LÜBNAN
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
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kurmuş ve kendisinden ilim tahsili için
birçok bölgeden öğrenci Beyrut'a gelmiş 
tir." Abba si yönetiminin uygulamalarına
karşı yazdığı, günümüze ulaşan mektuplarıyla muhalefet konumunu da üstlenen
Evzai, sadece bölgedeki müslümanların
değil hıristiyanların ve diğer din ve mezhep mensuplarının da haklarını Abbasiler'e karşı savunmuştur.

Bölge Abbasiler döneminde zühd hareketinin en önemli merkezlerinden biriydi. İbrahim b. Edhem. Zünnün ei-Mısri
gibi ünlü zahidler Lübnan'a geldiler. Lübnan şehirleri Emeviler devrinde olduğu
gibi hadis rivayeti açısından uğrak yerleriydi. Muhaddisü'ş-Şam unvanıyla tanı 
nan Hayseme b. Süleyman ei-Atrablusi o
zamana kadar bölgedeki en büyük ilim
meclislerini kurmuştu. Üç yüzden fazla
ravisi olan Hayseme için EbQ Abdullah İbn
Mende ve EbQ Nuaym ei- İsfahani gibi
isimler tahricde bulundular. Bu dönemde
Lübnan'a hadis tahsil etmek üzere gelenler arasında meşhur hadisçi Taberani de
vardı. Ayrıca Abbasiler'in son devirlerinde yetiştirdiği alimlerle tanınan Beni Haşim ei-Ba'lebekki ailesini de zikretmek
gerekir.
Fatımiler döneminde belirgin bir şekil
de artan ticaret hacmine ve zenginliğe
paralel olarak kültür hayatı da canlan mış
tır. Bu devirde başta Trablus olmak üzere
Lübnan şehirlerinde pek çok kütüphane
kurulduğu bilinmektedir. Fatımi valisinin
ölümü üzerine 1070'te Trablus'ta bağım
sızlığını ilan ederek Haçlı l ar'ın şehri ele
geçirdiği 11 09 yılına kadar devam eden
Arnmaroğulları hanedanını kuran Eminüddevle'nin inşa ettirdiği darülilim ve
kütüphanede 100.000 ciltkitap bulunduğu rivayet edilmektedir. Kaynaklar, 180
müstensihin çalıştığı kütüphaneye her

taraftan talebe ve ilim adamlarının geldiğini kaydeder. ilim ve edebiyata önem
veren Arnmaroğulları bu darülilimde ilim
meclisleri düzenlemişlerdir. Kadı İbn Bişr
et-Tarablusi, Kadı Ebü'I-Fazl b. EbQ Ravh
ve Ebu Abdullah et-Tuleytıli gibi şahsiyet
terin görev aldığı darülilim ve kütüphane
Haçlılar tarafından tahrip edilmiş olmalı 
dır. Ayrıca Sayda'da ticari hanlarda hadis
öğretiminden bahsedilir. Hatib el-Bağda
di bu dönemde SCır'a gelerek burada bir
müddet kalmış ve ilim meclisleri düzenlemiştir.

Lübnan'ı topraklarına katan Memlükler, genel siyasetlerine paralel olarak bölgede
açtıkları medreseler yoluyla Sünniliğin
yeniden yaygınlaşmasında önemli rol oynadılar. Ortaçağ'da Lübnan'ın en önemli
şehri olan Trablus'ta Memlük döneminden günümüze ulaşan medreseterin sayısının fazlalığı da bunu göstermektedir.
Nitekim Zehebi gibi alimler bölgeye gelerek bir süre kalmışlardır. Bu medreseterin bir kısmının vaktiyesinden Şafilfıkhı,
Kur'an ve hadis öğretiminin yanı sıra fakir ve yetimlere yardım gibi sosyal fonksiyonlarının olduğu da anlaşılmaktadır.
Memlükler döneminde Salih b. Yahya tarafından yazılan TdriJJ_u Beynit bölgenin
tarihi açısından önemli bir eserdir.
Fatımiler

ve

Haçlılar'ın ardından

Osmanlılar devrinde eğitim özellikle
cami ve kiliseterin bitişiğindeki medreselerde yapılırdı. XVII. yüzyılda Maruniler
tarafından açılan bir medresede dini ilimlerin yanı sıra matematik, coğrafya, dil ve
edebiyat da öğretiliyordu. Bu dönemde
her mezhebin kendine ait medreseleri olduğu anlaşılmaktadır. XVII. yüzyılda bölgeyi ziyaret eden Evliya Çelebi, Beyrut'ta
on yedi medrese ve sekiz sıbyan rnektebinin bulunduğunu ifade eder.

XIX. yüzyılda kurulmaya başlanan üniversitelerin yapısı Lübnan'ın kozmopolit
durumunu yansıtır. Amerikalı Protestan
misyonerler 1866'da Beyrut Amerikan
Üniversitesi'ni kurarken Fransız Cizvitler
Saint Joseph Üniversitesi'ni 187S'te eği 
time açtılar. Bunu müslümanların kurduğu modern tarzdaki eğitim müesseseleri
takip etti. Bunlardan ilki, Ahmed Abbas
ei-Ezheri'nin 1897'de Beyrut'ta açtığı
ei-Medresetü'I - İslamiyye'dir. Faris en Nimr'in 1882'de kurduğu ei-Mecmau'lilmiyyü'ş-Şarki Lübnan'daki ilk akademidir. Günümüzde İngilizce eğitim veren
Beyrut Amerikan Üniversitesi ve eğitim
dili Fransızca olanSaint Joseph'in yanı sı 
ra 1951 yılında Beyrut'ta devlet üniversitesi olarak kurulan Lübnan Üniversitesi ile
1960'ta Mısır'ın desteğiyle kurulan Beyrut Arap Üniversitesi Arapça eğitim yapmaktadır. 1987'de Marlınller'in tesis ettiği Notre Dame Üniversitesi, 1988'de Ortodoks hıristiyanların açtığı Balamand
Üniversitesi, 1994'te eğitime başlayan
Lübnan Amerikan Üniversitesi faaliyetlerine devam etmektedir. Beyrut Amerikan
Üniversitesi Kütüphanesi ile Saint Joseph
Üniversitesi Kütüphanesi'nin Şark Çalış
maları Bölümü oldukça zengindir.
Filistinliler'le birlikte Lübnanlılar, Arap
içerisinde en yüksek okuma yazma oranına sahip toplumlardan biridir.
Kozmopolit yapısı, Batı'yla tarihten gelen
ilişkileri sebebiyle Arapça'nın yanı sıra
Fransızca ve İngilizce oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkede Arapça eği
tim veren devlet okullarının yanı sıra İngi
lizce ve Fransızca eğitim veren özel okullar da mevcuttur.
dünyası

Arap dünyasının en önemli basım yamerkezlerinden biri olan Lübnan'da
erken dönemden itibaren matbaalar açıl
mıştır. XVII. yüzyıl başlarında bir matbaa
kurarak özellikle dini metinler yayımiayan
Marüniler'i önce Süryaniler, XIX. yüzyılda
Katalik ve Protestanlar takip etti. Bu yüzyılda hıristiyan mezheplerinden her biri
kendilerine ait okullar açtı. Arap dünyasındaki ilk gazetelerden bir kısmı Beyrut'ta çıkarılmıştır. Halil ei-Huri 1858'de
ljadi]fatü'l-aJJbdr'ı, Halil Serkis 1878'de
Lisanü 'l -J:ıdl'i neşretmeye başladı. Yine
bir Lübnanlı olan Ahmed Faris eş-Şidyak,
1861 yılında el-Cevi'ı'ib adlı Arapça gazeteyi İstanbul'da çıkarmıştır. Bunun dı
şında el-Mu]ftetaf ve el -Hilal gibi dergiler de yayım hayatına XIX. yüzyılda baş
lamıştır. Bu dönemde neşredilen gazete

yım
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ve der gilerin sayısı önemli bir yeküne
ulaşmıştı. Ancak bunların büyük kısmı 1
ve ll. Dünya savaşlarında yayımlarını durdurmak zorunda kalmıştır. Uzun yıllar süren iç savaşa rağmen Lübnan her zaman
Arap basım ve yayımındaki öncü konumunu sürdürmüştür. Günümüzde de
özellikle Beyrut merkezli basın Arap kamuoyunda önemli yer tutmaktad ı r. Ayrı
ca Lübnan Arapça kitap yayımında lider
konumundadır.

XIX.

yüzyılın sonlarında başlayan karı

şıklıklar

ve 1. Dünya Savaşı sebebiyle Kuzey ve Güney Amerika'ya göç eden Lübnanlı aydınlar (b k. cA.LiYE) burada "mehcer edebiyatı" olarak adland ırılan bir edebi akımın doğmasın a ön ayak oldular. Bu
akı mın başlıca temsilcileri olan Cibran
Ham Cibran. Mihail Nuayme, İliya Ebu
Madl ve Emin er-Reyhanl, er-Rabıtatü'l
kalemiyye'yi oluşturarak es-Sd'il:ı adlı bir
gazete ile el-Fünun adlı bir dergi çıkar
dılar.

Lübnan'da İslam öncesi dönemden kalan Grek ve Roma tarihine ait çok sayıda
eser yapılan kazılarla gün ışığına ç ıkarıl 
mıştır. Bun lardan en önemlisi Ba'lebek
yakınlarındaki kalıntıl a rdır. Bölgede uzun
süren H açlı hakimiyeti ve depremler sonucunda Haçlı öncesi döneme ait eserlerin ancak kalıntıları günümüze ulaşabil
miştir. Bunlar arasında Ba'lebek'te el-Camiu'l-keblr, Mescidü re'si 'l-ayn ve Mescidü İbrahim sayılabilir. Beyrut'ta ömer Camii ve Evzai'nin türbesi de zamanımıza
intikal etmiştir. Beyrut'ta Osmanlı dönemi yapıları içinde ll. Fahreddin Sarayı ile
Amerikan ve Saint Joseph üniversiteleri
anılabilir. Bu şeh i rde yer alan çok sayıda
tarihi cami arasında Asaf Paşa Camii,
Emir Münzir Camii, Mecidiye ve Musaytaba mescidleri başta gelenleridir. Özellikle Doğu Beyrut'ta birçok tarih! kilise

Trablus'taki tarih! yapılar ağırlıklı olarak Memlük ve Osmanlı dönemine aittir.
XIX. yüzyıla kadar diğer Lübnan şehirleri
genellikle küçük kasabalar halinde olduğundan Memlük ve Osmanlı mimarisinin
özellikleri Trablus şehrinde görülebilir.
Çoğu cami. medrese ve han olan şehirde
mevcut elli civarındaki eserin otuzu Memlük devrine aittir. Bu dönemden kalan
eserler işlemeli taş kubbeler ve cephelerle. mukarnaslarla tezyin edilmiş abidevi
kapılarıyla Memlük mimarisinin temel
özelliklerini yansıtı r. Bunlar arasında Camiu'l-Mansuri'l-keblr. Camiu 't-Thynaı . Camiu'l-Attar, Camiu'l-Burtas! ile Argun Şah
Mescidi zikredilebilir. Yine bu döneme ait
Nuriyye. Karatay. Mer daniyye, N asıriyye .
Hatuniyye. Acemiyye ve Hayriyye Hüsn
medreseleri gibi on beş civarın da medresenin yanı sıra Hanü'l-hayyatln. Hanü'lMısrıyyln ve Hanü'l-asker en önemli tarih! yapılardır. Trablus'ta Osmanlı döneminden kalma lahhan Camii'den başka pek
çok medrese vard ı r.

Burtisi Camii - Trablussam 1 Lübnan

Bİ BLİYOGRAFYA :

Evliya Çelebi, Seyahatname, IX, 417-421; P.
K. Hitti, Tarif]. u Lübnan (tre. Enis Fe rl ha). Beyrut 1985; Fuad el-HOr!, Min meşa ri{i'l-mi'e, Lübnan: Vücühün f:ıaçlariyye, Beyrut 1987, s. 2 172 19, 277-321; Lebanon: A Country Study (ed.
Tho mas Co ll elo). Washington 1989, s. 83-84;
Macid Fahr!. el-fjareketü 'l-fikriyy e ve ru vva düh e'l-Lübnaniyyün {f 'aş ri 'n-n ehçla (1800 1922) , Beyrut 1992 ; M. Meinecke. Die Mamlukisch e A rchitektur in Agypten und Syrien,
Glückstadt 1992, 1-11, bk. İndeks; Ahmed Ebu
Haka, "Devrü Lübnan fi' n-nehçl ati'l-' A rabiyyeti ' Hıad! ş e ( 1850-1975 ı", Lübnan fi tari f]. i h ve
türaşih (haz. Adil İ s mai l) . Beyrut 1993, 1, 479513; Butros Lebk!. " eı-Lübn aniyyiln fı bil adi'ı
igtirab", a.e., ll, 515-566; Rif at Sıdki en-Nemr
v. dğr.. Beyrat fi merf:ıaleti 'l-'Oş maniyy e, Beyrut 1994; C. Nüland. "Mahjar Literature" , Encyclop edia of Arabic U tera tu r e (ed. ). S. Meisa mi- P. Starkey ), London -New York 1999, ll ,
IA.l
492-493 .

ııı!lıJ

bulunmaktadır.

CENGiZ TOMAR

doğru olmadığını .

Korkmaz b . Yunis'in
devrinin ilk yöneticisi olduğunu
ortaya koymuştur (Salibi, IJMEJ, IV
[I 97 3 [, s. 272-28 ı) "Emirlik sistemi dönemi" (ı 5ı6-ı 84 2) adı verilen bu devirde Osmanlılar için öncelikli iki konudan biri vergilerin toplanması , diğeri iç güvenliğin
sağlanması ve her yıl Şam şeh rinde toplanan hac kervanının güvenlik içerisinde
Hicaz'a gidip gelmesiydi. Bu sebeple Lübnan bölgesinde Osmanlı hakimiyetini kabul eden ve güvenliğ i sağlayacak güce sahip Ma'noğlu ailesinin göreve getirilmesi
uygun görülmüş olmalıdır.
Osmanlı

1S18'de Bika' vadisinde meydana gelen
İbnü'l-Haneş liderliğindeki isyanla alakah
oldukları düşünülen
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Dönemi. Ekim 1516'da Os-

manlı yönetimine giren bölgenin idaresiyle ilgili yapılan yeni düzenleme sonunda
Lübnan'ın yönetimi. Memlükler adına görev yapan TenQh'iler'den (Buhturlar) alınıp
dönemin diğer bir güçlü Dürzl ailesi olan
Ma'noğulları'na verildi. Bu tarihte Ma'noğulları ailesinin reisinin kim olduğu tartış
malı bir konudur. Yakın dönemlere kadar,
Lübnan ' ı temsilen 1. Fahreddin'in Şam'da
bulunan Sultan Süleyman 'a itaatini bild i rdiği ve Lübnan yönetiminin kendisine
verildiği belirtilirken ( İA , lll, 668 ) son zamanlarda yapılan araştırmalar bu bilginin

Ma'n emirlerinden
ele geçirilmiş ve Şam Beylerbeyi
Canbirdi Gazall isyanının bastırılmasının
ardından Lübnan'da devlet otoritesinin
güçlendirilmesi için 1523 ve 1524'te Dürz'iler üzerine iki sefer düzenlenmişti. Bu
tarihten itibaren 1580'lere kadar Lübnanlı
mahalll güçler arasındaki rekabet ve bazan da devlet otoritesine karşı tavırlar sebebiyle Şam beylerbeyiliğinin sınırlı müdahalelerine rağmen Ma'noğulları bölgedeki güçlerini giderek arttırdılar. 1585'te
Ma' noğulları'na karşı gerçekleştirilen bir
askeri harekat sonucu Emir Korkmaz öldü ve 1590 ' ların başında Ma'noğlu hakibazıları

