
nin Yüksekkaldırım tarafında mez.arlık

tan bir parça durmaktaydı. Bu tarihte 
mevcut taşlar sökülüp arazi set haline 
getirilmiş ve üzerine açık hava kahvesi 
kurulmuştur. Günümüzde ise mezarlığın 
hiçbir izi kalmamıştır. 

Beyoğlu Mezarlığı'nda medfun bulu
nanlardan tesbit edilebilenler şunlardır: 
Evliya Çelebi'nin ailesi, Hüseyin Çelebi 
Efendi (1 052 / 1642-43), Yelken ci Musta
fa Efendi (1161 / 1748). Molla Mehmed 
(1171 / 1757-58), Yanık Şeyh Ahmed Efen
di (1187 / 1773-74), Zeyneb Tüti Hanım 
( 12001 1785-86 ı. Rukıye Hanım (1220 1 
1805-1806), Abdülahad Efendi kerimesi 
Emine Hatun (1233 / 1817-18), Kadiri şey
hi İsmail Efendi (5 Şevval 1254/ 22 Ara
lık 1838), Üsküdar'da Toygartepe Rifai 
Tekkesi'nin şeyhi Saçlı Şeyh Hüseyin el
Hadi Efendi (ll Cemii.ziyelahir 1268/ 2 
Nisan 1852). 
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Evliya Çelebi, Seyahatname, 1, 423 ; Jak Per
vitich. Sigorta Kadastral Haritaları, Pafta: 21· 
22 ; istanbul Şehir Rehberi, istanbul 1934, Paf· 
ta: 4 / 14,4/ 15, 4 / 16, 4 / 17, 4/18; Kültür ve 
Sanat Ansiklopedisi, istanbul 1934; R. Ekrem 
Koçu. "Beyoğlu", ist.A, V, 2705; Kevork Pamuk
ciyan. "Beyoğlunda Ermeniler", a.e., V, 2717. 
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Doğu Akdeniz'de Ortadoğu'nun en 
önemli liman şehridir. 33" 54' kuzey en
lemi ile 35" 28' doğu boylamı arasında 
yer almakta olup Doğu Beyrut ve Ba
tı Beyrut tepeleri arasında kalan bir ya
rımada üzerinde kurulmuştur. Lübnan 
Cumhuriyeti'nin beş idari bölgesinden 
biri olan Beyrut ilinin (muhafaza) merke
zidir. 18 km2 '1ik bir alana yayılmış bu
lunan ve bölgenin en önemli ticaret, ula
şım, kültür ve finans merkezlerinden bi
ri olan Beyrut'un nüfusu 1.500.000 ( 1985 
tah .) kadardır. Halk çeşitli mezheplere 
mensup hıristiyan ve müslümanlardan 
oluşur: en çok konuşulan diller Arapça, 
Fransızca ve İngilizce'dir. 

Beyrut'ta tipik bir Akdeniz iklimi hü
küm sürer. Yazları sıcak ve kurak olmak
la beraber diğer şehirlere nisbetle daha 
rutubetli, kışları ılık ve yağışlıdır: kar na-

di ren düşer. Sıcaklık yaz mevsiminde or
talama 27-35" C civarındadır : senenin 
çoğunda gökyüzü açık geçer. Kuzey ve 
güneydeki tepelerin ormanlarla kaplı bu
lunması şehre ayrı bir güzellik verir. Yaz 
aylarında komşu ülkelerden buralara tu
rist akını görülür. 

Beyrut'un tarihi milattan önce 2000 
yıllarına kadar gitmektedir. Tel el-Amar
na tabietlerinde (m.ö. XIV. yüzyıl) Birüta, 
Ugarit tabietlerinde (m.ö. XIII. yüzyıl) Bi
rüta ve Birütu şeklinde geçen Beyrut adı
nın Akkadca burtu "kuyu, kaynak" (ibr. 
be'er, Ar. bi'r) kelimesinden geldiği bilin
mektedir. Helenistik çağ, Roma ve Bi
zans dönemlerinde şehrin adı Berytos 
veya Berytus şeklinde kullanılmıştır (bk. 
Jidejian, s. 20-28). 

Milattan önce ll. binyılın ilk yarısında 
bağımsız Fenike şehir devletlerinden biri 
olan Beyrut, daha sonra bölgedeki Byblos 
Krallığı'na bağlı bir prenslik haline geldi 
(m .ö. 1400'ler). Büyük İskender zama
nında bir liman şehri olarak gelişti. Dia
doklar döneminde Ptolemaios Krallığı'
nın eline geçtiyse de bu durum uzun sür
medi ve milattan önce 200 yılında lll. 
Antiochos tarafından Seleukos Krallığı'
na dahil edildi. Bir ara Suriyeli Diodotos 
Tryphon'un tahribine maruz kalan (m .ö. 
140) şehir, Augustos zamanında (m .ö. 
27-14) Roma İmparatorluğu'nun hakimi
yetine girdi. Beyrut'u muhteşem bina
lar, tiyatrolar ve sağlam kulelerle dona
tarak yeniden inşa ve imar eden Roma
lılar burayı bir askeri koloni haline ge
tirdiler (Colonia )ulia Augusta Felix Bery
tus). Kısa zamanda bölgenin idare, tica
ret ve kültür merkezi olan şehir, Septi
mius Severus (193-211) tarafından ku
rulan hukuk mektebiyle de eğitim ala
nında ün kazandı ve Roma hukukunun 
öğretildiği merkezlerden biri oldu. Bi
zans İmparatorluğu'nun idaresine ge
çince bir yandan burada yeniden kuru
lan hukuk mektepleri sayesinde şöhret 
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kazanırken öte yandan ipek ve cam en
düstrisiyle ticarette gelişme gösterdi. 
Beyrut'taki hukuk mekteplerinde hıris
tiyan dünyasının dört bir yanından ge
len öğrencilerin öğrenim görmeleri se
bebiyle şehrin kültür ve eğitim alanında 
önemli bir merkez olma niteliği uzun 
süre devam etti. 

Hz. Ömer'in hilafeti sırasında Ebü 
Ubeyde b. Cerrah kumandasındaki bir 
ordu tarafından fethedilerek (635) müs
lüman hakimiyeti altına alınan Beyrut'
ta yeni bir dönem başladı. VI. yüzyıl or
talarında meydana gelen bir depremde 
yı kılan şehir yeniden inşa ve imar edil
di. Emeviler zamanında Muaviye İran'- · 
dan göçmen getirtip buraya yerleştirdi. 
Gemi inşaatı için tesisler kuruldu. Bu 
dönemde bir liman şehri olarak gelişen 
Beyrut, bölgenin dışarıya açılan başlıca 
iskelesi haline geldi. İslam'ın ilk devirle
rinde bir ribat• olarak görunen şehirde 
ilmi faaliyetler de gelişti. Meşhur fıkıh 

alimlerinden Evzai burada yaşamış ve 
ders vermiştir. 

Haçlı seferleri sırasında Beyrut Kudüs 
Krallığı'nın eline geçti (1110) . 1187'de 
şehri Selahaddin-i Eyyübi geri aldıysa da 
on yıl sonra Haçlılar burayı tekrar zap
tettiler ve Kudüs Krallığı'na bağladılar. 

1291 'e kadar Haçlılar'ın elinde kalan şe
hir, bu tarihte Memlük Sultanı el-Meli
kü'l-Eşref Halil adına Şam Valisi Emir 
Sencer Ebü Şücai tarafından fethedildi. 
Memlüklü hakimiyetindeki Beyrut önem-. 
li vilayetlerden biri olarak Doğu-Batı ti
caretinin gelişmesinde rol oynadı. Bu dö
nemde Cenevizliler'in, Venedikliler'in, Bi
zanslılar'ın ve Amalfililer'in Doğu Akde
niz kıyılarında bulunan şehirlerde ve Bey
rut'ta antrepo olarak kullandıkları kü
çük kolonileri vardı. XIV. yüzyıl başların
da şehir hakkında bilgi veren coğrafya
cı Ebü'l -Fida, burada iki kalenin ve mey
ve bahçelerinin bulunduğunu bildirmek
tedir. 
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Beyrut Yavuz Sultan Selim'in Mısır se
feri sırasında bölge ile birlikte Osmanlı 
hakimiyetine girdi (1516) . Osmanlılar za
manında şehir istanbul'dan tayin edilen 
Maan hanedanına mensup emirler ta
rafından yönetildL XVII. yüzyılın başla

rında burayı bağımsız olarak yöneten 
Dürzi emirlerinden Fahreddin zamanın
da girişilen geniş imar faaliyetleri ve 
Venedik'le ticaretin geliştirilmesi neti
cesinde parlak bir dönem yaşadığı gibi 
bir ara Dürzi emirlerin başşehirliğini de 
yaptı. Aynı yüzyılın ikinci yarısında böl
geyi ziyaret eden Evliya Çelebi, Beyrut'
un Sayda eyaletinde bir sancak olduğu

nu ve 600 köy ile sekiz nahiyesinin bu
lunduğunu yazmakta, !imanın iki bur
nunda birer kalenin ve asıl Beyrut Kale
si'nin içinde de 2600 evin yer aldığı , ına

nastırdan camiye dönüştürülen Uluca
mi'nin kırk elli yerinde ders halkası ku
rulduğu ve güzel bir cami olan Asaf Pa
şa Camii'nden başka Mir Münzir ve Am
ri Camii'nin şehirdeki başlıca camiler ol
duğu yolunda bilgiler vermektedir. Evli
ya Çelebi'nin varlıklarını bildirdiği on ye
di medrese, sekiz sıbyan mektebi, dört 
hamam, yedi çeşme, 300 dükkan, kırk 
kahvehane ve sekiz ticaret hanı Beyrut'
un bu asırda sosyal bakımdan gelişmiş 
bir şehir olduğunu göstermektedir. 

XV!ll. yüzyılda Dürziler'in çıkardıkları 

bazı karışıklıklar üzerine Osmanlı yöne
timi buradaki gücünü artırmaya başla
dı. Bölgedeki iç karışıklıklar sırasında · 

bir ara Akdeniz'de bulunan Rus donan
ması Beyrut'u bombalayıp (1772) kara
ya asker çıkardıysa da şiddetli mukave
met karşısında geri çekilmek zorunda 
kaldı. Cezzar Ahmed Paşa ' nın Sayda va-

liliği döneminde (1776-1785) bölgede Os
manlı hakimiyeti yeniden kuruldu. Bey
rut, 1831 'den 1840'a kadar bölgeyi iş

gal eden Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa' 

nın hakimiyetinde kaldı. Mehmed Ali Pa
şa'nın oğlu İbrahim Paşa'yı buradan çı
karmak için Osmanlı, İngiliz ve Avustur
ya müttefik donanmasının bombardıma
nı sonunda şehir harabeye döndü. 

XIX. yüzyılın ortalarında Beyrut'un da 
içinde bulunduğu Lübnan bölgesi, Fran
sa ve İngiltere arasındaki nüfuz mü
cadelesinden dolayı milletlerarası bir 
mesele haline geldi. Beyrut'ta yaşayan 
farklı milliyet ve diniere mensup grup
lar, bölgede üstünlük kurmaya çalışan 
Batılı sömürgeci devletler tarafından is
tismar edildiler. Batılı güçlerin zorlama
sıyla 1846'da yerli halk temsilcilerinin 
de katıldığı yeni bir idari rejim kuruldu. 
Ancak bu yeni rejim Batılılar'ın destek
lediği karışıklıklar yüzünden başarılı ola
madı. 1860'ta bölgede meydana gelen 
kanlı iç çatışmalar Batılı devletlerin ola
ya karışmalarına sebep oldu. İstanbul 
hükümeti ile beş büyük devlet (İngiltere, 
Rusya, Fransa, Avusturya ve Prusya) arasın
da 19 Haziran 1861'de imzalanan pro
tokolle Beyrut'un idaresi Suriye viia
yetinden ayrılıp İstanbul'a bağlandı. Ay
rıca idarecinin beş büyük devletin de 
kabul edeceği bir hıristiyan olması, Ma
ranı. Dürzi, Rum ve müslüman temsilci
lerin yer aldığı bir yönetim konseyinin 
kurulması hususları benimsendi. Böyle
ce Beyrut şehri Lazkiye, Trablus, Akka 
ve Nablus sancaklarını içine alan bağım

sız bir vilayetin merkezi oldu ve bu ida
ri düzenleme 1888'e kadar devam et
ti. ı. Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı-

Beyrut'ta Şehitler Meydan ı ve şehri n 1972 yıl ı nda havadan genel görünüşü - Lübnan 
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lar' ın buradan çekilmelerine ve 7 Ekim 
1918'de Fransız kuwetlerinin bölgeyi iş
gal etmelerine kadar Beyrut Dahiliye Ne
zareti'ne bağlı önemli bir vilayetin mer
kezi olarak kaldı. 

Beyrut' un XIX. yüzyılda oynadığ ı en 
önemli rol, Osmanlı yönetimine karşı ge
lişen Arap milliyetçilik akımının merkez
lerinden biri olmasıdır. Mehmed Ali Pa
şa'nın işgal ve idaresi döneminde Ame
rikan, Fransız ve İngiliz misyoner okul
larının açı lmasına izin verilmesi üzerine 
Zahle, Şam ve Halep'in yanında Beyrut'
ta da Cizvit okulları açılmıştı r (1831 ). Bu
nu takip eden Amerikan Protestan ko
lej leri de bölgenin muhtelif şehirlerinde 
faaliyete geçmiş ve Arap milliyetçiliği 

fikrinin doğuşu ve gelişmesinde bu Ba
tı okullarının büyük tesir leri olmuştur. 
Özellikle Beyrut'ta misyonerler tarafın
dan açılan okullarda Arapça yerine Fran
sızca ve İngilizce eğitim yapılması , öğ
renci lerin zihnine Batı fikriyatının yer
leşmesine ve bazılarının hıristiyan olma
sına yol açmıştır. 

Arap dünyasında ilk gazeteler Beyrut'
ta yayımlanmıştır. Bölgenin ilk gazetesi 
olan Ifadi~atü 'l-a{J.bôr, Halil HQri tara
fından 1858'de, Yakındoğu'da reform ta
leplerini dile getiren Lisdnü'l-J:ıdl ise Ha
lil Serkfs tarafından 1878'de burada neş
redilmiştir. XX. yüzyılın başlarında Bey
rut'u ziyaret eden Babanzade İsmail 
Hakkı Bey, şehirde yirmi beşe yakın gün
lük ve haftalık gazete ile mecmuanın 
yayımlandığını bildirmektedir. 

XIX. yüzyılda Osmanlı ülkesinde Batı 

nüfuzunun en yoğun şekilde görüldüğü 
şehir olan Beyrut, aynı zamanda siyasi 
örgütlenme bakımından da dikkatleri 
çekmiştir. Batı ülkelerinin siyasi, dini ve 

· ekonomik amaçlarla takip etmeye baş

ladıkları sömürgeci ve yayılınacı politi
kaların başlıca aracı ilrrii ve dini mües
seselerdi. Burada başlıcaları Amerikan 
misyonerlerinin Sanat ve ilim Cemiyeti 
(1847) , Cizvit papazlarının Doğu Cemiye
ti (1850). Suriye ilim Cemiyeti (1857) olan 
Batı kalıplarına göre kurulmuş çeşitli 

edebiyat, sanat ve siyaset cemiyetleri 
faaliyet göstermeye başlamış ve bunları 
İncil Cemiyeti, Genç Hıristiyanlar Cemi
yeti, Farmason Cemiyeti'nin Filistin Mah
fili ile Lübnan Mahfili gibi diğer kuruluş
lar takip etmiştir. Batı ile yakın müna
sebetleri bulunan ve üyeleri genellikle 
hıristiyanlarla Dürziler'den seçilen bu ce
miyetler Arap milliyetçiliği düşüncesinin 
gelişmesinde etkili olmuştur. Şimdiki 

Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin özünü 



oluşturan Suriye Protestan Koleji'nin öğ
rencileri, 187S'te kurdukları Beyrut Giz
li Cemiyeti'nde Osmanlı yönetimi aley
hine yoğun faaliyetlerde bulunarak ba
ğımsız ve laik bir Arap devleti fikrini işle
mişlerdir. 1913 başlarında bir grup Bey
rutlu aydın tarafından kurulan "lslahat 
Komitesi" , Osmanlı toprakları içinde gö
rülen en faal milliyetçi teşkilat olmuş ve 
yayımladığı bir ıstahat tasarısı ile adem-i 
merkeziyet taleplerini dile getirmiştir. 

1. Dünya Savaşı'nın sonunda Fransız 

manda yönetimine verilen bölgede yer 
alan Beyrut, önce Fransa· nın bölgede 
kurmaya çalıştığı Büyük Lübnan Devleti'
nin, sonra 1926'da kurulan Lübnan Cum
huriyeti'nin başşehri oldu. Lübnan Cum
huriyeti 1943'te Fransa'dan bağımsızlı
ğını alınca Beyrut başşehir olarak kaldı. 

Beyrut asıl ll. Dünya Savaşı'ndan son
ra gelişmişse de Suriye ve diğer Levant 
bölgelerinin özellikle ingiltere ve Fransa 
ile başlayan ticaretteki önemi XIX. yüz
yılın ilk yıllarında belirmiştir. Beyrut Li
manı'na mal getiren İngiliz gemilerinin 
sayısı 1842'de on beş iken 1861 'de bu 
sayı elli yediye, taşınan yük ise 2000 ton
dan 27.000 tona yükselmiştir. Şehrin de
miryoluyla ve karayollarıyla Şam, Sayda 
ve Trablus'a bağlı olması, Lübnan Cum
huriyeti'nin tek milletlerarası havaalanı
nın ve geniş kapasiteli limanının bura
da bulunması, ayrıca buradaki serbest 
ticaret bölgesinde depolama ve imalat 
faaliyetlerinin yapılabilmesi, Lübnan· da
ki ekonomik faaliyetlerin % BO'inin yine 
burada gerçekleştirilmesi ve ülkedeki 
üniversitelerin buraya toplanmış olması 
Beyrut'un önemini artırmaktadır. Ülke 
nüfusunun % 4S'inin yaşadığı Beyrut'ta 
gelişmiş bir sanayi yoksa da milletler
arası ticaret, bankacılık ve finans şirket
lerinin gösterdikleri yoğun faaliyet, şeh
rin ekonomisine olduğu kadar ülke eko
nomisine de büyük katkı sağlamakta

dır. Beyrut'un bu özelliği, İsrail'in 6 Ha
ziran 1982'de Güney Lübnan'ı işgal et
mesinden sonra sarsılmış ve büyük bir 
gerileme göstermiştir. 

Denize doğru uzanan verimli toprak
lara sahip bir yarımada üzerinde kurul
muş olan Beyrut'un çevresinde ziraat 
da yapılabilmektedir. Burada Turunçgil
ler, tütün, arpa, buğday, meyve, zeytin 
ve susam yetiştirilir. Deniz kıyısında ol
ması sebebiyle balıkçılık da şehrin eko
nomisinde önemli bir yer tutmaktadır. 

Beyrut eğitim ve kültür alanında ülke
nin ve bölgenin en önemli merkezi olup 
Amerikan ve ingiliz misyonerleri tara-

fından kurulan Beyrut ·Amerikan Üni
versitesi (1866), Cizvitler tarafından ku
rulan Fransız Saint Joseph Üniversitesi 
(1875). Lübnan Üniversitesi (1951 ), Lüb
nan Akademisi ( 1937) ve Faris Nimr'in 
yardımlarıyla kurulan ei-Mecmau'l-ilmiy
yü'ş-Şarki (1882) adındaki özel akademi 
gibi yüksek öğretim kurumlarına sahip
tir. öteden beri önemli bir yayımcılık 
merkezi olma özelliğini koruyan Beyrut. 
içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağ
men islam dünyasında bilhassa Arapça 
kitap basımında ön sırayı işgale devam 
etmektedir. Burada özellikle ofset tek
niğiyle her türlü kitap basılmakta, ga
zete ve dergiler rahat yayımlanabilme 
imkanı bulmaktadır. Devlet otoritesinin 
etkili olmaması da korsan yayımcılığa 
zemin hazırlamıştır. Şehirde bir de ar
keoloji müzesi bulunmaktadır. 

Beyrut mimari bakımından sosyal ya
pı ve ekonomik gelişmişliği yansıtan bir 
görünüme sahiptir. Nüfusun değişik din 
ve milletiere mensup olması sebebiyle 
şehirde çok çeşitli dini yapılar bulun
maktadır. Evzai'nin türbesinin yanı sıra 
çok sayıda cami vardır. Bunların içinde 
en ünlüsü Ömer Camii olup bazısı kili 
seden camiye dönüştürülmüştür. Diğer 
taraftan hıristiyan milletiere ait çok sa
yıda kilise şehrin özellikle Doğu Beyrut 
tarafında görülür. Osmanlılar zamanın
da inşa edilen çeşitli kamu binaları hala 
ayakta olup hizmet vermeye devam et
mektedirler. ll. Fahreddin Sarayı, Saint 
Joseph ve Amerikan Üniversitesi bina
ları önemli yapılardır. Cemal Paşa bura
da büyük bir imar faaliyetine girişmiş ve 
geniş caddeler açtırmıştır. Şehrin mer
kezindeki Şehitler Meydanı önemli bir 
merkezdir. ll. Dünya Savaşı'ndan sonra 
Beyrut'un, bölgenin fınans. yayımcılık ve 
hizmet sektörünün merkezi olması üze
r ine modern binalar inşa edildi. Büyük 
oteller , bankalar ve milletlerarası şirket 

merkezleri şehre modern bir görünüm 
kazandırdı. öte yandan ülkenin son yıl
larda içinde bulunduğu iç savaş ve karı
şıklıklar sebebiyle Beyrut büyük bir tah
ribata uğradı. Modern semtler ve yapı
lar harap olurken ülkenin güneyinden 
gelen göçmenlerin yerleştiği geniş ge
cekondu semtleri teşekkül etti. 

Sosyal yapı itibariyle Ortadoğu'nun 

en karmaşık ve kozmopolit şehri olan 
Beyrut'ta çeşitli dini ve milli zümreler 
yaşamaktadır. Farklı milli ve siyasi nite
liklere sahip müslüman ve hıristiyanlar 
çeşitli gruplara bölünmüş olmaları se
bebiyle uzun zamandan beri çatışma ha
lindedirler. Müslümanlardan SünnTier Ba-
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tı Beyrut'ta, Şiiler Güney Beyrut'ta top
lanmışlardır ; hıristiyanlar ise daha mo
dern ve varlıklı semtlerin bulunduğu Do
ğu Beyrut'ta yaşamaktadırlar. 19SO'Iere 
kadar Beyrut'un kozmopolit sosyal yapı
sında hıristiyanlar çoğunluğu teşkil eder
ken bu tarihten sonra İsrail ve Ürdün'
den çıkarılan Filistinliler'in buraya gelip 
yerleşmeleri sebebiyle müslümanlar ço
ğunluğu elde ettiler. Güney Lübnan'ın 
İsrail tarafından işgal edilmesi üzerine 
oradan kaçıp Beyrut'a gelen Şiiler, müs
lümanlar içinde % 32'1ik oranla Beyrut'
taki dini ve milli gruplar arasında en et
kin grubu oluştururken SünnTier% 21 'de 
kaldılar. Diğer gruplar arasında Dürziler, 
Marüniler, Ortodoks ve Katalik Rumlar 
ile Ermeniler yer almaktadır. 

Özellikle 1970'1erden sonra Beyrut'ta 
hızlı ve düzensiz bir büyüme gözlenmek
tedir. XVIII. yüzyılın sonlarında 10.000 
civarında olan nüfusu 1860'ta 46.200'e, 
189S'te 120.000'e, 1930'da 1BO.OOO'e ve 
1960'ta S31.000'e yükselmiştir. Şehrin 
198S'teki nüfusu 1.500.000 dolayında 
olup müslümaniarta hıristiyanların oranı 
yaklaşık olarak birbirine eşittir. 1959' da 
ülke nüfusunun % 27'si Beyrut'ta ya
şarken bu oran 1970'te % 4S'e yüksel
miştir. Beyrut'ta nüfusun hızla artması
nın başlıca sebepleri arasında İsrail'in 
Güney Lübnan' ı işgal etmesi. kırsal ke
simde yaşayanların geçim zorluğu se
bebiyle şehre göç etmeleri, sanayi, tica
ret ve hizmet sektörlerindeki iş yerleri
nin burada toplanmış bulunması ve Ür
dün ile İsrail'den çıkarılan Filistinliler'in 
buraya gelmeleri gösterilebilir. 

Son yıllarda Beyrut, çeşitli dini ve milli 
gruplar arasında uzun süreden beri de
vam eden şiddetli kanlı çatışmalar, dev
let yöneticilerine karşı girişilen suikast
ler, İsrail'in burayı ve Güney Lübnan'ı iş
gali, Batı ülkelerine mensup askeri güç
ler in gelmeleri, grev ve boykotlar gibi 

sevruna 1884 yılında osmanlılar tarafından i nşa edilen 
Küçük Sarayı (N. Jidej ian, Beirut, Beyrut 1986, s. 267) 
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sebeplerle Ortadoğu'nun en istikrarsız 

ve problemli şehri halini almıştır. Ür
dün'den çıkarılan Filistinliler'in ve Filis
tin Kurtuluş Örgütü'nün Beyrut'a yer
leşmeleri ve İsrail'e karşı çeşitli eylem
Iere girişmeleri üzerine, İsrail Filistin 
Kurtuluş Örgütü'nü Lübnan'dan ve Bey
rut'tan çıkarmak için Güney Lübnan'ı iş
gal etti. Uzun görüşmelerden sonra Filis
tinliler ve Filistin Kurtuluş Örgütü Bey
rut'u terketmek zorunda kaldılar (21 

Ağustos 1982) Lübnan Devlet Başkanı 
Beşir Cemayel'in bir suikast sonucu öl
dürülmesi (14 Eylül 1982) üzerine İsrail 
birlikleri aynı gün Beyrut'u işgal etti. 
Sabra ve Şatila kamplarında yaşayan 

yüzlerce Filistinli, daha önce Tel Zaatar 
kampında olduğu gibi İsrail desteğinde
ki hıri stiyan falanjistler tarafından kat
ledildi (16 Eylül ı 982) 

Bu gelişmeler üzerine bölgede faali
yette bulunan islamı Cihad, Hizbullah ve 
Emel örgütleri hıristiyanlara , İsrail güç
lerine ve yabancılara karşı kanlı bir mü
cadeleye giriştiler. Amerika Birleşik Dev
letleri elçiliğinin bombalanmasından son
ra (Nisan 1983) İsrail ve Batılı askeri güç
ler Beyrut'tan çekilmek zorunda kaldı

lar. İçerideki kanlı çatışmalar, Reşld Ke
ramf başkanlığında dini ve millf grupla
rın temsilcilerinin görev aldığı hüküme
tin kurulmasıyl a (25 Nisan I 984) ve Do
ğu Beyrut ile Batı Beyrut'u ayıran ye
şil hatta Birleşmiş Milletler askerleri
nin yerleştirilmesiyle yatışmışsa da Fi
listin Kurtuluş Örgütü üyelerinin yeni
den Beyrut'a dönmeleri ve Emel milis
lerinin Filistinliler'in yaşadığı Burcülbe
recne kampını kuşatmaları üzerine çar
pışmalar yeniden alevlendi. 

1990 yılı sonlarına doğru Lübnan yö
netiminin ülkede ve özellikle Beyrut'ta 
on beş yıldır devam eden iç savaşın so
na erdirilmesi ve çeşitli dini- siyasi grup
lar arasında bölünmüş durumda olan 
şehrin birleştirilmesi için yürürlüğe koy
duğu bir plan çerçevesinde, çatışma ha
lindeki gruplar silah larını bırakarak de-. 
netimieri altındaki bölgelerden çekilme
ye başladılar. Dini- siyasi grupların bo
şalttıkları yerlerde otoriteyi ele alan Lüb
nan ordu birlikleri, şehirde düzeni ve gü
veni sağlayarak 1991 yılı başlarında Ömer 
Keramf başkanlığında kurulan Millf bir
lik hükümetinin Beyrut'un bölünmüşlü
ğünün kaldırılması ve yeniden bölgede 
eski önemini kazanması yolundaki çalış
malarını hızlandırdılar. Ülkede barış ve 
istikrarın kurulmasıyla Beyrut'un yeniden 
bölgenin önemli merkezlerinden biri ha
line gelmesi beklenmektedir. 
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li] DAvuT DuRsuN 

ı 
BEYRÜTİ 

ı 

L 
(bk. MUHAMMED ei-HÜT). 

.J 

ı 
BEYŞEHİR 

1 

L 
Konya iline bağlı bir ilçe merkezi. 

.J 

Aynı adı taşıyan gölün güneydoğu ke
narında kurulmuştur. Beyşehir gölün
den çıkan Beyşehir çayı şehrin mahalle
lerini birbirinden. ayırma ktadı r. 

Şehrin adı Türkçe belgelerde el-Medf
ne es-Süleymaniyye ei-Eşrefiyye, Süley
manşehir, Begşehir. Bekşehir ve Beyşeh
ri gibi değişik şekillerde geçer. XII. yüz
yıl ortalarında mevcut olan şehir daha 
sonraları harap olmuş, XIII. yüzyılın ilk 
yarısında, Selçuklu Sultanı ı. Alaeddin 
Keykubad devrinde, muhtemelen 1240'
tan biraz önce çoğunluğunu Üçoklar'ın 
oluşturduğu Türkmenler tarafından ye
niden kurulmuştur. Bu durum şehirde 
Armağanşah adını taşıyan bir mahalle 
ve bir caminin bulunmasından da anla
şılmaktadır. Antalya, Isparta. Konya ve 
Beyşehir'de pek çok vakıf eseri olan Mü
barizüddin Hacı Armağanşah, Sultan Key
husrev'in oğlu İzzeddin Keykavus'un ata
begidir. ll. Gıyaseddin Keyhusrev'in cü
IOsunda üstadüddar'Iık da yapan Ar
mağanşah 1248'deki Baba! isyanında 

öldürülmüştür. Yine Seydişehir'in kuru
luşunu anlatan Seyyid Harun menakıb
namesinden de şehrin xııı. yüzyılın ilk 
yarısında yeniden kurulduğu anlaşılmak
tadır. Beyşehir ismi ise XIII. yüzyılın so
nunda şehri merkez yaparak Akşehir, 
Seydişehir, Şarkikaraağaç ve Bolvadin 
bölgelerinde hüküm süren Eşrefoğlu Sü
leyman Bey'e izafeten verilmiştir. Eşre

foğlu Süleyman Bey şehri imar ettirmiş 
ve burada kendi adına para bastırmıştır. 

Beyşehir XIII. yüzyıldan itibaren sıra
sıyla Konya Selçukluları, Karamanoğul

ları, Eşrefoğulları. Hamidoğuilan ve Os
manlılar'ın hakimiyetine girdi. Özellikle 
Karamanlıla r devrinde Osmanlılar'la Ka
ramanlılar'ın mücadele sahası oldu. Ka
raman-ili'nin batı ucunda bulunması şeh
ri jeopolitik bakımdan önemli hale ge
tirdi ve 1466 yılına kadar Osmanlılar'la 
Karamanlılar arasında pek çok kere el 
değiştirdi. Şehrin Osmanlılar'a ilk geçi
şi I. Murad zamanına rastlar. I. Murad 
burayı Hamldoğlu Hüseyin Bey'den Ak
şehir, Seydişehir, Şarkfkaraağaç, Yalvaç 
ve Isparta şehirleriyle birlikte satın al
dı. 1389'da Karamanoğlu Alaeddin Bey, 
1392'de Yıldırım Bayezid, 1402'de Kara
manoğlu ll. Mehmed Bey, 1414'te Çele
bi Sultan Mehmed, 143S'te Karamanoğ
lu İbrahim Bey, 1436'da Il. Murad tara
fından alınan şehir nihayet 1466'da ke
sin olarak Osmanlı topraklarına katıldı. 

Osmanlı hakimiyetinin ilk dönemlerin
de Beyşehir idari bakımdan Karamanlı

lar devrinde olduğu gibi vilayet merke
zi olarak bırakıldı. Daha sonra Akşehir, 

Bolu, Çankırı, Sinop şehirleri gibi ikinci 
derecede sancak merkezi haline getiril
di. ll. Bayezid'in oğlu Şehzade Şehinşah 


