmasıyla sonuçlanan Yermük
Savaşı ' ndan ( 15/636) sonra İslam orduları günümüz Suriye, Lübnan. Ürdün ve Filistin topraklarına hakim oldular. Bölge
müslümanlar için ticari. hıristiyanlar için
dini açıdan önemli idi. Mekkeliler'in ticaret kervanlarını Suriye'ye bağlayan yol
Lübnan topraklarından geçiyordu. Hz. İsa
Sur (Tyre) ve Sayda (Sidon) şehirlerine ayak
basmış. havarilerden Aziz Pavlus Sur'da
bir kilise inşa etmişti. Bölge, Hz. Ömer
döneminde 14 (635) yılından itibaren sürdürülen fetihler neticesinde Ebu Ubeyde
b. Cerrah ' ın başkumandanlığında Yezld
b. Ebu Süfyan ve kardeşi Muaviye'nin kumandasındaki ordular tarafından İslam
topraklarına katıldı. Halife Ömer bölgeyi
önce Yezld'in, onun ölümünden sonra da
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deniz kalesi Lübnan

Muaviye'nin yönetimine verdi. Hz. Osman
devrinde bölge valisi Muaviye tarafından
görevlendirilen Süfyan b. Müclb ei-Ezdi
Trablus'u kuşatarak fethetti. Muaviye bu
dönemde çok sayıda yahudiyi buraya yerleştirdi (Belazürl, s. 181, 182). Fethinden
itibaren Ürdün askeri eyaletine (cünd)
bağlı olan Sur hariç, Dımaşk askeri eyaletine bağlı olan Lübnan bölgesi Emeviler
devrinde de bu konumunu devam ettirdi. Muaviye hilafet merkezini Dımaşk'a
nakledince Lübnan'ın da dahil olduğu Suriye bölgesinin (Bi1adüşşam) önemi arttı.
Erneiiiler döneminde özellikle Bizans'a yönelik seferler sırasında Bizans'tan gelebilecek tehlikeler karşısında güçlü bir savunma oluşturabilmek amacıyla bölgenin
sahil kesiminin imar ve iskanına önem
verildi. Beni Rebia ve Beni Hanife gibi
Arap kabileleri bölgeye yerleştirildi. Bu
arada çeşitli İranlı kabileler Beyrut. Sur
ve Sayda şehirlerinde iskan edildi. HalefIerinin de Muaviye'nin bu politikasını devam ettirmeleri sonucunda Lübnan'da İs
lamiyet hızla yayıldı . Bölgenin nüfus yapı
sında önemli yeri olan MarGniler. hemen
hemen aynı dönemlerde Bizans içindeki
mezhep çatışmaları sebebiyle bölgeye
yerleştiler. Bütün bu grupların yanında
Bizans kaynaklarında Mardaites (Merdeller). Arap kaynaklarında Ceracime olarak
adlarıdırılan ve çıkardıkları isyantarla sık
sık problem oluşturan bir grup da VIII.
yüzyılda bölgeye yerleşti. Bizans gazalarıyla meşgul olan ve kendilerine "zühhfı 
dü's-sugür" denilen dervişler ise daha ziyade sahil bölgelerinde iskan edildL Böylece Em eviler devrinde genel olarak Lübnan'da tarımla uğraşan hıristiyanlarla
Trablus. Beyrut. Sayda ve SOr gibi sahil
şehirlerinde gaza ile meşgul olan müslümanlardan oluşan bir toplumsal yapı ortaya çıktı. Bu dönemde Bizans donanma-
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sı birkaç defa sahil şehirlerine saldırdıy
sa da alınan tedbirler sonucunda başarılı
olamadı.

Arap coğrafyacıları, Lübnan toprakları
içinde bulunan Sayda ve Sur şehirlerinin
hem ticari hem de Dımaşk şehrin i koru maları açısından taşıdıkları askeri ve stratejik öneme dikkat çekmişlerdir. Belazürl'ye göre Halife Hişam b. Abdülmelik Akka'daki tersaneyi Sur şehrine nakletmiş.
böylece şehir müslümanların deniz kuvvetleri üssü haline gelmiştir (a.g.e., s.
169) Bu dönemde şehre yapılan su ku yuları ve dağıtım şebekesi, eserini X. yüzyılın ikinci yarısında yazan coğrafyacı
Makdisi'ye göre şehrin su ihtiyacını karşılamaktaydı. Abbasiler, Emevller'in bölgede uyguladıkları politikayı devam ettirerek Lübnan'ın Dımaşk'a bağlı olan idari
yapısını korudular ve sahil şehirlerini tah kime önem verdiler. Ancak devlet merkezini Suriye'den lrak'a nakletmeleri bölgenin siyasi konumunu zayıflattı. Bu durum
Abbas! valilerinin daha serbest hareket
etmelerine ve zaman zaman halka zulmetmelerine sebep oldu. Nitekim bölgede Abbasller'in ilk döneminde haraç arniline karşı M üneytıra'da çıkan isyan bu tür
uygulamalara karşı bir tepki olarak ortaya çıktı. Abbasller, Bizans sa l dırı larına ve
isyanlara karşı bölgede yeni düzenlemeler yapmak zorunda kald ılar. Beyrut, Sayda ve Trablus gibi sahil şehirlerine gerçekleştiril en Bizans saldırılarıyla iç kesimlerdeki isyanları önlemek üzere bölgeye
Tenuhller. Kilabiler gibi Arap kabileleri
yerleştirildi.

Abbasller'in zaman içinde zayıflamala
sonucunda merkeze uzak bölgelerdeki
valiler bağımsızlıklarını elde etmeye baş 
ladılar. Lübnan toprakları IX. yüzyılın son
çeyreğinde Tolunoğulları'nın hakimiyetine geçti. Bu dönemde Lübnan'ın güney
kesimlerinde yayılma imkanı bulan ismam- Karmatl hareketi özellikle bölgenin istikrarında önemli rolü olan Thnuhller tarafından kabul gördü. Lübnan, X.
rı

illlik, Nusayrilik gibi gayri Sünni mezhepler için uygun bir nüfuz alanıydı. İ smaililik
bölgede IX. yüzyılın başlarından itibaren
yayılmaya başlamıştı. Fatımller'in politikası sonucu Lübnan'da Şiiler'in nüfuzu
arttı. 1047yılında Lübnan'a gelen Nasır- ı
Hüsrev. Trablus ve Sur halkının büyük kıs
mının Şii olduğunu kaydeder (Sefername,
s. 20. 21). Halife Hakim - Biemriilah devrinde Dürzllik de yayılma imkanı buldu.
Sünniler daha ziyade şehirlerde yaşamaya
devam ettiler. Bölgenin dini yapısındaki
bu köklü değişme Xl. yüzyılda çeşitli gruplar arasında çatışmalara sebep oldu. Kısa
süreli ve istikrarsiz Selçuklu hakimiyeti
sırasında bölgede Sünnilik tekrar yaygın
laşmışsa da Selçuklular'ın kendi araların
daki ihtilafların bir neticesi olarak bölgenin özellikle sahil kesimleri tekrar Patı
mller'in eline geçti. Fatımiler döneminde
bölgeye gelen seyyahların verdikleri bilgilerden Lübnan'da tarımın çok geliştiği,
Bizans, İtalya, Sicilya, Endülüs ve Mağ
rib'den gelen gemiler kanalıyla yapılan
canlı bir ticari faaliyetin olduğu anlaşıl 
maktadır.

öte yandan Lübnan. gerek ticari gerek
dini önemi sebebiyle hıristiyan dünyası
nın ilgi odağı olmaya devam etti. 364'te
(975) Bizans imparatoru I. loannes Çi miskes, Beyrut'u ele geçirdiyse de Fatımiler
şehri hemen geri aldılar. I. Haçlı Seferi
sırasında Lübnan sahil şehirlerine karşı
yapılan Bizans seferleri bir süre daha devam ettikten sonra varılan anlaşma l ar
neticesinde bölge istikrara kavuştu. Xl.
yüzyılın ikinci yarısında Fatımller'in bölgede hakimiyetleri zayıflamaya başlayın
ca Sur'da Ukaylller, Trablus ve civarında
Arnmaroğulları müstakil hanedanlıklar

kurdular. XII. yüzyıl başlarında Lübnan
giren Haçlılar 1124'te bütün
sahil şehirlerini ele geçirdiler. Böylece bugünkü Lübnan toprakları Ba'lebek ve iç
bölgeler dışında Haçlı yönetimi altına girmiş oldu . Haçlılar döneminde Lübnan üç
idari bölüme ayrıldı. Beyrut'un kuzeyinden
Trablus'a kadar olan bölge Trablus Kontl uğu'na (ı 099-1291). Beyrut. Sayda ve
Sur Kudüs Krallığı'na ( ı ı 09-1289) bağlıy
dı. Lübnan 'ın iç kesimleri ise müslümanların hakimiyeti altında bulunuyordu.

topraklarına

Selah addin-i Eyyubl'nin Hittln zaferi
(583/1187) ve ardından Kudüs'ü fethi
(585/1189) Lübnan topraklarında yeni
gelişmelere yol açtı. Selahaddin. Beyrut
ve Sayda'yı da fethederek Trablus Kontluğu ile Kudüs Krallığı arasındaki irtibatı
kopardı. Onun ölümüyle ortaya çıkan iktidar mücadelelerinden faydalanan Haçlılar 1197'de bu şehirleri tekrar ele geçirdiler. Ardından Eyyubiler ve Haçlılar arasında yapılan anlaşmalarla Lübnan'ın sahil kesimi EyyGöı devri boyunca Haçlılar'ın
elinde kaldı.
664 ( 1266) yılından itibaren Lübnan
almak için Haçlılar'la mücadele eden Memlük Sultanı I. Baybars
1271'de Trablus Kontluğu'na bağlı pek
çok kaleyi fethetti. Ancak Haçlı tehlikesi
karşısında anlaşarak geri çekilmek zorunda kaldı. Lübnan topraklarıyla ilgili olarak
Haçlılar'la çeşitli anlaşmalar yapan Kalavun, idaresinin son yılarında Trablus'u
geri almayı başardı (688/ 1289 ). 690'da
( 1291) sahil şehirlerini ele geçirerek Haçlı hakimiyetine son veren el - Melikü'l - Eş 
ref Halil b. Kalavun bu şehirlerin kale ve
istihkamlarını yıktırdı. Memlükler'in bölgedeki tam hakimiyet! eri. XIV. yüzyıl baştopraklarını

yüzyıl başlarında 1blunoğulları'nın yıkı l 
masıyla kısa süreli olarak tekrar Abbas!
arnillerinin yönetimine girdi. Ardından
bir dönem İhşldHer'in idaresi altına giren
bölge 3S8'den (969) itibaren tedrlcl olarak Fatımller'in hakimiyetine geçti.
Fatımiler devrinde Lübnan'ın siyasi ve
dini tarihini günümüze kadar etkileyen
önemli değişiklikler gerçekleşti. Esasen
Lübnan, özellikle Abbasller'den itibaren
yönetim merkezlerine uzak ve yarı müstakil konumu sebebiyle öteden beri İsma-

1890 y ı lında
Beyrut
liman ı n ı

gösteren
bir fotoğraf
(Chevallier,
lv. Xl-1)
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larında kendilerini uzun yıllard ı r uğraştt
ran Kesrevan'daki Dürzlve Nusayrl zümreleri yenmeleri ve bölgeye bazı Türkmen aşiretlerini yerleştirmeleriyle gerçekleşti.

Bölge, Memlükler döneminde eskiden
olduğu gibi Suriye (BiladüşŞam) idari yapı
lanmasına

dahildL Bu devirde Suriye topHalep, Hama, Trablus, Safed ve Kerek naibliklerinden oluşuyordu.
Lübnan'ın kuzeyi Trablus naibi tarafın 
dan yönetiliyordu. Memlük sultanı tarafından tayin edilen Trablus naiblerinin
memlük askeri hiy~rarşisinde en yüksek
rütbe olan emir-i mie ve mukaddemü'lelflerden seçiliyordu. Bu durum Kuzey
Lübnan ' ın bu dönemde önemli bir merkez olduğunu göstermektedir. Yine bu
devirde Beyrut ve daha güneydeki şehir
ler Dımaşk na i bliğine bağlı dört birimden birini oluşturuyordu. Dımaşk naibü'ssaltanasının tayin ettiği Ba'Iebek naibi
Lübnan ' ın iç kesimlerinden sorumluydu.
Ba'lebek naibine bağlı Beyrut ve Sayda
ise valiler tarafından yönetiliyordu. Köyler
ve kasabalar emir, şeyh veya mukaddem
olarak adlandırılan ve statüleri farklılık
gösteren liderlerin idaresi altındayd ı .
rakları Dımaşk,

Memlükler bölgeye geldiklerinde sahil
daha ziyade Katalik hıristiyanlar
tarafından iskan edilmişti. Özellikle Fatı
ml hakimiyetinde Dürzllik. İsmaililik ve
Nusayrllik gibi gayri Sünni mezhepler
bölgede yaygınlaşmıştı. Memlükler döneminde Lübnan'ın nüfus yapısı müslümanlar, özellikle de Sünniler lehinde gelişti. Selçuklular'ın Xl. yüzyılda başlattığ ı
bölgeyi yeniden Sünnlleşti r me süreci
Memlükler tarafından pekiştirildi. Lübnan'ın sahil kesimi Memlükler devri boyunca Haçlı saldırılarına maruz kald ı. Bunun sonucu olarak sahil şehirleri tekrar
tahkim edildi. Dürzl, Nusayri ve Marünller'in zaman zaman çıkardığı isyanlar
Memlük kuwetleri tarafından bastırıldı.
şehirleri

Lübnan, XIV. yüzyıldan itibaren güçlü
Memlük hakimiyeti altında istikrarlı bir
dönem geçirmiştir. Bu dönemde Venedik, Ceneviz, Amalfi, Pisa ve Kıbrıslı tüccarların gemilerle Lübnan'ın sahil şehir
lerine geldikleri, Beyrut'ta bu taeiriere
ait hanlar olduğu bilinmektedi r. Beyrut milletlerarası ticaret merkeziydi ve
Trablus'la birlikte doğu- batı yönündeki
baharat ticaretinin ana limanlarının başında yer alıyordu . Şehirde bir gümrük
idaresi vardı. Gümrük Dımaşk naibinin gönderdiği idareciler tarafından
yönetiliyordu. Venedik ve Cenevizliler'in
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Haçlı l ar devrinde bölgede açtıkları konsolosluklar, hanlar ve kiliseler Memlükler
döneminde de faaliyetlerini sü rdürmüş
tür. Memlükler, hıristiyan l arla yaptıkları
ticari anlaşmalarla on l arın haklarını koruyacaklarına ve kutsal meka n larına zarar vermeyeceklerine dair menşurlar akd etmişlerdir. Lübnan, 922 (1516) yılında
Yavuz Sultan Selim'in Suriye- Mı sır seferi
sırasında Osmanlı hakimiyetine gir m iş
tir.
Bölgeyi dolaşan seyyahlar Lübnan ' ın
Osmanlı öncesindeki dönemleri hakkında
dikkat çekici bilgiler vermişlerdir. Nasır- ı
Hüsrev'den sonra bölgeye gelen seyyahlardan biri yahudi asıllı Tudelalı Benjamin'dir (XII . yüzyıl). Aynı devirde Şe rif
el-İdrlsl Sur şehrindeki cam, seramik ve
tekstil sanayiinden bahseder. Bölgenin
özellikle Haçlı hakimiyetindeki dönemi
hakkında bilgiler İbn Cübeyr 'in seyahatnamesinde yer almaktadır. İbn Battüta'nın eserinde de Lübnan ' ın Meml ükler
devrindeki durumuna dair bilgiler bulunmaktadır.
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III . KÜLTÜR ve MEDENiYET
Lübnan ' ınjeopolitikkonumu ve kozmopolit etnik yapısı ülkenin tarihine olduğu
kadar kültürel yapısına da damgasını vurmuştur. Fethinden itibaren bütün sahil
şehirleri, Bizans saldırılarına karşı koymak
veya Bizans'a karşı yapılan seferlere katı lmak üzere sahabe ve gazilerin yerleş
tiği ribatlar şeklinde teşkilatlanmıştı. Bu
durum, Emevl ve Abbas! dönemi boyunca bölgenin kültürel yapısının şekillenme
sinde önemli rol oynadı . İslam ri bat geleneğine göre en azından kırk gün ribatlarda kalmak gerektiğinden Ebü'd-Derda
gibi sahabeden pek çok şahsiyet bölgeye
kısa ya da uzun süreli kalmak üzere geldiler. Sahabeden bir kı smının bölgede
yerleşmesi , Lübnan'a hadis tahsil etmek
üzere ilmi seyahatler yapılmasına sebep
olmuştur. İslam 'ın ilk devirlerinden itibaren Lübnan'da hadis rivayeteden veya
hadis almak üzere gelenlerden bazılarının
adları kaynaklarda zikredilir. Beyrut ve
Trablus şehirlerin i n öne çıktı ğı bu ilk dönemde yeni fetihlere imkan sağlanması
için bölgede rivayet edilen hadislerin genellikle cihad ve gazayı teşvik eden hadisler olduğu dikkati çekmektedir.

Lübnan'da Emevller devrinde yapılan
camiierin kalıntısının bitişiğinde muhtemelen eğitim maksadıyla kullanılan odalar yer aldığında n eğiti min camilerde yapıldığı anlaşılmaktad ı r. Ancak Lübnan'da
düzenli eğitim halkalarının ll. (VIII.) yüzyılda Evzai'yle birlikte başladığı bilinmektedir. Abbas! yönetiminin ilk yıllarında
Beyrut'a yerleşmiş ve burada vefat etmiş
olan Evzai'nin Lübnan tarihinde önemli
bir yeri vardır. Onun çalışmalarıyl a ilk fıkıh
mezheplerinden birinin bölgede ortaya
çıkmış olması dikkate değerdir. Evzai burada düzenli şekilde ilk ders halkala rı nı

