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LÜBNAN/ LEBANON 

           Nermin Atila*    

Akdeniz’in doğusunda bulunan bir Ortadoğu ve Arap ülkesi olan Lübnan, tarihte 

birçok egemen güçlerin hâkimiyeti altında bulunmuştur. Nüfusunun büyük bir kısmı Arap 

olan ülkede -bir zamanlar Osmanlı’nın egemenlik alanında bulunmasından dolayı- hala 

Türkiye ve Türklere karşı halk arasında sempati duyulmaktadır. Bu yazıda kısaca Lübnan’ı 

tanıtmak amaçlanmaktadır.  Ülkenin kuzeyinde yer alan başkent Beyrut ve güneyinde bulunan 

Saida şehirlerinden ülkenin iki yüzünü vermesi açısından ayrıca ele alınacaktır.   
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Lübnan küçük bir Akdeniz ülkesidir. İklimi tipik Akdeniz iklimidir. Arkeolojik 

şehirleri, Roma’dan, Osmanlı’dan kalma yapıları, Ermeni Köyleri ve büyük kiliseleri ile doğa 

güzellikleri turizm açısından ilgi uyandıran bir yapıya sahiptir. Etnik yapı olarak nüfusun 

büyük bir kısmı Arap’tır. Beyrut’ta oldukça düzgün Türkçe konuşan Türkmenlerle de 

karşılaşmak mümkündür. Arapların yaklaşık yarısı Hıristiyan dinine mensupken diğer yarısı 

Müslümanlardan oluşmaktadır. Siyasi yapısı; Hıristiyan devlet başkanı, Müslüman başbakan 

ve Şii Müslüman meclis başkanı şeklindedir. Konum olarak çok hassas bir yerde 

bulunmaktadır. İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarına sınırı olmasından dolayı 

mülteci akınları ile karşılaşmıştır. Diğer yandan İsrail ile birçok sorunu olan Suriye ile de 

uzun bir sınırı bulunmaktadır. Ekonomik yapısı hizmet sektörüne bağlı olmakla birlikte Bekaa 

Vadisi’nde yapılan tarım ve yabancı sermaye girişleri olarak belirlenmiştir.  

 Lübnan İslam orduları tarafından 636'da Hz. Ömer zamanında fethedildi ve Şam 

(Suriye) eyaletine bağlandı.
1
 Osmanlı egemenliğindeki Suriye üç vilayetten oluşuyordu: 

Halep, Şam ve Beyrut. Yani Suriye ile kastedilen bölge bugünkü Lübnan ve Filistin'in bir 
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kısmını da içeriyordu.
2
 Osmanlının çöküşü ardından bölgeye Fransızlar egemen oldu. 1945 

yılında kurulan Arap Birliği’nin üyesi olan Lübnan’ın 1975 yılında yaşadığı iç savaş 

nedeniyle ülkeye gelen Suriye birlikleri; Suriye açısından stratejik, siyasal, askeri ve 

ekonomik anlamda büyük önem taşıyan Lübnan’daki varlıklarını 2005 yılına kadar 

sürdürmüşlerdir. Suriye’nin gerçekleştirmek istediği “Büyük Suriye” projesi kapsamında 

Lübnan’ın Suriye’ye katılması da yer almaktadır. Lübnan’la Suriye arasında bulunan Bekaa 

Vadisi Suriye açısından önemli bir noktayı oluşturmaktadır, Suriye’ye geçişi sağlayan bir 

koridor gibi görülmektedir. Ülkede askeri güce sahip olan siyasi parti Hizbullah ile İsrail 

arasında 2006 yılında çıkan sorunlar neticesinde İsrail’in saldırısına uğramıştır. İsrail saldırısı 

Saida başta olmak üzere Beyrut’un bazı noktalarına gerçekleştirilmiştir. Beyrut’ta hala BM 

Askeri Geçici Görev Gücü (UNIFIL) bulunmaktadır.   
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Sonuç olarak Lübnan doğa ve tarihi güzellikleri bir yana İsrail’in işgal ettiği Filistin 

topraklarına sınırı olması, kurulduğu günden beri Arap dünyasıyla büyük çatışmalar yaşayan 

İsrail’e karşı yapılanmaları içerisinde bulundurmasıyla ve en önemlisi Suriye’nin emelleri ile 

karşı karşıya olması, tarihte ve günümüzde devam eden önemli bir konumda olmasının başlıca 

nedenleridir. Müslüman ve Hıristiyan mahalleleri iç içe konumlanmıştır. 2006’da özellikle 

Müslümanların bulunduğu yerlere saldıran İsrail’den korunmak için çocuklarını Hıristiyan 

                                                 
2

http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=1381 

 Lübnan’ın iki önemli büyük şehri biri başkent 

Beyrut diğeri Saida, Beyrut’da Amerikan Üniversitesi’nin 

olmasının da etkisiyle batı tarzı yapılanmalar ve canlı bir 

hayat dikkat çekmektedir. Beyrut’da birçok yerde elinde 

silahlar BM askerleriyle karşılaşılabilir. Büyük binalar, 

alışveriş merkezleri, eğlencenin merkezi Beyrut’dadır. 

Solda Beyrut’un Harisa Tepesi’nden çekilmiş bir fotoğrafı 

yer almaktadır. 

  Saida’ya geçince durum biraz daha farklıdır 

eskiden fabrikaların olduğu yerler yıkıntı halindedir. 

Beyrut’dan Saida’ya geçerken farklı bir yere girdiğinizi 

geçtiğiniz kontrol noktasından anlayabiliyorsunuz. Saida’da 

Filistin mülteci kampları önemli bir alana yayılmıştır. 

Burada daha çok tarımın yapıldığı da dikkat çekmektedir. 

Saida Hizbullah’ın kontrolündedir. Türkiye de geçtiğimiz 

günlerde burada bir hastane açmıştır. Solda Filistin Mülteci 

Kampı yer almaktadır. Hıristiyan mahalleri ile Müslüman 

mahalleri Beyrut’da olduğu gibi Saida’da da bulunmaktadır.   
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mahallerindeki komşularına bırakan Müslümanlar, Hıristiyanlar ile dayanışma içinde 

olduklarını anlatmaktadırlar. Fakat ülkede İsrail’in hedefi olan özellikle Hizbullah tarafında 

yer alan Müslümanlardır. 


