
Etnik ve dini  grupları  çok, 
iç  çatışmaları  bol  beyaz ülke: 

Lübnan
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Ruhunuz çoğu zaman bir savaş meydanıdır

Orada aklınız ve muhakemeniz,

Tutkunuz ve iştahınıza karşı savaş açar

                Halil Cibran-ERMİŞ

Ç ölsüz ve devesiz Arap ülkesi Lübnan, ismini karla kaplı doruklar için 
kullanılan, beyaz anlamına gelen Aramca kökenli Laban sözcüğünden 
almış. Asırlar boyu kesilerek seyrelmiş ve günümüzde koruma altına 

alınan sedir ağaçları bayrağının simgesi olmuş. 

10.450 bin kilometre kare alana ve 215 km Akdeniz sahil şeridine sahip, dağları, 
verimli ovaları ve coğrafyası nedeniyle yazları sıcak geçmesine rağmen dört 
mevsimin yaşandığı, su problemi olmayan, depremlerden etkilenmiş bir ülke. 
Kuzeyinde ve doğusunda Suriye, güneyinde ise İsrail ile sınırı bulunuyor. Gelişmiş 
kara ve demir yolu ağına, dört limana ve uluslararası havaalanına sahip.  Resmi 
dil Arapça ve Fransızca. İngilizce ve Ermenice diğer konuşulan diller.

Uluslar arası ticaret, bankacılık, turizm, inşaat ve tarım sektörlerine dayanan, 
piyasa ekonomisinin yürürlükte olduğu Lübnan, serbest döviz politikası, faiz 
oranları ve mali kolaylıklarıyla bölgede bir cazibe oluşturuyor. Tarıma elverişli 
arazilerinde buğday, şeker pancarı, sebze, narenciye, meyve, zeytin, üzüm, tütün 
yetiştiriliyor. Sebze, meyve (özellikle elma) ve mücevher ihraç edilirken tüketim 
malları, makine, ulaşım araçları, petrol, et ithal ediliyor.

Okur-yazar oranı yüzde 87 (Arap ülkeleri arasında en yüksek). Zorunlu eğitim 
6 yıl ve temel eğitim dili Arapça. İlk ve orta dereceli okullar genelde Fransız 
eğitim sistemini izlerken üniversitelerde Amerikan modeli yaygın.  Devlet, özel 
ve yarı özel (dini cemaatlere bağlı) okullar bulunuyor. 19. yy’ın ikinci yarısından 
itibaren, Osmanlı yönetimine karşı Arap milliyetçiliği fikrinin yayılmasında etkin 
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olan Fransız İngiliz ve Amerikan misyonerler-
inin kurduğu okullar sadece Lübnanlılara ve 
orada yaşayan yabancılara değil çevre ülkelere 
ve Müslüman Arap elitlere de hizmet veriy-
or. Lübnan’daki Protestan Arap misyonerl-
eri tarafından 1863 yılında kurulan, bugünkü 
Beyrut Amerikan Üniversitesi, bölgedeki en 
itibarlı okullardan biri.

Anadolu, Mısır, Mezopotamya uygarlıklarının 
kesişme noktasında bulunan Lübnan’da, 
birçok etnik ve dini grubun yaşaması, kültürel 
zenginliği oluştururken iç çatışmalara da yol 
açmış. Nüfusu yaklaşık 4 milyon (en son resmi 
nüfus sayımı 1932’de yapılmış) civarında. Ana-
yasada tanımlı 18 etnik ve dini grup bulunuyor. 
Heterojen toplum yapısının temelinde 7. yy’dan 
beri bölgede baskıya uğrayan topluluklar için 
sığınma olanağı veren coğrafi yapısı önemli 
bir etken olmuş. Nüfusun yüzde 60’ı Müslü-
man (Dürzi, Şii, Sünni..), yüzde 40’ı Hıristiyan 
(Maruni, Rum Ortodoks, Ermeni…). Lübnan’da 
yaşayan Lübnanlıların sayısının 3 katı (11-12 
milyon) Lübnan dışında yaşıyor. 1850’ lerde 
ve 1975-91 iç savaşları sırasında yoğun olmak 
üzere hep dışarıya göç verirken topraklarından 
kovulanların sığınağı olmuş. Parlamenter 
demokrasi ile yönetilen ülkede, zorunlu ask-
erlik 5 yıl önce kaldırılmış. Lübnan ordusu, 
profesyonel bir yapıda. Savaş tehdidi altında 
olmasına rağmen gezimiz sırasında yollarda az 
sayıda kontrol noktalarına rastladık.

1000 Lübnan lirası yaklaşık 1 TL. Resmi tatil 
günü, Pazar. Tüm yol tabelaları hem Arap hem 
de Latin alfabesiyle yazılmış. Arap dünyasının 
çok sevdiği güzel sesli şarkıcı Feyruz, ve 
düşünür-ressam Halil Cibran Lübnan’ın sahip 
çıktığı önemli değerler.

Türkiye pasaportlular vizesiz giriş yapabiliy-
or. 2009 Aralık 29-2010 Ocak 3 arasında Fest 
Travel ile yaptığım gezideki izlenimlerimi ve 
Rehberimiz Yıldırım Büktel’in anlatımlarından 
edindiğim bilgileri sizlerle paylaşıyorum.

Lübnan tarihine kısa bir bakış
Günümüz Lübnan topraklarına Fenikeliler-
in M.Ö 3000 dolaylarında yerleştiği sanılıyor. 
Mısır, Hitit, Pers, Helen, Roma, Bizans, 
Arap, Haçlı, Memlük, Osmanlı egemenlik-
lerini yaşayan bu bölge 1946’da bağımsız 
Lübnan Cumhuriyeti oldu. Ticarette ve gemi 
yapımındaki ustalıkları sayesinde Akdeniz’e 
yayılan, Fenikelikler ticaretteki başarılarını 
dillerinde gösteremediler.  Ugarit ile ilk al-
fabe (M.Ö 1300) konusunda çekişen Fenike dili 
yerini Aramca’ya bıraktı. 6. yy’da Suriye’deki 
baskılardan kaçan ve kuzeyin dağlık ve koru-
maya elverişli vadilerine yerleşen Hıristiyan to-
pluluk yerli halkla kaynaşarak Maruni kilisesini 
oluşturdu. Müslümanlığın yayılmasıyla birçok 
Arap kabilesi 7. yy’dan itibaren bölgeye yerleşti. 
Kıyı kentlerinde Sünnilik, Bekaa Vadisi’nde Şii 
topluluklar güçlenirken, güneye yerleşenler 
Dürziliği benimsedi. Emevilerin yönetiminden 
sonra bir süre Haçlıların yönetimine girdi ve 
Moğol istilasından da payını aldı. 1516’da Ya-
vuz Selim tarafından Memlüklerden alınarak 
Osmanlı topraklarına katıldı ve Suriye vilayet-
inin parçası oldu.16-17yy’larda kıyı kesim-
leri merkezi yönetimin, iç kesimler Maruni ve 
Dürzilerin etkisindeydi. Kıyı şehirleriyle ticari 
ilişkileri geliştiren batılı güçlerden Fransa, 
Hıristiyanların koruyuculuğunu üstlendi ve 
Maruni kilisesi, 1736’da Katolik kilisesi ile 
birleşti. 19. yy’ın ikinci yarısında Dürzilere 
dayanarak düzeni sağlamaya çalışan Osmanlı 
yönetimi, Dürziler ve Maruniler arasındaki 
çatışmayı engelleyemedi. Büyük göçlere yol 
açan kanlı bir iç savaş yaşandı. Batılı ülkelerin 
müdahalesi sonucu 1861’de Maruniler’e kısmi 
özerklik verildi. Kıyı kesimi ve Bekaa Vadisi’nde 
Osmanlıların etkinliği uzun sürmedi. Batılı 
misyonerlerin açtığı çok sayıda okulda eğitim 
gören Hıristiyanlar, kıyı kentlerinde ticareti ve 
meslek dallarını ele geçirdi. 1. Dünya savaşı 
sonunda 400 yıllık Osmanlı yönetimi son buldu. 
Fransız askeri yönetimi altına giren Lübnan, 
Milletler Cemiyeti kararıyla 1923’te Fransız 
mandasına bırakıldı. Maruniler’le Dürziler 

arasında yine çatışmalar çıktı. İngilizlerin mü-
dahalesiyle 1946’da bağımsızlığına kavuştu.  

İç çatışmalar ve dış müdahaleler sonucu hiçbir 
zaman istikrara kavuşamayan ülke, bir yandan 
dışarıya göç verirken, Suriye, Ürdün, Filistin’den 
kovulan Filistinlilere ve 1970’te Ürdün’den 
çıkartılan Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) 
barınma olanağı verdi. İsrail’in sağcı Falanjis-
tleri desteklemesi, Müslümanların (Şii, Dür-
zi, Sünni) FKÖ’yü desteklemesine yol açtı ve 
1975’te iç savaş başladı. Savaş boyunca ittifak-
lar kurulup bozulurken Müslüman kesim içinde 
de şiddetli çatışmalar yaşandı. Körfez krizi 
ile yeni güç dengelerinin oluşması (Suriye’nin 
Irak’a karşı ABD’nin safında yer alması) so-
nucu, Lübnan ordusu duruma hâkim oldu ve 
çatışan gruplar silahsızlandırıldı. 

1948’den sonra İsrail ve Suriye kimi za-
man destekledikleri gruplarla, kimi zaman 

doğrudan Lübnan topraklarında oldu. 2005 
Şubat ayında dünyanın sayılı zenginlerinden 
Başbakan Refik Herriri’nin (Suudi Kralı Fahd’ın 
kız kardeşiyle evli) suikast sonucu öldürülm-
esinden sonra Suriye birlikleri Lübnan’dan 
çekildi.  İsrail en son 2006 (Temmuz-Ağustos) 
da, Hizbullah’ın saldırılarını gerekçe göster-
erek karadan Lübnan’ın güney topraklarına 
girdi ve Suriye yardım edebilir gerekçesiyle 
kuzeydeki otoyol ve köprüleri tahrip etti. 1 ay 
süren savaşta 1000’ne yakın Lübnanlı sivil öldü, 
milyarlarca dolarlık maddi hasar oldu. Batılı 
güçlerin araya girmesi, Lübnan ordusunun 
duruma hâkim olması ve Birleşmiş Milletler 
askerlerinin yerleşmesinden sonra İsrail geri 
çekildi. Ülkede, İsrail’i ‘yenen’ tek güç olduğuna 
inanılan Hizbullah, Müslüman ve Hıristiyanlar 
nezdinde saygınlığı olan önemli bir güç konu-
munda. 

Güvenlik gerekçesiyle turistlerin pek gitmediği 

Bachus tapınağı - Lübnan
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İsrail sınır bölgesine yakın, tarihi Sur (Tyre) 
kentini göremedik. Lübnanlılar, 100 binden fa-
zla insanın öldüğü, 300 bin kişinin yaralandığı 
iç savaştan ders almış olacaklar ki 2005’te 
Başbakan Refik Herriri suikastı sonrası, 2006’da 
İsrail saldırısı sonrası bir iç savaş eğilimi 
olmadı. Suudi Arabistan’ın maddi desteklerinin, 
Suriye’nin ilgisinin, İsrail tehdidinin sürdüğü, 
çok kültürlü, renkli bu güzel Arap ülkesini barış 
sürerken görmenizi öneririm.
 
Beyrut ve çevresi
Tüm Arap dünyasının eğlence ve kültür merke-
zi ve Orta Doğu’nun en güzel şehirlerinden 
birisi olan Başkent Beyrut, Akdeniz kıyısında, 
Lübnan dağlarının eteklerinde yaklaşık 1,5 
milyon nüfuslu, Müslüman ve Hıristiyanların 
eşit ağırlıkta olduğu  çok sayıda etnik grubun 
yaşadığı bir kent. Lüks binaları ve otomobilleri, 
tüm dünya markalarını satan mağazalarıyla 
Arap zenginlerinin finans merkezi, batılı ülke-
lerin Ortadoğu’ya giriş kapısı. 
Kaliteli yüksek okullarıyla, serbest yayın 
hayatıyla geçmişte uzun yıllar Arap dünyasının 
düşünce ve kültür merkezi olma özelliği de 
taşıyan Beyrut, 1975-91 iç savaşında en çok 
zarar gören şehir. İç savaş sırasında Batı 
Beyrut (Müslümanların yoğun) Doğu Beyrut 

(Hıristiyanların yoğun) olarak ayrılan ve nüfusu 
200 binlere düşen kent, hâlâ yaralarını sar-
maya devam ediyor. Delik deşik çirkin haliyle iç 
savaşın izlerinin taşıyan İntercontinantal Oteli,  
kentin hafızasını koruduğunu gösteren bir anıt 
gibi duruyor. 

Toplu taşımanın olmadığı adım başında tak-
si bulunabilen, plansız büyümenin ve kötü 
yapılaşmanın bol örneklerine rastlanılan 
şehirde, deniz doldurularak yer kazanılmaya 
çalışılıyor. Büyük ölçekli inşaat projeleriyle 
kent adeta yeniden kuruluyor. Merkezindeki 
çok sayıdaki lüks konut ve yazın nispeten serin 
olan denize bakan yamaçlarındaki  ‘yazlık’ evler 
bölge ülkelerinden gelen Araplara ait. 
Korniş (La Corniche) denilen 2 Km. 
uzunluğundaki Manara Sahil Yolu, her zaman 
kalabalık. Denize demir atmış gibi konumlanmış 
Güvercin kayalığı fotoğraf çekmek için en uy-
gun yerlerden biri.
Otel,  restoran cafe ve dükkânlarıyla her za-
man canlı Hamra Caddesi, alış-veriş merke-
zleriyle ünlü Verdun bölgesi dolaşmaktan keyif 
alabileceğiniz yerler.
1.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı yönetimi 
tarafından isyan ettikleri gerekçesiyle idam 
edilen Lübnanlıların asıldığı meydana Şehitler 

Güvercin kayalığı - Beyrut

Meydanı deniyor. Bu meydan politik gösteri ve 
protestolar için de kullanılıyor. Bu meydana 
açılan sokaklarda dünyanın ünlü markalarını 
sunan lüks mağazaları görebiliyorsunuz. 
Binaların çoğu Fransız sitilinde. Meclis binası ve 
Cumhurbaşkanlığı sarayı etrafında düzenleme 
yapılırken ortaya çıkartılan Roma Hamamı ve 
Roma Yolu kalıntılarını şehrin en işlek yerinde 
görebiliyorsunuz. Heriri Camii, Ortodoks Kilis-
esi ve Maruni Kilisesi dinlerin hoşgörüsünü 
yansıtırcasına yan yana konumlanmış. Saat 
Kulesi’nin olduğu meydandaki cafeler dolup 
taşıyor. 
Reklam panolarında Türkiye’deki bazı 
markaların reklamlarına ve değişik yerlerde 
Türkiye TV dizilerindeki oyuncuların posterler-
ine rastlamak mümkün.
Eğlence hayatıyla ünlü Beyrut’ta Lübnanlıların 
nasıl eğlendiğini biri yılbaşı gecesi, diğeri 
hafta sonunda özel program düzenlenmiş 
iki restoranda biraz gözleme fırsatı bulunca 
Lübnanlıların eğlenmeyi bildiklerine kanaat 

getirdim. Saat 10.00’dan sonra yemek servisi 
başlıyor. Saat 12’den sonra şarkıcı ve sonra 
dansöz çıkıyor. Dansöz tüm masaları dolaşarak 
masadaki kadını ve erkeği oyuna davet ediyor 
ama bahşiş almıyor. Daha sonra ise kadınlı 
erkekli pistte oyun oynamaya başlanıyor. Pro-
gram sabah 4’e kadar sürüyor. Dekolte giy-
imleri ve kullandıkları mücevherlerle göz 
kamaştıran güzellikteki kadınlarının, giyimler-
ine özen gösteren biraz kilolu ama yapılı erkek-
lerinin,  Arap görüntü imajımızı hayli sarstığını 
söyleyebilirim.

Beyrut Ulusal Müzesi
Fenike alfabesini ortaya çıkartan lahitler, 
çocuk heykelleri (iç savaş sırasında kaybolup 
İsviçre’de bir müzayededen alınıp getirilmiş), 
minik bronz heykeller, bronz Afrodit heykeli, 
sütun başları, mozaikler, cam işçiliğinin örnek-
leri Lübnan’ın çeşitli yerlerinde yapılan arke-
olojik kazılardan elde edilmiş. Değişik uygarlığa 
ait zengin koleksiyon, Mısır, Roma, Bizans, 
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Memluk dönemlerine göre sınıflandırılarak 
izlenmesi kolay bir şekilde sunulmuş. Üzerinde 
kızaklı büyüteç bulunan yatay bir vitrin içine 
yerleştirilmiş küçük objeler ve takıları detaylı 
görmek olanaklı. 1923’te çalışmaları başlatılan 
müze,  1942’de açılmış, iç savaş (1975-1991) 
sırasında zarar görmüş ve kapatılmış. 1995-97 
yılları arasında restore edilerek yeniden hizmet 
vermeye başlamış. İç savaş sırasında, küçük 
objelerin taşınarak, büyük objelerin ise beton 
bloklar içine hapsedilerek nasıl korunduğunu 
gösteren belgesel film çok etkileyici.

Lady of Lebanon
Beyrut’un 20 Km. kuzeyinde,  650 m 
yüksekliğindeki önemli haç merkezlerinden 
biri olan Harissa tepesine teleferik ile çıktık. 
15 ton ağırlığındaki bronz Meryem Ana heykeli, 
1904’te Fransa’da yapılıp getirilerek 1906’da 
montajına başlanmış. 1908’de ziyarete açılan, 
‘Lady of Lebanon’ diye adlandırılan heykelin 
yerleştirildiği anıtın etrafını helezon şeklinde 
saran merdivenlerden tepeye çıkılıyor. Çeşitli 
ülkelerden ziyarete gelen çok sayıda kişi vardı. 
1970’lerde yapılan ters bir kadırga sitilindeki 
Maruni Katedrali dıştan olduğu  kadar içi de 
görülmeye değer modern mimari örneklerind-
en.

Beyrut dışında görülmesi 
gereken yerler

Saida-(Sayda)       
Lübnan’ın güneyinde, Akdeniz kıyısında yer 
alan Saida, Osmanlı izlerinin en çok görüldüğü, 
eski Başbakan Refik Heriri’nin doğduğu, Sünni 
Müslümanların yoğun olduğu bir kent. Haçlılar 
zamanında yapılan bir köprüyle karaya bağlı 
deniz kalesinin fotoğrafını çekmekle yetindik. 
17.yy yapılan geniş avlusu ve kapalı konak-
lama bölümleri iyi korunmuş Kervansarayı, 
kasabından tuhafiyecisine kadar her tür 
dükkânın bulunduğu kalabalık kapalı çarşıyı 
gezdik. Kapalı çarşı içinde, 400 yıl önce yapılmış 
ve 1975’e kadar sabunhane olarak çalışan güzel 

Saida sabun mühürleri

Saida kervansarayı

düzenlenmiş ve ışıklandırılmış mis gibi sabun 
kokan Sabun Müzesi’ne gittik.  Sabun mühürl-
eri,  kalıplar ve binlerce sabunla dekore edilmiş 
duvarlarıyla çok ilginç bir yer. 

Beyteddin-Dinin evi
Lübnan’ın güneyindeki dağlık iç kesim,  tarihler 
boyu Dürziler’in sığınağı olmuş. dik bir yamaca 
yerleşmiş, çok sayıda taş binanın olduğu Der 
el Qamar  beldesinden geçtik. Önemli bir ihraç 
ürünü olan ipekçilik, 18.yy’da burada başlamış. 
Bir zamanlar Lübnan’ın yönetim merkezi kon-
umundaki Der el Qamar, yaz aylarının serin 
geçmesi nedeniyle çok hareketli ve kalabalık 
oluyormuş.  Otobüsümüzün tırmanışı sürdü ve 
tüm heybetiyle dağa yaslanmış ve geniş bir ala-
na yayılmış Beyt ed Dine kale-sarayına vardık. 
Dürzi Shaab ailesi tarafından 30 yılda yaptırılan 
19. yy’ın başında hizmete giren saray daha sonra 
Dürzi Canbolat ailesine geçmiş. Canbolat ailesi 
tarafından yakın bir zamanda devlete verilen 
yapının bir bölümü Lübnan devlet başkanının 
yazlık konutu olarak ayrılmış. Geniş avlusu, 
Ortadoğu mimarisini yansıtan tahta işlemeli 
ve iç havuzlu fıskiyeli büyük odaları, mermer 
kapıları ile görkemli bir yapı. Beyrut’un 30 Km 
güneyindeki Jiyyeh-Nebi Younis bölgesindeki 
kazılardan getirilen 5. yy Bizans mozaikler, et-
nografik eserler bahçede ve sarayın alt katında 
(eski ahırlar) kapalı alanda sergileniyor. Beyt 
ed Dine sarayı her yaz düzenlenen festivalleri-
yle de ünlü.

Baalbeck-(Tanrının evi)
Unesco dünya mirası listesinde yer alan Baal-
beck, Beyrut’a 85 Km. uzaklıkta,  Anti Lübnan 
dağlarının batı eteğinde, Bekaa Vadisi’nde 
yer alıyor. Beyrut-Şam karayolunu izleyip 
Ksara’dan kuzey doğuya ilerledik. Bir zaman-
lar Filistinli mültecilerin yaşadığı kampların 
yakınından geçtik. Hizbullah’ın yoğun olduğu 
bölgede gördüğümüz araçlar, evler, halkın gi-
yim kuşamı yoksulluğu yansıtıyor. Otobüsümüz 
yol boyunca asılmış Hizbullah bayrakları ve 
posterleri arasında ilerlerken ‘keleş’li mili-
tanlar görüp bir hatıra fotoğrafı çektiririz es-
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prileriyle Baalbeck’e vardığımızda sürprizle 
karşılaştık. Bir kamyonetin arkasına konmuş 
müzik sistemindeki hoparlörden yayılan Arapça 
Jingle  Bells şarkısı eşliğinde Noel Baba kılığına 
girmiş 5 genç kız dans ederek, siyah cüppeleri-
yle üç papaz, kamyonetin yanında yürüyorlardı. 
‘Keleş’li kimse göremedik ama Noel Babalarla 
hatıra fotoğrafı çektirdik. Tapınakların yakınında 
hediyelik eşya tezgâhlarında 5 dolara Hizbullah 
T-shirtünün satılmasına şaşırmadığımı söy-
leyemem.
M.Ö 1100’de Fenikeliler tarafından kurulan 
Baalbeck şehri Ortadoğu’daki en önemli Roma 
kalıntısı. Güneş tanrısı Jupiter için inşa edilen 
Jupiter tapınağı nedeniyle Heliopolis (Güneş 
şehir) diye adlandırılmış. Romalılar zamanında 
en parlak dönemini yaşayan Baalbec’deki 
tapınaklar, 20.yy’ın başında Osmanlı yönetiminin 
izniyle Alman arkeologlar tarafından yapılan 
kazılarla ortaya çıkartılmış.  Üç tapınaktan en 
büyük olanı kalıntıları iyi korunamamış Jupi-
ter tapınağı 1. yy’da yapılmış. Her biri 22 me-
tre yüksekliğinde ve 2.20 metre çapında (6 
tanesi ayakta) 54 sütunlu, bu tapınağın altıgen 
şeklindeki girişi ve avlusu çok ihtişamlı. 2. 
yy’da yapılan günümüze kadar ayrıntılarıyla ay-
akta kalan daha küçük Bakhos Tapınağı’ndaki 
sütun ve duvar işlemelerinin tüm ayrıntıları 
görülebiliyor.  En dıştaki Venüs Tapınağı, 
3.yy’da yapılmış. Tapınakların bulunduğu 
alanın etrafına Emeviler döneminde duvar-
sur örülmüş. Çıkışta doğal bir koridor içinde 
bir Alman vakfının desteğiyle 1998’de (Alman 
İmparatoru William’ın Baalbek’i ziyaretinin 
yüzüncü yıl dönümü)  açılan iyi düzenlenmiş 
Baalbek Müzesi’nde bölgeden çıkartılan çeşitli 
dönemlere ait eserler sergileniyor. 

Biblos
Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan 
dünyanın en eski şehirlerinden Biblos, 
Beyrut’un 37 Km. kuzeyinde. Şehrin, M.Ö 
7000’lerden önce kurulduğu sanılmakta. Fenike 
şehir kalıntıları, M.Ö. 2000 yılından kalan lahit-
lerle süslü Roma antik tiyatro, 12 yy’da Haçlılar 
tarafından yapılan kale, mabet sütunları, önemli 

eserlerden. Buradaki kazılarda bulunan birçok 
eser Ulusal Müze’de sergileniyor. Fenikeli-
lerin Mısır ile ticaretinde önemli liman kenti 
olmuş Biblos, sahil kasabası görünümünde. 
Restore edilmiş turistik çarşısı tarihi yapılar 
üzerine kondurulmuş restoranları sit alanının 
iyi korunamadığı izlenimi yaratıyor.

Anjar-Emevi Sarayı
Otobüsümüzle Beyrut-Şam karayolunu izley-
erek dağa tırmandık. 1600 metreye kadar çıktık 
sisli dağlardan, İsrail’in saldırısı sonucu tahrip 
olmuş ve halen inşaatı süren köprü-viyadükler-
den geçtik. Osmanlı döneminde yapılmış ama 
şimdi yıkık dökük Beyrut-Şam tren yolunu ve 
uzaktan Golan Tepelerini gördük. Eski tren yolu 
ile neredeyse paralel giden karayolundan iler-
leyerek Bekaa Vadisi’ne indik. Tarıma elverişli 
bu topraklarda yol boyunca çingene çadır/
barakaları dikkat çekiyor. Pasaport-kimlik 
taşımayan Romanlar, Suriye-Lübnan arasında 
mekik dokuyormuş. Sınır polisi tanıyormuş 
ve müdahale etmiyormuş. Lübnan’ın orta 
doğusunda, Beyrut’a 58 Km. uzaklıktaki mülte-
ci Ermenilerin yerleştirildiği Aanjar kasabasını 
geçtik.  Kasabanın hemen yakınında Beyrut’a 58, 
Suriye sınırına 4 Km. uzaklıktaki, 7-8. yy’larda 
yapılmış Emevi Sarayı kalıntısını dolaştık. İzleri 
Helen, Roma dönemine varan,  Şam, Humus,  
Baalbeck ve güneye giden ticaret yollarının 
kesişme noktasına kurulan şehirde yüksek du-
varlar, kapı girişleri ve kule kalıntıları sağlam 
oldukları dönemin ihtişamını hayal etmenize 
olanak veriyor. 

Jeitta-Sarkıt-dikit mağaraları
Nahr el Kalb Vadisi’nde Beyrut’un 18 Km 
kuzeyindeki  Jeitta bölgesinde 1836’da 
Amerikalı, İngiliz ve Fransız mağaracılar 
tarafından bulunan sarkıt-dikit  mağaralarına 
teleferikle çıkılıyor. Fotoğraf çekimine izin ver-
ilmiyor ve fotoğraf makineleri girişteki kutulara 
bırakılabiliyor. Bölgede bulunan iki mağara, 
görsel bakımdan birbirinden oldukça farklı.  800 
m. uzunluğunda geniş bir yapay yol yapılmış ve 
aydınlatılan Büyük Mağara’daki sarkıt ve dikit-

Biblos - Lübnan

lerin büyüleyici görüntüsü seyir yerlerinden 
aşağıya bakınca insana ürküntü veren korku 
filmini sahneleriyle tezat oluşturuyor. Sarkıtlar, 
her 25 yılda 1 cm. uzuyormuş. Bu mağaradan 
çıkıp 10 dakika aşağıya doğru yürüyerek Küçük 
Mağara’ya gidiliyor. İçinde bir göl ve dere bulu-
nan mağarada botla 10 dakikalık bir tur için 20 
dakika kuyrukta beklemek gerekebiliyor.

Kadisha kutsal vadisi ve Halil Cibran 
Müzesi
Beyrut ile kuzeydeki Suriye sınırının ortasına 
rastlayan iç kesimdeki Kadişa Vadisi’ne giderk-
en, Ortodoksların yaşadığı zeytinlikleri ile ünlü 
Koura bölgesinden ve Finike kaya mezarının 
önünden geçtik. Marunilerin yaşadığı Qadicha 
(Kadişa) dağlık  bölgesi ve vadisi,  Roma 
baskısından kaçan Hıristiyanların gelip 
sığındıkları ve kayalara birçok manastır (17-
18 adet olduğu tahmin ediliyor) kurdukları için 
‘Kutsal Vadi’ olarak adlandırılıyor. Otobüsümü-
zle vadide ilerlerken köylerdeki büyük boş ev-
ler dikkatimizi çekti. Tarıma elverişsiz, geçim 
kaynağı olmayan buralardan yurtdışına yoğun 

göçler olmuş. Bir Lübnanlı ömrünün sonuna 
doğru doğduğu bu topraklara gelip öldüğünde 
buraya gömülüyormuş. Ölüm ritüelleri gereği 
tüm akrabalar bir araya geldiklerinden dışarıda 
kazandıkları paralarla büyük ev yaptırmaları 
önemliymiş.  
Ömrünün çoğunu Lübnan dışında geçirmiş 
Lübnanlı ünlü düşünür ve ressam Halil Cibran’ın 
(1883-1931)) doğduğu köydeki manastır 
müze haline getirilmiş. Kayalara sırtını 
vermiş manastırın girişinde büstü ve içinde 
Halil Cibran’ın mezarı bulunuyor. Fotoğraf 
çekimine izin verilmediği için bir yaşam alanı 
gibi düzenlenmiş mezarının olduğu bölümü 
görüntüleyemedik. Genelde sevgi temasının 
işlendiği tabloları manastır duvarlarına, Ara-
pça yazdığı tüm dillere çevrilmiş eserleri de bir 
camekân içine yerleştirilmiş.

Müzeye yakın mesafede bulunan Sedir 
ağaçlarının koruma altına alındığı milli par-
ka (1800 M.) çıktığımızda ağaç sayısının azlığı 
hepimizi şaşırttı. 3000 hatta 5000 yıl yaşayan 
sedirler, gemicilikte, tapınaklarda tarih boyun-
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ca kullanılmış ve ormanlar yok olmuş. Bölge en 
yoğun karını Şubat ayında alıyormuş ve burası 
kayak merkezi haline gelmiş. Çevrede estetik-
ten yoksun oteller ve yeni otel inşaatları bizim 
pek yabancısı olmadığımız görüntülerdi.
Vadinin karşı tarafından Tripoli yönünde 
giderken bir tepede Suudi Krallığı’nın kuyum-
cusu olan ve bir kişinin daha yaşarken kendisi 
için yaptırdığı üzerinde Meryem Ana heykeli bu-
lunan piramit şeklindeki mezarı kilometrelerce 
uzaktan rahatlıkla görülebiliyor. 

Ksara Manastırı
Beyrut-Şam karayolunu izleyerek gittiğimiz 
Ksara kasabası, Beyrut’a yaklaşık 45 Km. 
mesafede. Bölgede şarap kültürü çok eski 
çağlardan günümüze kadar sürüyor. 1850’de 
Cizvit papazların kurduğu Ksara Manastırı’nda 
1857’den beri şarap üretiliyormuş. Manastırın 
arkasındaki mağaraların varlığı 1897’de 

Halil Cibran

keşfediliyor. Bu keşfin hikâyesi de ilginç; 
manastırdaki tavuk kümesinden her gün bir 
tavuğun eksildiğini gören rahipler, bir tilkinin 
gelip tavuğu çaldığını ve manastırın arkasında 
gözden kaybolduğunu görürler. Tilkiyi izleyerek 
doğal mağaraları bulurlar. Depolama için doğal 
bir alana kavuşan manastırda şarap üretimi 
artırılmış. Manastır, 1973’te özelleştirilmiş. 
Yılda 2.5 milyon litre şarap üretilip yarısı ABD’ye 
ihraç ediliyormuş. Ayrıca Arak da üretilen 
manastırın 4 Km. bulan doğal mağaralarında 
şarap, Fransa’dan getirilen meşe fıçılar 
içinde dinlendiriliyor. İnsanın rahatça hareket 
edebildiği mağaraların az bir kısmını manastırın 
rehberi eşliğinde dolaştıktan sonra üst kat-
taki geniş bir barın etrafına değişik şarapların 
tadımını yapmak ayrı bir keyif.
Manastırın mağazasından Arak ve Lübnan’ın en 
iyi şaraplarını satın alabiliyorsunuz.

Lübnan mutfağı
Orta Doğu, Akdeniz ve  Arap mutfaklarının 
kesiştiği Lübnan mutfağı, hayli zengin. Sebze 
ve otlar, bakliyat, deniz ürünleri, kırmızı beyaz 
etler, hamur işleri, zeytin ve zeytinyağı, meyve-
ler. Göze de hitap eden yiyecekler bizim damak 
zevkimize yabancı değil. 

Sofraya oturduğunuzda görüntüsüyle iştah 
açan soğuk mezeler ve salatalar konuyor; 
humus, moutabal (tahinli közlenmiş patlıcan 
salatası), tabboule (domates ve yeşilliği fazla 
kısır benzeri salata), nar ekşili zahter salatası, 
karışık turşu, yeşil zeytin…  

Ara sıcaklar; kıbbe (fıstıklı içli köfte), sembusik 
denilen küçük pideler, peynirli, sebzeli, kıymalı 
börekler, bol ekşili yaprak sarma, mantarlı 
ciğer, çeşitli sebze kavurmaları… Ana yemekler 
ise; kuzu-tavuk şiş ve köfte. Ana yemek deniz 
ürünleriyse önce ara sıcak olarak mantarlı 
ahtapot, kalamar ve sonra çok çeşitli kızarmış 
Akdeniz balıkları yiyebiliyorsunuz. Tatlıları 
pek alıştığımız türden değil. Künefe konusun-

da hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Tatlılar 
üzerine genelde gül şurubu dökülüyor. (Yolunuz 
düşerse Trablusşam’daki restore edilmiş tari-
hi Abdul Rahman Hallab tatlıcısına uğramanızı 
öneririm. Baklava türü tatlılar da dahil olmak 
üzere çok zengin bir menüye sahip). Zengin 
meyve tabağıyla sunuş son buluyor. Yemek-
lerde alkol olarak şarap veya Arak (rakı ile çok 
benzer) içebiliyorsunuz. Yaklaşık 2 saat süren 
yemek, Türk kahvesiyle tamamlanıyor. 

Bir kekik türü olan Zahterin tazesi salata 
malzemesi, kurutulmuşu hamur işlerinde 
ve sebzelerle birlikte kullanılıyor. Zahterli 
pide ve lokmacılar tarzında pişirilip ayaküstü 
tüketilebilen Falafel (bir nevi nohut mücveri) 
Lübnan’ın en özgün yiyecekleri. 


