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Giriş

Türkiye ile Lübnan Türkmenleri arasında ilk

ilişkiler 1989 yılında kurulmuştur. Lübnan or-

dusunda askerlik görevi yürüten Kavaşra kö-

yünden Halit Esad, 1989 yılında görevi sırasında

Türkçe konuşurken subayı tarafından fark edilir.

Subayın Halit Esad’ı Türkiye Büyükelçiliği’ne

götürmesi ile ilk ilişki kurulmuştur. O dönemin

Beyrut Büyükelçisi İbrahim Dicleli ile görüşen

Esad, Kavaşra köyünden bir Türkmen olduğunu

ifade etmiştir. Bunun üzerine büyükelçi köyün

yaşlılarını Büyükelçiliğe davet etmiştir. Daha

sonra Büyükelçi İbrahim Dicleli Kavaşra köyünü

ziyaret etmiş ve böylece ilk bağ kurulmuştur.

1989 yılında Lübnan iç savaşı nedeniyle Bü-

yükelçinin dönüş yolunda korumalığını köy halkı

yapmış, Trablus şehrine kadar eşlik etmiştir. Bu

ilk tanışmadan sonra Beyrut’a atanan yeni bü-

yükelçinin Akkar bölgesindeki iki Türkmen kö-

yünü ziyaret etmesi gelenek haline gelmiştir.

Uzun yıllar Lübnan Türkmenlerinin sadece Akkar

bölgesinde yaşayanlardan ibaret olduğu sanılmıştır.

Kavaşra köyünün yönlendirmesi ile Baalbek böl-

gesindeki Türkmenlerle 2007, Dınniye bölge-

sindeki Türkmenler ile de 2011 yılında ilk ilişki

kurulmuştur.

Çalışma esas olarak Lübnan Türkmenleri ko-

nusuna odaklanmaktadır. Ancak Lübnan’da Türk

varlığı daha geniş bir çerçevede ele alınmıştır.

Bu tanıma göre Anadolu ve Türkiye ile ilişkisi

olan, Osmanlı ve onun mirasçısı Türkiye ile ta-

rihsel nedenlerle duygusal bağ kuran kesimler

de çalışma kapsamı içine alınmıştır. Bu tanım

çerçevesinde Lübnan’daki Türk varlığı ve Osmanlı

mirasını 8 başlık altında sınıflandırabiliriz:

1. Akkar Türkmenleri: Kuzey Vilayeti Akkar

bölgesinde Kobayat yakınındaki iki köyde

yaşayan Türkmenler.

2. Baalbek Türkmenleri: Doğu Lübnan’da Beka

vilayeti içinde yer alan Baalbek şehri çevre-

sindeki 5 küçük yerleşim birimi ve Hermel

yakınında Suriye sınırındaki 1 köyde yaşayan

Türkmenler.

3. Dınniye Türkmenleri: Kuzey Vilayeti’ne bağlı

Dınniye bölgesinde yer alan 2 Türkmen köyü.

4. Girit Türkleri: Girit Adası’nın Osmanlı’dan

Yunan hâkimiyetine geçmesi ve Giritli Müs-

lümanlara yönelik saldırıların artması ile ada-

daki Müslümanların o dönemde Osmanlı hâ-

kimiyetindeki bölgelere yerleştirilmesi çer-

çevesinde Suriye ve Lübnan’a getirilen ve

Trablus’ta yaşayan Türkler.

5. Lübnan’da Yaşayan Türk Vatandaşları (Mar-
dinliler): 1940’lı yıllarda ekonomik nedenlerle

Türkiye’nin Güneydoğu  Anadolu  Bölgesinden

göç ederek çoğunluğu Beyrut olmak üzere

Lübnan’a yerleşmiş Türk vatandaşları.

6. Suriye Türkmenleri: Suriye’de yaşanan iç

savaş sonrası Akkar ve Baalbek’te Lübnan

Türkmen bölgelerine göç eden Suriye Türk-

menleri.

7. Anadolu kökenli aileler ve Osmanlı mirası:
Çoğunluğu Trablus ve Akkar’da olmak üzere

Osmanlı döneminde Anadolu’dan gelerek

bölgeye yerleşmiş aileler ile Osmanlı’nın

yerel yönetimde ayrıcalık tanıdığı eşraf aileler.

Daha geniş çerçevede Osmanlı’ya yakınlık

hisseden ve Osmanlı’nın mirasçısı olarak

Türkiye ile arasında duygusal bağ kuran ai-

leler.

8. Çerkesler: 19. yüzyılda Kuzey Kafkasya

halklarının Osmanlı topraklarına yönelik zo-

runlu göçü sırasında ve 93 Harbi olarak

bilinen Osmanlı Rus Savaşı sonrası (1877–

78) Balkanlardan Ortadoğu’ya yerleştirilen

Çerkesler.

Çalışma tamamen Lübnan’da gerçekleştirilen
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saha çalışmasına dayalı olarak hazırlanmıştır.

Bu kapsamda yukarıda sıralanan tüm toplulukların

yerleşim yerleri ziyaret edilmiş, ileri gelenler ve

halk ile görüşülmüştür. Görüşmelerde Lübnan

Türkmenlerine; yaşadıkları coğrafya, nüfusları,

kültürleri, kimlik tanımlamaları, siyasal eğilimleri,

Türkiye hakkındaki düşünceleri, sıkıntıları ve

Türkiye’den beklentileri konularında sorular yö-

neltilmiştir. Anadolu ve Osmanlı kökenli aileler

konusunda Akkar ve Trablus’ta ailelerin kendileri

ile görüşülmüş, dernekleri ziyaret edilmiştir.

Suriye Türkmenleri yerleştikleri bölgelerde ziyaret

edilmiş, temsilcileri ile görüşme gerçekleştiril-

miştir. Bunun yanı sıra Lübnanlı farklı toplumsal

kesimlerin temsilcileri ile görüşerek Lübnan top-

lumunun Lübnan Türkmenleri algısı anlaşılmaya

çalışılmıştır.

Bütün toplulukların detaylı olarak ele alınacağı

bölüme geçmeden önce Lübnan Türkmenlerinin

kısa tarihi anlatılacaktır.

I. LÜBNAN TÜRKMENLERİNİN
KISA TARİHİ

Lübnan Türkmenlerinin tarihi hakkındaki bil-

giler Lübnan tarihi üzerine yapılan çalışmalar

ve Lübnan Türkmenlerinin kendi tarihleri hak-

kındaki ifadelerine dayanmaktadır. Doğrudan

Lübnan Türkmenlerinin tarihi üzerine yazılmış

bir akademik çalışma bulunmamaktadır. Ancak,

Lübnan üzerine yapılan çalışmalarda Türkmenlerin

tarihi konusunda ipucu oluşturabilecek veriler

bulunmaktadır. Bu ipuçları, anlatılanlardan farklı

bir tablo ortaya koymaktadır. İddialar ve akademik

çalışmalar çerçevesinde Lübnan Türkmenlerinin

tarihi üzerine 3 farklı senaryodan bahsedilebilir:

İlk senaryo Türkmen köylerinin ileri gelenleri

ile yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilere

dayanmaktadır. Buna göre, Lübnan Türkmenleri

1516 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından

Mısır seferi sırasında ordu ile birlikte götürülmüş,

Halep’ten itibaren belirli aralıklarla fethedilen

yerlere yerleştirilmiştir. Toprak ve para verilerek

tarım ve hayvancılıkla uğraşmaları istenmiştir.

Bu stratejinin üç amaca hizmet ettiği düşünül-

mektedir. Birincisi, bu bölgelerde İstanbul’a

bağlı, gerektiğinde bilgi aktarabilecek bir varlık

oluşturmak. İkincisi, sefer devam ederken arkadan

gelebilecek saldırılara karşı istihbarat ve önlem

alma düşüncesi. Üçüncüsü, sefer dönüşü ve son-

raki seferler sırasında Türkmen köylerinin birer

lojistik durağı olarak kullanılmasıdır. Türkmenler,

daha sonraki dönemde de Osmanlı tarafından

bu topraklarda kalmalarının teşvik edildiğini dü-

şünmektedir.

İkinci senaryo, yine Yavuz Sultan Selim’in

padişah olduğu dönem ve Mısır Seferi’ne ilişkindir.

Buna göre Türkmenler Mısır seferi öncesinde

yerleştirilmiştir. Buradaki temel amaç da yapılması

planlanan Mısır Seferi sırasında Osmanlı asker-

lerinin lojistik ve dinlenme ihtiyacını sağlamaktır.

Birinci senaryo ile aynı amaç doğrultusunda

yerleştirilmekle beraber tek fark zamana ilişkin-

dir.

Üçüncü ve bilimsel kaynaklara dayanması

nedeniyle en gerçekçi senaryo ise tamamen fark-

lıdır.1 Lübnan ve Memlûklar üzerine yapılan

tarih çalışmalarında, günümüz Lübnan coğraf-

yasında Türkmen varlığının 1500’lerden çok

daha eskilere dayandığı açıkça belirtilmektedir.

Charles Winslow, Lübnan üzerine yaptığı çalış-

mada şu ifadelere yer vermektedir:

Lübnan Dağı’na hâkim olan Memlûklar 12.
yüzyılda Kisrivan’dan Trablusşam’a kadar
olan alanı kendi içinde bölgelere ayırdıktan
sonra bazı stratejik bölgelere Türkmen aile-
lerini yerleştirmiştir. Ancak, 1382 yılında
Çerkes kökenli Berkuk Beyin son Türk hane-
danını devirmesiyle birlikte Mısır’da kurulan
Çerkes yönetimi ile Lübnan’daki Türkmen
aileler arasındaki ilişki kesilmiştir. 1440’lı
yıllarda Türkmen Beyleri Kisrivan’ı yönet-
miştir.2
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Lübnanlı tarihçi Kemal Salibi’nin “A House

of Many Mansions” isimli kitabında da, 1306

yılından 16. yüzyıla kadar Kisrivan bölgesinin

Türkmenlerin kontrolü altında olduğu bilgisi yer

almaktadır.3 Yine Winslow’un çalışmasında;

Memlûkların Beyrut’un kuzeyinde kalan bölgenin

kontrolüne yardımcı olmaları için 1306 yılında

Türkmen Assaf ailesini bölgeye yerleştirdiği,

güvenliği sağlamaya yardım eden Türkmenlerin

iltizam yoluyla vergi topladığı ifade edilmektedir.

Bu boylar aynen Memlûklar ve Osmanlılar gibi

Sünni mezhebindendi ve etnik olarak Türk’tü.

Mercidabık Savaşı’nda Osmanlı’nın yanında yer

alarak etkinlikleri artıran Türkmenler, yardımları

karşılığında daha geniş etkinlik sahası ve düşük

vergi ödeme imkânına sahip olmuştur.4

Tüm bu bilgilerden yola çıkarak özetle şu

söylenebilir. Günümüz Lübnan’ındaki Türkmen-

lerin varlığının, iddia edildiği gibi Yavuz Sultan

Selim’in Mısır Seferi’ne dayanması olasılığı dü-

şüktür. Osmanlı bölgeyi ele geçirmeden önce

bölgede Türkmen boylarının varlığı tarih kitap-

larında açık şekilde yer almaktadır. Boylar, bir

Türk devleti olan Memlûklar zamanında yerleş-

tirilmiştir. Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi

ve Mercidabık Savaşı’nda önemli roller oynamış

ve sonrasında Osmanlı’nın desteği ile etkinliklerini

artırmışlardır. Mercidabık Savaşı’nda lojistik du-

rağı olma rolünü oynamış, ancak bölgeye bu

amaçla Osmanlı tarafından yerleştirilmemişlerdir.

Ayrıca uzunca bir süre günümüz Baalbek Türk-

menlerinin yaşadığı bölgenin yakınındaki Kisri-

van’ı ve Akkar Türkmenlerinin yakınındaki Trab-

lus’u yönetmişlerdir. Tarih bilgileri ışığında, gü-

nümüz Lübnan Türkmenlerinin 12. yüzyılda böl-

geye yerleşen boyların devamı olmaları olasılığı

daha güçlü gözükmektedir.

II. LÜBNAN TÜRKMENLERİ:
COĞRAFYA, NÜFUS, KÜLTÜR,
KİMLİK, EKONOMİ

1. Akkar Türkmenleri

Akkar, Lübnan’ın kuzey vilayeti sınırları

içinde yer almaktadır. Akkar’da yer alan Türkmen

köyleri ise Kobayat yerleşim birimi yakınındadır.

Köylerin bulunduğu bölge yaklaşık 800 metre

yükseklikte olmakla birlikte köyler nispeten düz

bir alan üzerine kuruludur. Akkar’da iki Türkmen

köyü bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Türkmen

köyü olmamakla birlikte evlilik ve yer değiştirme

yoluyla yakın bazı köylerde de Türkmen nüfus

mevcuttur.

1.1 Kavaşra

Kavaşra köyü kimliklerini korumaları, Türk-

çeyi korumuş olmaları ve Türkiye ile ilk ilişki

kuran köy olması gibi nedenlerle Akkar’daki iki

köy arasında ön plana çıkmaktadır. Köyün nüfusu

3,000 civarındadır ve tamamı Türkmenlerden

oluşmaktadır.

Kavaşra köyü halkının kimliklerinin yapıtaşları

Lübnanlılık, Türkmenlik ve Sünniliktir. Köy hal-

kının tamamı Türkçeyi konuşmaktadır. Ancak,

yeni nesil arasında Türkçenin unutulması riski

söz konusudur. Son yıllarda Türkiye’nin ilgisinin

artması ve Türkçe öğrenimi verilmesi gibi çaba-

larla kimliklerini ve Türkçeyi koruma yönünde

bir bilinç oluşmaya başlamıştır. Kavaşra’nın

Türkçeyi yaşatması ve Türkmen kimliğini koru-

masında köyün tamamının Türkmen olması

önemli rol oynamaktadır. Bir diğer etken eğitim

seviyesinin Akkar’daki diğer köye nazaran düşük

oluşudur. Arapça eğitim görülmesi ve Türkçenin

çocukların geleceğinde avantaj sağlamaması

Türkçenin korunması ihtiyacını ortadan kaldır-

maktadır. Bu nedenle eğitim seviyesinin düşük

olduğu yerlerde Türkçe daha iyi korunmaktadır.
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Köyün önemli bir kısmı Lübnanlı Sünnileri

temsil eden ve Saad Hariri’nin liderlik ettiği

Gelecek Hareketi’ni desteklemektedir. Köyün

birçok yerinde Türkiye bayraklarını görmek

mümkündür. Köy içinde herhangi bir siyasal

ayrışım ya da çatışma yaşanmamaktadır. Akkar

bölgesinin çoğunluğunun Sünni olması nedeniyle

çevre ile fazla sorun yaşamamaktadırlar. Köyün

ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanmaktadır.

Daha çok buğday, arpa, üzüm, zeytin üretimi ile

uğraşılmaktadır. Gençler ise tarımdan ziyade or-

duda askerlik, polislik veya öğretmenlik mes-

lekleriyle uğraşmaktadır. Geneli Beyrut’ta çalışan

bu kişiler köyleri ile bağlantılarını koparmamıştır.

Köyde eğitim hizmetleri iyi düzeydedir ancak

eğitim oranı yüksek değildir. Lübnan’da temel

eğitimin zorunlu olmaması ve ekonomik neden-

lerden dolayı köy çocuklarının tamamı eğitim

alamamaktadır. Sağlık hizmetleri için yakındaki

bir yerleşim merkezine gitmek zorundadırlar.

Kendilerini Sünni Türkmen Lübnanlılar olarak

tanımlayan Kavaşralılar Türkiye’ye yakınlık his-

setmektedir. Türkiye’nin Lübnan Türkmenleri’ne

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

tarafından sağladığı üniversite bursundan fay-

dalanan Kavaşralılar olduğu için iyi Türkçe ko-

nuşan ve Türkiye’yi tanıyan çok sayıda Kavaşralı

bulunmaktadır. Ancak, genel olarak Türkiye hak-

kındaki bilgileri sınırlıdır. Kavaşra köyü Türki-

ye’nin en fazla proje gerçekleştirdiği Türkmen

köyü olmuştur. Türkiye Nisan 2014 itibarıyla

köye bir prefabrik okul inşa etmiş, okula jeneratör

vermiştir. Okul, Beyrut Büyükelçiliği aracılığı

ile Kızılay tarafından yapılmıştır. Jeneratör ise o

dönemde Lübnan’da Barış Gücü kapsamında

Sur’da bulunan Türk askeri birliği tarafından

temin edilmiştir. Askeri birlik ayrıca 21 bilgisayarlı

bir bilgisayar dershanesi projesini hayata geçir-

miştir. Köyde ilk ve orta öğrenim görülmektedir.

Türkiye tarafından ikinci bir okulun inşası devam

etmektedir. Bu okul binası tamamlandığında lise

olarak kullanılacaktır. Köye su şebekesi ve je-

neratör elektriği bağlanmış ve tüm evlere ulaştı-

rılmıştır. Akkar’da ayrıca, Türkmen nüfusun fay-

dalanması için içme suyu projeleri yapılmıştır.

Kavaşra köyü içinde olmamakla birlikte Akkar

Türkmenlerinin kullanımı için bir sağlık ocağı

inşa edilmiş ve açılışı o dönemde Dışişleri Bakanı

olarak görev yapan Ahmet Davutoğlu’nun Lübnan

ve Akkar Türkmen köylerini ziyareti sırasında

yapılmıştır. Sağlık ocağına tam teşekküllü bir

ambulans temin edilmiştir. Köy gençleri Türk-

menlerin Türkiye’de üniversite eğitimi alabilmesi

için Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar ta-

rafından her yıl verilen burstan faydalanmaktadır.

Türkiye’de okumuş kişiler köy yakınındaki yer-

leşim yerlerinde doktor, mühendis ve eczacı

olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Türkiye’den

getirilen Türkçe öğretmeni ücretsiz olarak köy

halkına Türkçe dersi vermektedir.

1.2 Aydamun

Aydamun, Kavaşra köyüne yakın bir mesafede

yer almaktadır. Köy demografik açıdan Kavaş-

ra’dan farklı olarak heterojen bir yapı arz et-

mektedir. Yaklaşık 5,000 nüfuslu köyde yaşa-

yanların yaklaşık %70’i Türkmen’dir. Yani Ay-

damun’da 3,500 civarında Türkmen yaşamaktadır.

Nüfusun geri kalan kısmını Hıristiyanlar oluş-

turmaktadır. Hıristiyanların %80’i Rum Ortodoks,

%20’si de Rum Katolik’tir.

Aydamun halkının kimliğinin belirleyici

öğeleri Lübnanlılık, Türkmenlik ve Sünniliktir.

Türkçe tamamen unutulmuştur. Çok yaşlı kişiler

ve Türkiye üniversitelerinde okumuş az sayıda

kişi haricinde Türkçe bilen bulunmamaktadır.

Bunun temel nedeni Aydamun Türkmenlerinin

Araplarla iç içe yaşaması ve eğitim oranının

yüksek oluşu ve eğitim dilinin de Arapça olmasıdır.

Okula giden çocuk oranının %100 olduğu köyde

eğitimin Arapça olması Türkçenin tamamen unu-

tulmasına neden olmuştur.



Aydamun köyünün çoğunluğu Gelecek Ha-

reketi’ni desteklemektedir. Köy içinde herhangi

bir siyasal ayrışım ya da çatışma bulunmamaktadır.

Hıristiyan halkla sorunsuz bir şekilde yaşamak-

tadırlar. Köyün ekonomisi tarıma dayanmaktadır.

Zeytin ve badem en fazla yetiştirilen ürünlerdir.

Ancak, Aydamun’un yeni nesli de askerlik,

polislik ve öğretmenlik gibi mesleklerle uğraş-

maktadır. 10 yıl öncesine kadar köyde başarı ile

yapılan halıcılık ölmüş durumdadır. Eğitim hiz-

metleri açısından köyün durumu iyi seviyededir.

Devlete ait ilkokul, ortaokul ve lise bulunmaktadır.

Bunun yanında ilk ve ortaokulun bulunduğu bir

de özel okul vardır. Köyün tamamı eğitim gör-

mektedir. Üniversite diplomalı genç sayısı oldukça

fazladır.

Köy halkının Türkiye ile herhangi bir bağ-

lantısı, Türkiye’de akrabaları bulunmamaktadır.

Türkiye hakkındaki bilgileri son derece kısıtlıdır.

Sadece Türkiye’de okumuş ve ziyaret etmiş

birkaç kişinin anlattıklarından ibaret olan bilgileri

olumlu yöndedir. Türkiye’yi “büyük, güzel ve

gelişmiş bir ülke” olarak düşünmektedirler. Tür-

kiye’yi görmek ve ziyaret etmek konusunda son

derece isteklilerdir. Yurt Dışı Türkler ve Akraba

Topluluklar Başkanlığı’nın verdiği burs ile Türk

üniversitelerinde okumuş gençler mevcuttur ve

bir tek bu kişiler iyi Türkçe konuşabilmektedir.

Türkiye’nin bölgedeki ilk betonarme okul yapımı

projesi hayata geçirilmiştir. Okulda Lübnan müf-

redatının yanı sıra Türkçe dersleri de verilmektedir.

Daha önceki dönemde Türk askeri birliği köy

okuluna bilgisayar sınıfı hediye etmiştir.

Akkar’da Kavaşra ve Aydamun’un yanı sıra

yakın bölgede yer alan ve Arap köyü olmakla

birlikte evlilik ya da farklı nedenlerle Türkmen

ailelerin yaşadığı yerleşimler söz konusudur. Ay-

damun’un yakınında yer alan toplam 5,000

nüfuslu Masta Hasan’da yaklaşık 350 Türkmen

yaşamaktadır. 1,200 nüfuslu el Dibbabiye’de 50

Türkmen vardır. Yaklaşık 2,500 nüfuslu El Davsi

Köyü’nde birkaç Türkmen aile ve toplamda 40 -

50 civarında Türkmen yaşamaktadır.
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Tablo 1. Akkar Türkmen yerleşimleri nüfus dağılımı

Kaynak: Nüfus sayılarına ilişkin bilgiler ilgili yerleşimlerin belediye başkanlarından alınmıştır.
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2. Baalbek Türkmenleri

Türkiye’nin Baalbek Türkmenleri ile tanışması

Akkar Türkmenlerinin Türk yetkilileri Baalbek

Türkmen köyleri hakkında yönlendirmesi ile

2007 yılında gerçekleşmiştir. Baalbek Türkmenleri

yaşam tarzı, kültür, sosyo ekonomik düzey gibi

unsurlar açısından Akkar Türkmenlerinden fark-

lılık taşımaktadır. Baalbek Türkmenleri daha

dışa kapalı bir toplumdur ve aşiret olarak örgüt-

lenmiştir. Şii ve Hıristiyanların yoğun olduğu

bir coğrafyada yaşamaktadırlar. Köyler farklı

din ve mezhebe mensup toplumlarla çevrelenmiş

olmakla birlikte kendi içinde homojen bir yapı

arz etmektedir. Duris ve Addus yerleşimleri hariç

tamamı Türkmenlerden oluşmaktadır. Bu böl-

gedeki Türkmenler Baalbek şehri yakınlarına

dağılmış ve birbirlerine yaklaşık 10’ar dakikalık

mesafede bulunan 5 Türkmen köyü ve Hermel

şehri yakınındaki bir köyden oluşmaktadır. Köy-

lerin tamamı çevre tarafından Türkmen aşireti

olarak bilinmektedir. Köylerin birbiri ile yakın

ilişkileri, akrabalık bağlantıları bulunmaktadır.

2.1 Duris

Duris Baalbek şehrine çok yakın bir mesafede

bulunan bir ilçedir. Duris diğer Türk men köylerine

göre büyük ve gelişmiş bir kasaba niteliğindedir.

Burada Türkmenler azınlık konumundadır. Toplam

nüfus 10,000 civarındadır. Bu nüfus içinde Hı-

ristiyan ve Müslümanlar eşit olarak dağılmış

durumdadır. 5,000 kişilik nüfusa sahip Müslü-

manlar içinde Şiiler %85, Sünniler %15 dağılıma

sahiptir. Sünnilerin büyük çoğunluğu Türkmen-

lerden oluşmaktadır. Duris’te toplam 700 civarında

Sünni Türkmen yaşamaktadır. Kalan Sünni nüfusu

ise yaklaşık 200 kişilik Araplar oluşturmaktadır.

Duris’te yaşayan Türkmenler ekonomik durum

ve eğitim seviyesi açısından iyi durumdadır. An-

cak; şehirleşmiş olmaları, Araplarla iç içe yaşa-

maları, eğitim seviyelerinin yüksekliği, dışa açık

olmaları gibi nedenlerle Türkçe zayıflamış du-

rumdadır. Türkmen kimliğinin yanı sıra Sünni

Lübnanlı kimliği öne çıkmaktadır.

Türkmenler burada da büyük oranda Gelecek

Hareketi’ni desteklemektedir. Çevrede Şiiler son

derece güçlüdür ve Hizbullah liderliğindeki 8

Mart İttifakı desteklenmektedir. Bu nedenle,

Türkmenler Duris’te son yıllara kadar siyasal

yapıdan dışlanmıştır. Ancak, bu durum değişmeye

başlamıştır. Türkmenler çok az sayıda da olsa

Duris’in yerel yönetiminde görev almaya başla-

mıştır. Duris’te farklı mezhepsel grupların birarada

yaşıyor olması nedeniyle ülke genelinde yaşanan

herhangi bir gerilim Duris halkı arasında da ger-

ginliğe neden olabilmektedir. Ancak normal top-

lumsal yaşamda hiçbir sorun yaşanmamakta,

farklı gruplar arası evlilikler de gerçekleşmektedir.

Evlilik yoluyla akrabalık ilişkisi her geçen gün

artmaktadır.

2.2 Şeymiye

Şeymiye köyü Baalbek’e yaklaşık 20 km

mesafededir. Köyün nüfusu 1,200 civarındadır

ve tamamı Türkmen’dir. Şeymiye tam bir Anadolu

köyünü andırmaktadır. Bazı aileler Anadolu’daki

Yörüklere benzer bir yaşam tarzına sahiptir. Köy

halkı bizler Türkçe soru sorduğumuzda net olarak

anlayamasa da aralarında konuşurken bizler ta-

rafından rahatlıkla anlaşılabilecek şekilde Türkçe

konuşmaktadır. Buna küçük çocuklar da dâhildir.

Aile içinde Türkçe konuşulmaya devam edil-

mektedir. Köyün tamamının Türkmen oluşu, Şii

çoğunluğun yaşadığı bir bölgede bulunuyor ol-

maları, dışa kapalı bir toplum yapısına sahip ol-

maları, Türkmen aşireti olarak adlandırılmaları

ve eğitim seviyesinin düşük oluşu kimliklerini

ve Türkçeyi günümüze kadar korumalarını sağ-

lamıştır.

Siyasal olarak büyük ölçüde Gelecek Hareketi

desteklenmektedir. Ekonomi, tarım ve hayvan-

cılığa dayanmaktadır. Son derece fakir, çadırda

yaşayanların yanı sıra nispeten iyi durumda
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aileler bulunmaktadır. Köyün eğitim seviyesi
orta düzeydedir. Okul bulunmadığı için çocuklar
Bid Neil isimli bir yerleşim yerine gitmektedir.
Sağlık hizmetleri de yine 10 km uzaklıkta bir
sağlık ocağında alınmaktadır. Kızılay tarafından
Baalbek Türkmen köylerine yakın düşüncesiyle
Mahamiye isimli bir yerleşim yerine okul yapıl-
mıştır. Ancak bu okul Türkmenler tarafından
kullanılmamaktadır.

2.3 Nananiye

Nananiye köyünün toplam nüfusu 900 civa-
rındadır ve tamamı Türkmen’dir. Köy halkında
Türkmen bilinci var olmakla ve bundan gurur
duymakla beraber kimliklerini yavaş yavaş kay-
betmektedirler. Köyde yaşça büyük olanlar iyi
Türkçe konuşabilmekte, küçük çocuklar orta dü-
zeyde Türkçe bilmektedir. birçok kişi Türkçe
veya Türkiye’de popüler olan isimlere sahiptir.5
Köyün gelir seviyesi son derece düşüktür. Na-
naniye halkı Lübnan vatandaşlığını ancak 1994
yılında almıştır. Halk, Sünnilerin genelinde
olduğu gibi çoğunlukla Gelecek Hareketi’ni des-

teklemektedir. Çevre köylerle herhangi bir so-
runları, çatışmaları bulunmadığını ifade etmek-
tedirler.

Köyün ekonomisi tarıma dayanmaktadır. Buğ-
day, arpa, patates, domates temel tarım ürünleridir.
Bunun yanında diğer Türkmen köylerinde olduğu
gibi askerlik ve polislik yapan birçok Türkmen
bulunmaktadır. Köyün eğitim seviyesi orta dü-
zeydedir. Çocukların %60’ı eğitim almaktadır.
Köyde okul bulunmamakta ve bu nedenle 12
km uzaklıkta Baalbek merkezde yer alan ilkokul
ve liselere gitmek zorunda kalmaktadırlar. Altyapı
olarak, su sıkıntısı yaşanmamakta, kuyu suları
borular vasıtası ile evlere taşınmaktadır. Elektrik
konusunda sıkıntı yaşansa da jeneratörler aracılığı
ile çözüm üretilmektedir. Köyde uydu vasıtası
ile Türk kanalları izlenebilmekte ve Lübnan ge-
nelinde olduğu üzere Türk dizileri büyük ilgi
çekmektedir.

Son 10 yıla kadar Türkiye ile herhangi bir

bağlantılarının olmamasından dolayı Türkiye’ye

karşı bir ilgi veya bağlılıkları bulunmamaktadır.

Tablo 2. Baalbek Türkmen yerleşimleri nüfus dağılımı

Kaynak: Nüfus sayılarına ilişkin bilgiler Duris Belediye Meclisi üyesi Ali Görli’den alın mıştır.
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Sadece iş nedeniyle Türkiye’ye giden az sayıda

kişi bulunmaktadır. İlk aşamada Türkiye’nin

Beyrut Büyükelçiliği ve önceden Sur’da görev

yapan Türk askeri birliğinin Baalbek Türkmen-

lerinden haberdar olmaları ile ilişki kurulmaya

başlanmıştır. Son yıllarda ise Türkiye’nin bölgeye

artan ilgisine paralel olarak ziyaretler ve yapılan

yardımlarda artış söz konusudur.

2.4 Addus

Addus Nananiye’nin hemen yanı başında 5

dakikalık bir mesafededir. Esasen bu köyü ayrı

bir köy olarak değerlendirmek bile doğru olma-

yabilir. Dolayısıyla köy ile ilgili bilgilerin tamamı

Nananiye ile paralellik taşımaktadır. Köyün

nüfusu 1,000 civarındadır ve bunun %85’i Sünni

Türkmen, %15’i Şii Arap’tır. Addus’ta yaklaşık

800 Türkmen yaşamaktadır.

2.5 Hadidiye

Hadidiye köyü, Addus’a yaklaşık 5 km me-

safede son derece küçük bir köy hatta mezra

olarak tanımlanabilecek yerleşim yeridir. Toplamda

30 civarında ev ve ça dırdan oluşmaktadır. Tamamı

Türkmenlerden oluşan yerleşimin nüfusu 600

civa rındadır.

2.6 Maşari Al Kaa

Maşari Al Kaa köyü coğrafi olarak Baalbek

Türkmen köylerinden farklı bir noktadadır. Bekaa

vilayeti sınırları içinde olmakla birlikte Hermel

şehrine daha yakın bir yerdedir. Maşari Al Kaa

Suriye Lübnan sınırına çok yakın bir noktada

yer almaktadır. Köy halkının bir kısmı Suriye,

bir kısmı Lübnan vatandaşıdır. Köy tamamen

Türkmenlerden oluşmaktadır. Toplam nüfus 500

civarındadır. 500 kişinin 300’ü Suriye 200’ü

Lübnan sınırları içindedir. Suriye iç savaşı ne-

deniyle köy halkının tamamı Lübnan tarafına

geçmiş durumdadır. Son derece verimli topraklar

üzerine yerleşmiş olan köy tarım ile uğraşmak-

tadır.

3. Dınniye Türkmenleri

Dınniye Lübnan’ın Kuzey Vilayeti’ne bağlı

Miniye Dınniye ilçesi sınırları içinde yer alan

bir bölgedir. Genel olarak Sünni Arap ve Hıristiyan

nüfusun yaşadığı bölgenin toplam nüfusu 25 bin

civarındadır. Nüfusun %95’ini Sünni Müslümanlar

kalan %5’ini Hıristiyanlar oluşturmaktadır. Dın-

niye bölgesi genelinde toplam 15 yerleşim bu-

lunmaktadır. Bunlardan 2 tanesi Türkmen bir

tanesi de Türkmenlerin de yaşadığı yerleşimler

olarak bilinmektedir. Dınniye Türkmen köyleri

idari olarak Beyel havik köyüne bağlıdır. Yasal

olarak hiçbir belediyeye bağlı değillerdir. Fakat

fiili olarak Kefir Benin ve Safire belediyeleri

Türkmen köyleri ile ilgilenmektedir.

Dınniye’de yaşayan Türkmenler ile Türki-

ye’nin ilişkisi Baalbek Türkmenlerinden de sonra

2011 yılında kurulmuştur. O döneme kadar ne

Türkiye’nin ne de diğer Türkmen bölgelerinin

Dınniye Türkmenleri hakkında bir bilgisi bu-

lunmamaktadır. Lübnan’da Türkmenlerin 2010

sonrasında görünür olması, Türkiye’den Lübnan

Türkmen bölgelerine üst düzey ziyaretler yapıl-

ması ile Dınniye Türkmenleri diğer Türkmen

bölgelerinden haberdar olmuştur. Türkiye ile ilk

bağlantıları 2011 yılında Türkiye Büyükelçili-

ği’nden yetkililerin ziyareti ile başlamıştır. O

dönemde Türkiye Başbakanı olan Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan’ın Akkar’da Türkmen

köylerine gerçekleştirdiği ziyareti “100 yıllık

kopukluğun ortadan kalkması” olarak tanımla-

maktadırlar. Tarihleri konusunda ellerinde net

bir bilgi bulunmamaktadır. Dınniye Türkmenleri

çevre tarafından “Türkmen, Türk” olarak bilin-

diklerini belirtmektedir. Lübnan’daki diğer Türk-

men köyleri ile aralarında akrabalık ilişkisi ya

da sıkı bir bağ söz konusu değildir. Dınniye’deki

Türkmen köylerinde Türkmen kimliği zayıflamış

ve Türkçe yaşlılar dahil olmak üzere tamamen

unutulmuştur. Dınniye Türkmenleri her ne kadar

Türkçe bilmeseler de Türk dizileri ve şarkılarına
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yakınlık duyduklarını ifade etmektedir. Lübnan’da

ulaşılması mümkün olan Kuzey Kıbrıs radyo ve

televizyonları takip edilmektedir.

Dınniye Türkmenleri kış aylarında genelde

Trablus şehrinde çalışmak amacıyla ya da öğrenci

olarak Mijlaya ve Kubbe mahallelerinde yaşa-

maktadır. Ancak yaz aylarında köylerine dönül-

mektedir. Köy halkı daha çok çiftçilik ile geçimini

sağlamaktadır. Bunun yanı sıra asker ve öğretmen

olarak görev yapan memurlar mevcuttur. Daha

az olmakla birlikte hayvancılık da yapıl maktadır.

Köylerdeki en büyük sıkıntı su temini konusunda

yaşanmaktadır.

3.1 Havvara

Dınniye’de en büyük Türkmen köyü Havva-

ra’dır. Köy toplam 600 nüfusludur ve tamamı

Türkmenlerden oluşmaktadır. Köyde Türkmen

kökenli üç büyük aileye mensup kişiler yaşa-

maktadır. Bu aileler Halil, Türkmani, Zaile’dir.

Köyün nüfusu kış aylarında 300’e düşmekle bir-

likte yaz aylarında gerçek nüfusu olan 600’e

çıkmaktadır. Köyde 70 öğrencinin eğitim aldığı

bir ilkokul mevcuttur.

3.2 Ceyrun

Dibbeyl’e bağlı köyde toplam nüfus 2,500’dür.

Bunun yaklaşık 250’si Türkmen’dir ve bu aileler

Halil ailesi ne mensuptur. Köyün geri kalanı

Sünni Arap’tır. Bu köyde toplamda 240 öğrencinin

eğitim aldığı 1 ilkokul ve 1 ortaokul bulunmak-

tadır.

Bu yerleşimlere ek olarak Sünni Arapların

çoğunlukla yaşadığı ancak yaklaşık 100 Türk-

men’in yer aldığı 1.000 nüfuslu Gurhayye Köyü

yer almaktadır. Bu köy Türkmen köyü olmamakla

birlikte evlilik nedeniyle gidenlerden oluşan bir

Türkmen nüfus mevcuttur.

Lübnan’da siyasal ve toplumsal gerginlikler

mezhepsel düzlemde yürüdüğü ve Dınniye nü-

fusunun geneli Sünni Müslüman olduğu için

çevre ile sorun yaşamamaktadırlar. Araplar ile

ortak kültür paylaşılmaktadır. Evlilikler yoluyla

çevre ile bütünleşme gerçekleşmiş durumdadır.

Arap köyleri tarafından Türkmen olarak bilin-

mektedirler. Köylerde Türk televizyonlarına,

Türk müziğine karşı yakın bir ilgi söz konusudur.

Köy halkı Sünnilerin geneli gibi büyük ölçüde

Gelecek Hareketi’ni desteklemektedir.

Köylerin en büyük sıkıntıları kendi beledi-

yelerinin olmamasıdır. Buna bağlı olarak içme

suyu, doktor, dil öğrenimi ve eğitim binası, am-

bulans, itfaiye gibi konularda sıkıntıları söz ko-

nusudur. Köylerde sağlık hizmetleri açısından

sıkıntı bulunmaktadır. Köylere en yakın hastane

1.5 saat mesafededir ve dağlık bölge olması ne-

deniyle ulaşım zordur. Bu sıkıntıyı gidermek

için doğum gibi acil durumlarda müdahale için

yakın mesafede klinik açılmıştır. Burada da

birçok sağlık malzemesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Dınniye Türkmenlerinin en başta gelen talebi

Türkçe eğitimin de içinde olacağı bir eğitim

merkezi açılmasıdır. Türkmenler sadece kendi-

lerinin değil bölge halkının genelinin Türkçe

öğrenme konusunda istekli olduğunu belirtmek-

tedir. Dınniye Türkmenlerinin Türkçe’yi tamamen

unutmuş oldukları düşünüldü ğünde Türkçe eğitim

konusu daha büyük anlam ve önem kazanmak-

tadır.

Dınniye bölgesinde yaşayan Türkmenler köprü

rolü üstlenerek tüm Dınniye ile Türkiye arasında

ilişkilerin kurulmasını sağlamıştır. Giderek artan

ilişkiler neticesinde Dınniye Belediyeler Birliği

ile Marmara Belediyeler Birliği arasında işbirliği

protokolü imzalanmıştır. Türkiye’nin TİKA Lüb-

nan Koordinatörlüğü aracılığı ile Dınniye böl-

gesine artan yardımları söz konusudur.

4. Giritli Türkler

Lübnanlı Girit Türklerinin hikâyesi, Girit
Adası’nın Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetinden
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çıkması sürecine dayanmaktadır. 1821 yılında
Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanmasıyla beraber
Girit’teki Rumlar Osmanlı Devleti’ne kar şı ayak-
lanmaya başlamıştır. 1897 yılına kadar birçok
ayaklanma gerçekleşmiş ve Osmanlı tarafından
bastırılmıştır. 1897 yılı Osmanlı -Yunan Savaşı
öncesinde ada yeniden hareketlenmiştir. Savaşı
Osmanlı Devleti kazansada bölgesel güçlerin
müdahalesi ile adada Çarlık Rusyası, İngiltere,
Fransa ve İtalya korumasında bir yönetim oluş-
turulmuş, Yunan kralının oğlu Georgios komiser
olarak tayin edilmiştir.6 1897 tarihinden itibaren
adadaki Osmanlı hâkimiyetinin ortadan kalkması
ve asker lerin adadan ayrılmasıyla Giritli Türk
Müs lüman nüfus yalnız kalmıştır. Bu tarihten
itibaren o dönemde adanın toplam nüfu sunun
yaklaşık %45’ini oluşturan Müslümanlara yönelik
Rum saldırıları başlamıştır. 1898 yılında Ali
Bekraki liderliğinde Rumlara karşı bir ayaklanma
başlatılsa da saldırılar karşısında Osmanlı Devleti,
Müslüman Türk nüfusa sahip çıkmak için gemi-
lerle adayı boşaltmıştır. Girit Türklerinin büyük
bir kısmı İzmir ve Mersin’e yerleştirilirken bir
kafilede Trablus ve Şam’a gönderilmiştir. Bu
bölgeye yerleşti rilenler için II. Abdülhamit Su-
riye’de Ha midiye köyünü inşa etmiş ve kendilerine
toprak vermiştir. Ayrıca, Girit’teki malla rı karşılığı
bedel kendilerine ödenmiştir.

I. Dünya Savaşı sonunda Suriye-Lübnan böl-
gesinin Osmanlı hâkimiyetinden çıkması ve sı-
nırların yeniden çizilmesi ile Giritlilerin bir kısmı
Suriye, akrabaları olan diğer kısım da Lübnan’da
Trablus şehrinde kalmıştır. Şu an günümüzde
Lübnan’da yaşayan Giritli Türkler, Trablus’a
yerleştirilenler ve Suriye’de Hamidiye köyüne
yerleştirilip daha sonra ekonomik nedenlerle
Lübnan’a geçen Giritli Türklerden oluşmaktadır.
Lübnan’a ve Suriye’ye yerleştirilen Giritliler ile
ilgili detaylı bilgiler “Girit Adası ve Göçmenler
Tarihi” isimli kitapta Prof. Dr. Abdüllatif Bekraki
tarafından anlatılmıştır.7 Buradaki tespitlere göre,
Trablus’a 10 bin Giritli gelmiş, ancak daha sonra
dağılmıştır.

Günümüzdeki nüfusları net olarak bilinme-

mekle birlikte 10 bin civarında Giritli Türk’ün

Lübnan’da yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu

kişiler kendilerini Türk olarak adlandırmamaktadır.

Ancak tarihlerinin, Giritli olduklarının bilincin-

dedirler ve kendilerine muhacir demektedirler.

Giritli Türkler ilk yerleştikleri dönemde Arap

nüfusa karşı mesafeli durmuş ve kimliklerini,

kültürlerini koruma eğilimi içinde olmuştur. Bu

durum son nesillerle birlikte değişmeye başlamıştır.

İlk nesil Rumca ve Türkçe bilmekle beraber

yeni nesiller her iki dili de unutmuştur. Aradan

geçen 110 yıllık sürede büyük oranda asimile

olmuşlardır. Sadece adetler ve bazı gelenekler

açısından Türk kültürünün izleri devam etmektedir.

Trablus halkı, Girit lileri, Türk yerine muhacir

olarak adlandırmaktadır. Bunun nedeni, Osman-

lı’nın Giritli Türkleri bölgeye gönderirken yerel

yönetime “Girit muhaciri gönderiyorum” şeklinde

bir ifade kullanması olmuştur. Günümüzde Giritli

Türkler soyadların dan anlaşılmaktadır. Soyadları

“aki” eki ile bitmektedir ve “aki” Rumcada

“oğlu” anlamına gelmektedir. Soyadındaki “aki”

eki çıkarıldığında Türkçe kök ortaya çıkmaktadır.

Örneğin Bekraki soyadı “Bekir” ve “aki”den

oluşmaktadır ve Bekiroğlu an lamına gelmekte-

dir.

Giritli Türkler kendilerine Osmanlı denmesi

nedeniyle Osmanlı Devleti’nin de vamı olarak

gördükleri Türkiye’ye yakınlık duymaktadır.

Giritli Türklerin kimliklerini koruyamamalarının

muhtemel nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Her şeyden önce Araplarla iç içe yaşamaktadırlar.

Ayrıca Müslüman olmaları nedeniyle yerel halk

tarafından kabul görmüşlerdir. Herhangi bir dış-

lanmışlık, baskıya maruz kalma söz konusu de-

ğildir. Büyük bir şehirde yaşadıkları için kültür

ve kimliklerini koruyabilecekleri dışa kapalı bir

ortam bulamamışlardır. Türkiye’nin varlıklarından

haberdar olmaması ve 1990’ların başında kadar

fazla ilgi göstermemiş olması Araplaşma sürecini
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hızlandırmıştır. Türkiye, Lübnan’da Giritli Türk-

lerin varlığından 1985 yılına kadar haberdar ol-

mamış ve ilk ilişki o yıl içinde Giritli Türklerin

Türkiye Büyükelçiliği’ne başvurması ile kurul-

muştur. Şehirleşmiş bir topluluk oldukları için

eğitim seviyeleri yüksektir. Bu da dilin unutul-

masında önemli faktörlerden biri olmuştur.

Eski dönemlerde iletişimin zor olması nede-

niyle Suriye ve Lübnan’a yerleşen Giritli Türklerin

Anadolu’ya yerleşen akrabaları ile bağları zamanla

kopmuştur. Türkiye’de soyadı kanunun çıkması

ile Lübnan ve Anadolu’daki Giritliler arasındaki

tek bağ ortadan kalkmıştır. İzmir ve Ayvalık’ta

çok sayıda akrabaları olduğunu tahmin etmekle

beraber net bilgiye sahip değillerdir. Lübnan’da

yaşayan Giritli Türklerin Türkiye’dekilere göre

tek farkı yerleştirildikleri yerin Türkiye’nin hâ-

kimiyetinden çıkması ve Arap nüfusun arasında

kalmalarıdır.

Lübnanlı Girit Türklerinin Suriye’deki akra-

baları ile ilişkisi ise sürmektedir. Hamidiye köyü

ile karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmektedirler.

Hamidiye’de kalan Giritli Türkler de, Trablus’ta-

kiler kadar olmasa da asimile olmuştur. Örneğin

Trablus’takiler dillerini tamamen kaybetmişken

Hamidiye’dekiler Rumca konuşmaya devam et-

mektedir. Rumca konuşmaları kimlikleri konu-

sunda yanlış bir anlamaya izin vermemelidir.

Zira bilindiği gibi nüfus mübadelesi sırasında

Türkiye’de yaşayıp Yunanistan’a geçen Rumlar

da Türkçeyi daha iyi konuşmaktaydı. Bu durum

yaşanılan bölgede kullanılan dil ile alakalıdır.

Hamidiye’dekiler kendini Giritli Türk olarak

değil Giritli Müslüman veya Osmanlı olarak ta-

nımlamaktadır. Trablusluların bir kısmı eğitim

seviyelerinin yüksekliği sayesinde kökenlerini

araştırmış ve bu nedenle kendini Giritli Türk

olarak adlandırmaktadır. Trabluslu Giritli Türkler

arasında Türkiye ile bağlantısı olan ve Türkiye’ye

sempati duyanlar çoğunluktadır.

Türkiye’nin Lübnan’a ilgisinin 2000’li yıllarda

artmasına paralel olarak Giritli Türkler ile iliş-

kilerde de gelişme yaşanmıştır. Bu çerçevede en

önemli gelişme Yurt Dışı Türkler ve Akraba

Topluluklar Başkanlığı’nın desteği ile Lübnan’da

yaşayan Girit Türkleri, “Osmanlı Yönetiminde

Girit ve Girit Müslümanları” isimli bir konferans

düzenlemiştir. Zorunlu göçün 100. yılında ger-

çekleşen etkinlikte Lübnan ve bölge geneline

dağılmış Girit Türkleri bir araya gelmiştir. Kon-

feransta, Giritliler ile ilgili Osmanlı arşivlerinde

yer alan 40 belgenin gösterildiği sergi de açıl-

mıştır.

5. Lübnan’da Yaşayan Türk
Vatandaşları (Mardinliler)

Lübnan’da Lübnan vatandaşlığının yanı sıra

Türk vatandaşlığına sahip önemli sayıda bir top-

luluk bulunmaktadır. Büyük çoğunluğu Beyrut’ta

yaşayan Türk vatandaşlarının bir kısmı dernekler

altında örgütlenmiştir. Derneklerin verdiği ra-

kamlara göre Beyrut’ta 50,000 civarında Mardinli

yaşamaktadır. Türk vatandaşları 1940’larda eko-

nomik nedenlerle Güneydoğu Anadolu Bölge-

si’nden göç etmiş kişilerden oluşmaktadır. Ge-

nellikle Mardin ve çevresinde bulunan Söğütlü,

Ömerli, Çavuşlu, Şenköy, Midyat, Gelinkaya

gibi kasabalardan göç etmişlerdir. Bu kişilerin

bir bölümü Suriye’de kalmış bir kısmı Beyrut’a

kadar gelmiştir. Şu anda Beyrut’ta yaşamlarını

sürdürenler 2. ve 3. nesildir. Orta ve üstü yaştakiler

iyi Türkçe konuşmaktadır. Yeni nesillerle beraber

Türkçe unutulmaya başlanmıştır. Birçoğunun

Türkiye ile bağlantıları devam etmek tedir. Ak-

rabaları ve mülkleri bulunmakta, iş dolayısıyla

sık sık Türkiye’yi ziyaret etmektedirler.

Bu topluluk eskiden sosyo ekonomik açıdan

alt tabakaya mensup olmakla birlikte son yıllarda

durumlarında nispi bir düzelme olmuştur. Birçoğu

Lübnan’daki koşulların iyi olmaması nedeniyle

Türkiye’ye dönme isteğindedir. Çoğunluğu Lüb-
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nan vatandaşlığını 1994 yılında alabilmiştir. O

tarihten itibaren koşulları nispeten düzelmeye

başlamıştır. Bir kısmı halen hem Lübnan hem

de Türk vatandaşlığına sahiptir. Ancak bazıları

Türkiye ile resmi bağlantılarını ispat edemedikleri

için Türk vatandaşlığı alamamaktadır. Bu kişilere

vatandaşlık verilmesi en büyük arzularıdır. Bir

diğer arzuları da Türkçe öğrenimi verilmesidir.

2005’ten bu yana Mardinliler arasında Tür-

kiye’ye geri dönüşler başlamıştır. Toplamda

50,000 civarındaki Mardinli arasında 23 25 bin

arasında oy kullanma hakkına sahip Türk vatandaşı

bulunmaktadır. Bu kesim içinde kendini Mardinli

olarak tanımlayanlar Türkiye ile arasında olumlu

bir bağ kurmaktadır. Yaklaşık 30,000 kişilik

nüfus kendini Mardinli olarak tanımlamaktadır.

6. Suriye Türkmenleri

Suriye iç savaşının yarattığı güvenlik soru-

nunun en önemli sonuçlarından biri 2015 yılı

itibarı ile 4 milyonu aşkın Suriyelinin güvenlik

ve ekonomik gerekçeler ile ülke dışına göç

etmesi olmuştur. Göçe maruz kalan toplumsal

gruplar arasında Suriye Türkmenleri de yer al-

maktadır. Suriye’de ne kadar Türkmen yaşadığı

net olarak bilinmemekle birlikte Halep, Lazkiye

ve Humus Vilayetlerinde birçok Türkmen yerle-

şimi bulunmaktadır. Suriye Türkmenleri siyasi

ve askeri örgütlenme açısından zayıf olmaları

ve stratejik olarak önem taşıyan bölgelerde

yaşıyor olmalarından ötürü ülkedeki kitlesel göç

olgusunun önemli parçalarından biri olmuştur.

Suriyeli mültecilerin temel göç nedeni istik-

rarsızlıktır. Göç edilen ülkeyi belirleyen en

önemli faktör coğrafi yakınlık olmuştur. Türkiye

ve Irak, Suriye’nin kuzey ve doğu bölgelerinden

yoğun göç alırken, Lübnan ve Ürdün’e göçün

büyük kısmı Batı ve Güney Suriye’den gerçek-

leşmiştir. Diğer taraftan göç ile etnik dinsel kimlik

arasında da yakın bir ilişki söz konusudur. Suri-

yeliler göç ederken aynı kimliği paylaştıkları

toplumların yaşadığı ya da akrabalarının bulun-

duğu bölgeleri tercih etmiştir. Suriye Türkmen

göçü bu durumun en bariz örneğidir. Halep ve

Lazkiye’de yaşayan Suriye Türkmenleri aynı

dili konuştuğu, sınırda akrabalık ilişkisinin olduğu

ve coğrafi olarak en yakın ülke olan Türkiye’ye

göç etmiştir. Aynı şekilde Humus ve Tartus’ta

yaşayan Türkmenler de coğrafi olarak en yakında

bulunan ve akrabalık ilişkisi içinde oldukları

Akkar ve Baalbek’teki Türkmen bölgelerini

tercih etmiştir.

Suriye Türkmenlerinin Lübnan’a göçünü ka-

baca iki başlık altında sınıflandırmak mümkün-

dür.

a. Zara ve çevresi, Hama ve Tartus’ta bulunan

Türkmen yerleşimlerinin Akkar Türkmen böl-

gesine göçü

Akkar Türkmen bölgesine Suriye Türkmen

göçü büyük oranda Humus ve az miktarda Hama

ile Tartus Vilayeti’nden gerçekleşmiştir. Bu böl-

gelerdeki Türkmen yerleşimleri coğrafî olarak

Lübnan’daki Türkmen köylerine yakındır. Humus

Türkmenleri ile Akkar Türkmenleri arasında ak-

rabalık ilişkisi de söz konusudur. Humus’taki en

önemli Türkmen yerleşimi Zara Köyü’dür. Zara

yerleşimi ayaklanma başından itibaren muhalif

saflarda yer almış ve yerleşimde kontrol 2014

yılına kadar Türkmenlerin içinde yer aldığı silahlı

muhalefet güçlerinde olmuştur. Zara yerleşimi,

Lübnan’dan gelen muhalif grupların ülkeye girişi

ve Humus’un merkeziyle Akdeniz kıyıları ara-

sındaki bağlantıyı sağlaması açısından kritik

önem taşıyan bir bölgedir. Rejim, muhaliflere

Lübnan’dan gelen desteği engellemek ve Şam -

Halep karayolunu kont rol altına almak için Zara

yerleşimine operasyonlar gerçekleştirmiştir. Şubat

2014 tarihinde başlayan çatışmalar neticesinde

Mart 2014 ayının ikinci haftasında rejimin kont-

rolüne geçen Zara’da sivil halka yönelik saldırılar

gerçekleşmiş ve birçok kişi hayatını kaybetmiştir.
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Lübnan Suriye sınırının Hizbullah destekli rejim

güçlerinin kontrolüne geçmesi ile Humus Türk-

menleri kitlesel olarak Lübnan’daki akrabalarının

yer aldığı Akkar Türkmen bölgesine göç etmeye

başlamıştır. Humus Türkmenleri açısından en

sıkıntılı konu, yerleşim yerlerinin tamamen

ortadan kaldırılmış olması nedeni ile uzun yıllar

ve belki kalıcı olarak Lübnan Türkmen bölgele-

rinde yaşamlarını sürdürmek zorunda olmaları-

dır.

Akkar Vilayeti geneline Nisan 2015 itibarıyla

yaklaşık 1,600 civarında Suriye Türkmeni aile

göç etmiştir. Bu da yaklaşık 6,000 civarında

Suriye Türkmeninin Akkar’a göç ettiği anlamına

gelmektedir. Akkar’a göç edenler arasında bir

kısım çalışmak için Beyrut ve Trablus gibi büyük

şehirlere dağılmıştır. Kavaşra Türkmenleri ile

Zara Türkmenleri arasında evlilik yoluyla ayak-

lanma öncesinde zaten yakın akrabalık ilişkisi

söz konusu idi. Bu nedenle Akkar’a gelen Suriye

Türkmenlerinin büyük bölümü Kavaşra’ya yer-

leşmiştir. Ancak Kavaşra’nın çok büyük olmaması

nedeniyle bazı aileler Vadi Halid ve Halbe’ye

yayılmıştır. Bunun yanı sıra az sayıda olmakla

birlikte Aydamun, El Bire, Halba, Şahduf, Bazbina,

El Devsiye, Tilayl, Vadi Halid ve Maşda Hamud’a

yerleşenler söz konusudur. Akkar’ göç eden

Suriye Türkmenlerinin büyük çoğunluğu Zara’dan

gelmekle birlikte Humus’a bağlı Telkelah, Ni-

zariye, Tensin, Kusayr, Akrap, Sem Alil, Husn,

Hamis, Hırbit, İcbab, Baruha, Humus merkezde

Babı Amr; Hama’ya bağlı Tıllıf, Kuzhil, Uveir,

Hürmül, Beyt Natır, Hasarciye, ve Tartus’a bağlı

Mitraz, Beyt Aslan, Bisitin, Ayn Dibiş, Dahrub,

Bdada yerleşimlerinden göç almıştır.

b. Kusayr ve çevresindeki Suriye Türkmen-

lerinin Baalbek Türkmen bölgesine göçü Suriye -

Lübnan sınırında yer alan Kusayr ve çevresinde

önemli sayıda Türkmen yaşamaktadır. Türkmen-

lerin de yaşadığı bu bölge sınır hattının kontrolü

açısından stratejik öneme sahiptir. Bu nedenle

Suriye rejimi 2013 yılı başından itibaren muhalif

güçlerin kontrol ettiği kente yönelik operasyonlar

düzenlemiştir. Mayıs 2013 tarihinde ise Lübnanlı

Hizbullah örgütü Kusayr kuşatmasına katılarak

Suriye iç savaşına doğrudan taraf olmuştur. Hiz-

bullah militanlarıyla desteklenen Suriye ordu

birlikleri birkaç koldan kasabaya girmiş ve kont-

rolü ele geçirmiştir. Bunun sonucunda aralarında

Türkmenlerin de yer aldığı bölge halkı Lübnan’a

göç etmek durumunda kalmıştır. Kuasyr ve çev-

resindeki Türkmenlerin büyük bölümü Baalbek

Türkmen bölgelerine yerleşmiştir.

Nisan 2015 itibarıyla Baalbek’te toplam 1,500

civarında Suriye Türkmeni yaşamaktadır. Bu ai-

lelerin köylere göre dağılımı şu şekildedir: Duris

16 aile, Hadidiye 65 aile, Addus 115 aile,

Nananiye 45 aile ve Şeymiyye 15 aile. Suriye

Türkmenlerinin geldikleri yerleşimler ise şu şe-

kildedir: Kusayr çevresi, Zara, Lisi, Nazariye ve

Lübnan sınırındaki köyler. Baalbek’e göç eden

Türkmenler ile Lübnanlı Türkmenler arasında

çok yakın akrabalık ilişkisi bulunmaktadır.

Zorunlu göç öncesinde de taraflar arasında ticaret,

evlilik, ziyaret şeklinde yakın ilişkiler zaten söz

konusu idi. İki tarafta aynı soyadı taşıyan çok

sayıda aile bulunmaktadır ve aynı dil konuşul-

maktadır. Baalbek Türkmenleri ile Kusayr çev-

resinden göç eden Suriye Türkmenlerini sınırın

ayırdığı aynı ailelerin üyeleri olarak değerlen-

dirmek mümkündür. Konuşulan Türkçe Anado-

lu’nun birçok yerinde kullanılan ancak yaygın

olmayan öz Türkçe kelimeleri içermektedir.

Ancak çok sayıda Arapça kelime karışmış du-

rumdadır. Baalbek’e göç eden Türkmenlerin de

geri dönüş olasılıkları son derece zayıftır. Kusayr

ve çevresindeki yerleşimler Suriye rejimi tara-

fından tamamen yok edilmiştir. Evleri yıkılma-

yanların da güvenlik durumunun kötü olması,

eğitim, sağlık, elektrik gibi temel hizmetlerin

sağlanamaması ve ekonomik ortam gibi nedenlerle

en azından orta vadede Suriye’ye dönüşleri müm-

kün gözükmemektedir.
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Baalbek’teki Suriye Türkmeleri büyük ço-

ğunluğu çadırlarda olmak üzere son derece zor

koşullar altında yaşamlarını sürdürmeye çalış-

maktadır. Hayvancılıkla geçimini sağlayan birçok

aile hayvanları ile birlikte göç etmiş ve aynı

şekilde hayatını sürdürmeye çalışmaktadır. Bunun

yanı sıra Birleşmiş Milletler’in verdiği ancak

son dönemde miktarı azalan yardımlar ile ge-

çinmeye çalışmaktadırlar. Bunun dışında tek

yardım TİKA Lübnan Koordinatörlüğü aracılığı

ile Türkiye tarafından sağlanmaktadır.

Bu iki nispeten büyük göç dalgasının yanı

sıra az sayıda da Şam’da yaşayan Golan Türkmeni

ve Şam’a bağlı Türkmen köyü olan Hatit Türk-

men’den Lübnan’a göç gerçekleşmiştir. Bu aileler

çoğunlukla Beyrut ve çevresine yerleşmiştir. Gü-

ney Lübnan’da Sayda’ya 30 civarında Suriye

Türkmeni aile yerleşmiştir. Bunun yanı sıra

Trablus merkez ve köylerinde toplam 100 aile

ve 500 civarında Suriye Türkmeninin yaşadığı

tahmin edilmektedir.

Suriye Türkmenleri rejim tarafından ceza-

landırılmalarının birkaç nedeni olduğunu dü-

şünmektedir. Birincisi Zara gibi yerleşimlerin

rejim açısından stratejik öneme sahip olması.

İkincisi Türkmen halkının muhalif saflarda yer

alması. Üçüncü olarak da Türkmenlerin Türki-

ye’ye bağlı olduğunu düşündükleri için yerle-

şimlerinin ortadan kaldırıldığına inanmaktadırlar.

Zara halkı devrim hareketi başladığında köylerine

iki bayrak asıldığını bunlardan birinin Özgür

Ordu ve diğerinin de Türk bayrağı olduğunu be-

lirtmektedir. Türk bayrağı asıldığı için Zara’nın

üç gün boyunca bombalandığını ifade etmekte-

dirler. Türk yetkililer televizyonda konuşma

yaptığı zaman yerleşimlerin boşaldığı, Türk milli

takımı önemli maçlar oynarken herkesin Türki-

ye’yi desteklediğini belirtmektedirler.Lübnan

hükümetinin de genel olarak Suriyeliler ve özelde

de Türkmen göçmenlere yönelik olumsuz yak-

laştığını ve işlerini zorlaştırdığını düşünmektedirler.

Türkmen olmalarının ek dezavantaj yarattığı ve

Lübnanlı yetkililerin ve uluslar arası kuruluşların

“size Türkiye bakabilir” şeklinde bir yaklaşım

içinde olduklarını ifade etmektedirler. Lübnan’da

mülteci konumunda olan Suriye Türkmenlerinin

en büyük isteği Türkiye’ye gelebilmektir.

Suriye Türkmenlerinin her ne kadar geri

dönüş imkanları sınırlı olsa da Lübnan hüküme-

tinin Suriyeli mültecilere yönelik genel politikası

tamamen geri dönüşlerini sağlamaya yöneliktir.

Ülke kaynaklarının kısıtlı oluşu, 4 milyonluk

nüfusa 1,5 milyonluk yeni nüfus eklenmiş olması,

Filistinli mülteciler tecrübesi ve ülkedeki hassas

demografik yapının değişeceği kaygısı bu bakışın

temel nedenleridir. Suriyelilerin ülkede kalıcı

hale gelmesi bir seçenek olarak kesinlikle kabul

edilmemektedir. Suriyelilerin zorla gönderilmesi

söz konusu değildir. Ancak hem yeni göçlerin

önü alınmaya çalışılmakta hem de mülteci poli-

tikası geri dönüşü teşvik edecek şekilde uygu-

lanmaktadır. Örneğin Lübnan, uluslararası örgütler

ve toplumdan Suriye içine yardım yapılması ve

projeler geliştirmesi yönünde talepte bulunmak-

tadır. Böylece hem Suriyelilerin ülkelerinde kal-

ması hem de Lübnan’dakilerin geri dönmesi

amaçlanmaktadır.

7. Anadolu Kökenli Aileler ve
Osmanlı Mirası

Lübnan’daki Türk varlığının unsurlarından

biri de tarihsel nedenlerle kendisi ile Osmanlı

ve onun mirasçısı Türkiye arasında duygusal

bağ geliştiren büyük ailelerdir. Bu aileleri iki

kategoriye ayırmak mümkündür. Birincisi Osmanlı

döneminde iş veya farklı amaçlarla Anadolu’dan

gelerek Trablus ve Akkar şehirlerine yerleşmiş

ailelerdir. Ailelerin bazılarının Memluklar za-

manında yerleştikleri düşünülmektedir. İkinci

kategori ise Osmanlı’nın yerelde yönetim için

yetki ve sorumluluk verdiği yerel eşraf ailelerdir.

Trablus ve Akkar’da halen şehrin önde gelen
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büyük aileleri olarak yaşamlarını sürdüren bu

kesim Osmanlı ve mirasçısı Türkiye’ye karşı

yakınlık hissetmekte ve kendilerini Osmanlı

olarak tanımlamaktadır. Bu ailelerin soyadları

doğrudan Türkmani olduğu gibi Türkçe ve Ana-

dolu ile ilişkili de olabilmektedir.

Büyük ihtimalle Anadolu’dan göç ederek

Trablus ve Akkar’a yerleştiği düşünülen aileler

arasında şunlar yer almaktadır: Türkmani, Türk-

maniyye, Maraşli, İstanbuli, Afyoni, Tahsildar,

Sabuncu, Matracı, Çorbacı, Tütüncü, Sabuncu,

Defterdar, Sancaktar, Cebahancı, Sancaktar, Be-

zirbeşi, Taha aileleri Trablus ve Akkar’da öne

çıkan Türkmen ailelerdir. Bu ailelerin yanı sıra

soyadının kökü Anadolu şehri veya bir meslek

grubu olan ve sonu –i,  cı,  ci ile biten ve burada

adı yazılmayan daha birçok aile söz konusudur.

Bu ailelerin tamamı Osmanlı aileleri olarak kabul

edilmektedir. Bu ailelerin bazıları kendilerini

Türk saymakta Türkiye’ye büyük yakınlık duy-

maktadır. Trablus’ta sadece Türkmani soyadını

taşıyan birbiriyle akraba 200 aile yer almaktadır.

Türkmani ailesi üyelerinin kurduğu “Lübnan

Türkmani Cemiyeti” de faaliyetlerini sürdür-

mektedir. Bunun yanı sıra tüm Osmanlı ailelerini

bir araya getirecek bir dernek kurulma çalışması

sürdürülmektedir.

İkinci kategoride değerlendirebileceğimiz ve

Osmanlı’nın yerel yönetim için birlikte çalıştığı

eşraf ailelerden bazıları ise şu şekildedir: Rufai,

Kadiri, Kılaniler, Zubi, Recep, Mırabi, Hatib,

Zekeriya, Sayfa, Simin, Tenbuse Salih, Mahmut,

Şehhel. Bu aileler Trablus ve Akkar eşraf ailele-

ridir. Bu ailelerin askerden muaf tutulmasına

yönelik Osmanlı fermanları yer almaktadır. Bel-

geler aileler tarafından halen saklanmaktadır.

Osmanlı’nın 500 yıl önce Akkar’ın yönetimini

devrettiği Sayfa ailesi halen şehrin önde gelen

ailelerinden biridir. Aynı şekilde Meşa’nın yö-

netimi o dönemde Zubi ailesine verilmiştir. İki

kuşak öncesine kadar bu ailelerin Türkçe ko-

nuştukları ifade edilmektedir. Bu aile üyeleri

arasında Osmanlı padişahı Sultan Abdülhamit’e

danışmanlık yapmış olanlar da bulunmaktadır.

Anadolu kökenli ve eşraf ailelerin yanı sıra

özellikle Akkar ve Trablus illerinde genel anlamda

Osmanlı mirasının son derece görünür olduğunu

söylemek mümkündür. Sultan Abdülhamit’in

Akkar’a bir kütüphaneyle birlikte hediyesi olan

Hamidiye Medresesi bunun önde gelen örnekle-

rindendir. Trablus’un tüm ailelerinin yetiştiği

Meş’a Medresesi yine bu örnekler arasında sa-

yılabilir. Sonuç olarak; Trablus ve Akkar’da ya-

şayan bu aileler ve hatta halkının önemli bir ke-

siminin Osmanlı ile arasında bağ kurduğu ve

onun mirasçısı olarak Türkiye’ye duygusal ya-

kınlık duyduğunu söylemek mümkündür. Yerel

halk ve önde gelenler de Osmanlı’nın zamanında

yakın bölgede en fazla önem verdiği şehirlerin

başında Trablus ve Akkar’ın geldiğini ifade et-

mektedir.

8. Çerkesler

93 Harbi olarak bilinen Osmanlı Rus Savaşı

(1877–78) sonrası Osmanlı Devleti tarafından

Balkanlar’dan Ortadoğu’ya yerleştirilen Çerkesler,

Osmanlı Devleti sonrasında Suriye, İsrail, Ürdün

ve Lübnan sınırları içinde kalmıştır. Ortadoğu’ya

yerleşen birçok Çerkes de çalışma amacı ile

Lübnan’a yerleşmiştir. Günümüzde Lübnan’da

başta Kuzey bölgesi olmak üzere dağınık halde

Çerkesler bulunmaktadır. Daha yoğun olarak

Akkar, Trablus, Beyrut ve Minye’de yaşamak-

tadırlar. Lübnan’da toplam 12 adet Çerkes aşireti

yer almaktadır ancak dağınık halde yaşayan Çer-

keslerin net rakamı hakkında bir bilgi bulunma-

maktadır.

Lübnan Çerkesleri, Çerkes sürgünü sırasında

kapılarını açan Osmanlı’ya yakınlık duymakta

ve onun mirasçısı Türkiye’ye ikinci vatan gözüyle

bakmaktadır. Lübnan Çerkesleri Türkiye’deki

Çerkesler ile akrabalık bağlarını korumaktadır.
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III. LÜBNAN
TÜRKMENLERİNİN KİMLİK
TANIMLAMALARI

Lübnan’da genel sosyal ve siyasal yapının

bir sonucu olarak etnik ve dinsel aidiyetler Lüb-

nanlıların kimlik tanımlamalarının yapıtaşı ola-

bilmektedir. Bu açıdan Türkmenlerin de istisna

olmadığını söylemek mümkündür. Tamamı Sünni

Müslüman olan Türkmenler arasında da dini

kimlik baskındır. Muhafazakar bir yapıya sahip

olmaları da bunda bir etkendir. Bu nedenle kimi

zaman mezhepsel kimlik etnik kimliklerinin

önüne geçmektedir. Türkmenler etnik kimliklerinin

bilincinde olmakla birlikte 2000’li yılların öncesine

kadar bunu koruma eğiliminde olmamış ve her

geçen nesille birlikte kimlikleri ve dilleri zayıf-

lamıştır. Ancak 2000’li yıllar ile beraber Türkiye

Büyükelçiliği vasıtasıyla ilişkinin kurulmuş

olması ve sonrasında Türkiye’nin Lübnan’a il-

gisinin artması, UNIFIL kapsamında Türk askeri

birliğinin Güney Lübnan’a gelmesi, Türklüğün

Lübnan’da Türkmenler açısından övünç kaynağına

dönüşmesi8 gibi nedenlerle Türkmen kimliğini

korumak yönünde bir düşünce oluşmaya başla-

mıştır.

Akkar ve Baalbek Türkmenlerini kimlik ta-

nımlamaları açısından karşılaştırmalı olarak de-

ğerlendirdiğimizde şu sonuçlara ulaşılmıştır:

Türkmenlerin çoğunluğu sadece Sünni Türk-

menlerin olduğu köylerde yaşamaktadır. Bunun

yanı sıra Aydamun, Duris gibi Hıristiyan ve Şii

Araplarla iç içe yaşayan köyler de bulunmaktadır.

Akkar’daki köyler, çoğunluğu Sünni bir bölgede

yaşadıkları için çevre ile fazla sorun yaşama-

maktadır. Çevre tarafından Türkmen değil Sünni

köyler olarak bilinmektedir. Siyasi açıdan baskı

altında değildirler. Türkmenler Akkar’da çoğunluk

Sünni toplumun mensubudur. Bu ko şullar, Akkar

Türkmenlerine dışa açık bir nitelik katmış, çevre

ile kaynaşmaları ve kabul görmelerini sağlamıştır.

Farklılığın olmadığı bir ortamda Türkmen kim-

liklerini koruma güdüsü gelişmemiştir. Aynı

şartlar Giritli Türkler için de geçerlidir. Bu durum

Akkar ve Giritli Türklerin Araplaşma sürecini

hızlandırmış gibidir.

Baalbek Türkmenlerinin çoğunluğu da Türk-

menlerden oluşan köylerde yaşamaktadır. Ancak

çevre yerleşim birimlerinde Şii ve Hıristiyan

nüfus bulunmaktadır ve dolayısıyla azınlık ko-

numundadırlar. Bunun yanı sıra siyasi olarak da

zayıftırlar. Baalbek’te görüştüğümüz birçok Türk-

men, çevre tarafından fazla hoş karşılanmadık-

larını, siyasi faaliyetlere katılmama konusunda

baskıya maruz kaldıklarını belirtmiştir. Bu ortam

Baalbek Türkmenlerine dışa kapalı bir nitelik

katmıştır. Diğer halklar tarafından Türkmen

aşireti olarak adlandırılmaktadırlar. Farklı ve

azınlık olma durumu Araplaşma sürecini yavaş-

latmıştır.

Köylerin eğitim seviyesi ile Türkmen kimliği

ve Türkçenin korunması arasında doğrudan ilişki

olduğu görülmüştür. Arap çocuklarla kaynaşan

ve Arapça eğitim gören Türkmenlerde Türkçenin

tamamen unutulduğu görülmüştür. Bu durumun

en açık örneği tüm Türkmen köyleri içinde en

yüksek eğitim seviyesine sahip Aydamun’da

Türkçenin unutulmuş olmasıdır. Eğitim seviyesinin

düşük olduğu Baalbek’te ise Türkçe daha iyi

korunmuştur. Kavaşra’da ise eğitim seviyesi Ay-

damun’a göre düşük Baalbek’e göre iyi seviye-

dedir. Bu nedenle Türkçeyi korumak açısından

Aydamun’a göre iyi ancak Baalbek Türkmenlerine

göre geri durumdadırlar.

IV. LÜBNAN
TÜRKMENLERİNİN SİYASAL
EĞİLİMLERİ

Din, muhafazakar bir yapıya sahip Lübnan

Türkmenleri’nin sosyal ilişkileri ve siyasete ba-

kışlarında önemli referanslardan biridir. Ancak,

radikal eğilimlere sahip değildirler. Kendilerini

her anlamda aşırılıktan uzak bir toplum olarak



niteleyen Türkmenler siyasal alanda radikal eği-

limlerden uzak durmaktadır. Ayrıca Lübnanlılık

kimliği ve ülkeye bağlılık duygusu Irak ve Suriye

Türkmenlerinde olduğu gibi güçlüdür.

Türkmenler, Türkmen oldukları için bir baskıya

ya da tehdide maruz kalmamakta, sadece Sünni

olmaları nedeniyle sorun yaşamaktadır. Örneğin

Lübnan genelinde zaman zaman yaşanan Sünni -

Şii gerilimleri sırasında Sünni toplumun bir

parçası olarak Şiiler ile yerel düzeyde çatışabil-

mektedirler. Sünnilik bağından dolayı çoğunlukla

Gelecek Hareketi’ni desteklemektedirler.

Lübnan Türkmenleri içinde üst düzey konuma

yükselmiş bir kişi bulunmamaktadır. Herhangi

bir politikacı, kanaat önderi, sanatçı, bilim adamı

yoktur. Yerel çapta siyaset yapmaktadırlar. Lübnan

Meclisi’nde mezhepler kendilerine ayrılan kotalar

ile temsil edilmektedir. 1989 Taif Anlaşması

uyarınca Hıristiyanlar ve Müslümanlar 64–64

sayı ile eşit oranda Meclis’te yer almaktadır.

Müslümanlar kendi içinde Sünni, Şii, Dürzî ve

Alevi olmak üzere 4 mezhebe ayrılmıştır. Bu

mezhepler sırasıyla 27, 27, 8 ve 2 milletvekili

kontenjanına sahiptir. Henüz ulusal çapta bir si-

yasetçi yetiştirememiş olan Türkmenler 27 kişilik

Sünni kotasından Meclis’e milletvekili sokabilme

imkânına sahiptir.

Daha büyük resme bakıldığında Şiiler ve 8

Mart İttifakı Arap olmayan Sünnilerin milletvekili

olmasını desteklerken Sünni Araplar tepkili yak-

laşmaktadır9. Hıristiyan partilerin bir kısmı

destek verirken bazısı da desteklememektedir.

Sünni Araplar kendi kotalarından bir milletvekilini

Türkmenlere vermek istememektedir. Şiiler de

Sünni Araplar zayıflayacağı ve Sünni Kürt ke-

simler arasından ittifak yapabileceği gruplar ol-

duğu düşüncesi ile bu yaklaşımı desteklemekte-

dir.

V. LÜBNANLI TOPLUMSAL
KESİMLERİN TÜRKMENLERE
BAKIŞI

2000’li yılların öncesine kadar Lübnan’da

Türkmenler yakın çevrelerindeki toplumlar ta-

rafından “köylülük ve fakirlik” ile özdeşleştiril-

mekteydi. Ancak 2000’li yıllar sonrasında Tür-

kiye’nin ilgisinin artması, Türkmen bölgelerine

yapılan yatırımlar, Lübnan’da Türkiye’ye bakışın

olumlu yönde değişimi gibi nedenlerle Türk-

menlere bakış da olumlu yönde değişmiştir.

Lübnanlı farklı toplumsal grupların Lübnan

Türkmenlerine bakışını belirleyen en önemli

faktörlerden biri Türkiye’ye bakıştır. Türkiye’ye

bakış olumlu olduğu sürece Türkmenler rahatla-

makta Türkiye’nin rolü konusunda olumsuz bir

ortam oluştuğunda da Türkmenler üzerindeki

toplumsal ve siyasal baskı artmaktadır. Dolayısıyla

Lübnan’da Türkiye algısı ile Lübnan toplumunun

Türkmenlere bakışı arasında doğrudan yakın bir

ilişki söz konusudur.

Lübnan Türkmenlerine bakış konusunda dö-

nüm noktası dönemin Türkiye Başbakanı Recep

Tayyip Erdoğan’ın Kasım 2010 tarihinde Lübnan’a

gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Kavaşra’nın

yakınında gerçekleştirdiği miting olmuştur. Bu

miting Lübnan halkının geneli tarafından varlığı

bilinmeyen Lübnan Türkmenlerinin tüm Lübnan

toplumu tarafından tanınmasına vesile olmuştur.

Gelecek Hareketi lideri Saad Hariri ile birlikte

mitinge katılan Erdoğan’ın Kavaşra’daki mitingine

sadece Türkmenler değil kuzey Lübnan’da ya-

şayan tüm Lübnanlılardan geniş katılım olmuştur.

Birçok yorumcuya göre Lübnan tarihinin en

büyük kalabalıklarından birinin toplandığı dü-

şünülen miting tüm Lübnan televizyonları tara-

fından can lı olarak verilmiştir. Ayrıca miting

yazılı basında geniş yer bulmuştur. Canlı yayın

ve haberlerde Erdoğan’ın Türkmen köyü olan

Kavaşra’da konuşmasını yaptığı vurgulanmıştır.
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Böylece Türkmenler yerelin ötesinde tüm Lübnan

toplumu tarafından bilinir hale gelmiştir. Ayrıca

Türkiye’nin Türkmenlerin arkasında olduğu gö-

rüntüsü vermesi de konumlarını, imajlarını olumlu

yönde etkilemiştir.

Türkmenler her şeyden önce kendi yaşadıkları

bölgelerde diğer toplumlar tarafından Türkmen

kimliği ile bilinmektedir. Türkmenlerin kendi

yaşadıkları çevredeki farklı toplum temsilcileri

ile yapılan görüşmelerde Türkmenler “kardeşle-

rimiz” şeklinde tanımlanmıştır. Türkmenler ya-

şadıkları bölgelerde Arap toplumuyla kaynaşmış

durumdadır. Türkmenlerin farklı dili olduğu

ancak artık Lübnanlı oldukları dile getirilmektedir.

Türkmen yerleşimlerindeki halkın Türkmen ol-

duğunu bildiklerini ancak onları “Sünni” olarak

adlandırdıkları belirtilmiştir.

Türkmenler hakkında Erdoğan’ın mitingi do-

layısıyla bir farkındalık olsa da Lübnan halkı ta-

rafından çok yakından tanınmamaktadır. Örneğin

azınlık grup olarak Ermeniler yakından bilin-

mektedir. Beyrut’ta Burj Hamud mahallesi den-

diğinde herkes tarafından Ermeni mahallesi

olarak bilinmektedir. Ancak Türkmenler için

böyle bir durum söz konusu değildir. Bu durumun

en önemli nedenlerinden biri de Türkmenlerin

herhangi bir siyasi temsilcileri ya da güçlü sivil

toplum kuruluşlarının olmamasıdır.

SONUÇ: LÜBNAN
TÜRKMENLERİ VE TÜRKİYE

1980’lerden 2000’li yılların sonlarına kadar

Lübnan Türkmenlerinin Türkiye ile ilişkisi Bü-

yükelçilik ile sınırlı kalmıştır. Türkiye, 2006

İsrail Lübnan Savaşı sonrası Birleşmiş Milletler

Barış Gücü’ne katılmak üzere Türk askeri birli-

ğinin Lübnan’a gönderilmesini onaylamıştır. Bu

kapsamda Lübnan’ın Sur şehrinde 2006 ve 2013

yılları arasında görev yapan Türk askeri birliği

ile Türkiye Türkmenler bağı daha güçlenmiştir.

Büyükelçilik ve askeri birliğin çabaları ile Türk-

men köyleri ile yakın ilişki kurulmuş, birçok

proje hayata geçirilmiştir. Dini ve ulusal bay-

ramlarda düzenli olarak bir araya gelinmiştir.

Türkiye’nin Lübnan Türkmenleri ile ilişkisinde

2009 yılı ile beraber hızlı bir gelişim yaşanmıştır.

Bu konuda dönüm noktası dönemin Dışişleri

Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Temmuz 2009 ta-

rihinde Akkar Türkmen bölgesini ziyaret etmesi

olmuştur. Bu ziyaret kapsamında Kavaşra köyü

ziyaret edilmiş ve böylece Lübnan Türkmenleri

ile üst düzeyde bağlantı kurulmuştur. Davutoğlu,

Kavaşra’da yaptığı konuşmada “Sizler Lübnan

ile Türkiye arasında dostluk köprüsüsünüz. Gaz-

ze’deki Filistinli kardeşlerimizin yanında oldu-

ğumuz gibi sizlerin de sürekli yanında olacağız.

Siz burada huzurlu ve refah içinde olduğunuzda

biz de huzurluyuz. Sizin sorununuz bizim soru-

numuzdur” ifadelerini kullanarak Türkiye’nin

Türkmenlere desteğini belirtmiştir. Ziyaret sıra-

sında Kavaşra köyü halkı, Bakanı Türk bayrakları

ve “Yaşasın Türkiye” sözleriyle karşılamıştır.

Davutoğlu ayrıca Türkiye’nin Türkmen köylerine

yaptığı yardımların devam edeceği sözünü de

vermiştir. İkinci dönüm noktası dönemin Baş-

bakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kasım 2010

tarihinde gerçekleşen Lübnan ziyareti kapsamında

Kavaşra ve Aydamun’u ziyaret etmesidir. Ziyaret

sırasında Kavaşra Köyü civarında gerçekleşen

miting Lübnan tarihinin en kalabalık mitingle-

rinden biri olmuştur. Erdoğan burada yaptığı

konuşmada “bölgede yaşayan Türkmen kardeş-

lerim Lübnan’la bizim aramızda bir dostluk köp-

rüsü oluşmasını sağlıyorlar. Barış, içinde Türkmen

kardeşlerimin Lübnan’ın barışına katkı sağlamaya

devam edeceklerine inanıyorum’’ ifadelerini kul-

lanmıştır. Her iki ziyaret Türkiye’nin Lübnan

Türkmenlerine yönelik ilgi ve bakışında en üst

düzeyden ve Ankara merkezli yeni bir anlayışa

işaret etmiştir. Bu siyasi tavrın ertesinde zaten

var olan ancak sınırlı düzeydeki ilişkiler derin-

leşmiş Türkiye’nin yardımlarında artış gözlem-

lenmiştir. Türkiye’nin genel anlamda Lübnan’a
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ilgisinin artması bu süreci desteklemiştir. Bu sü-

recin iki doğal sonucu Mart 2013 tarihinde açılan

Beyrut Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve

2014 yılında açılan TİKA Lübnan Koordinatör-

lüğü’dür. Her iki kurum Lübnan geneli için

hizmet vermekle birlikte Türkmenlere yönelik

ilgi ve yardımların artması açısından önemli rol

oynamıştır.

Türkiye’nin 2009 yılından itibaren Lübnan

Türkmenlerine yönelik yardımlarına bakıldığında

şu şekilde bir tablo ile karşılaşılmaktadır. Davu-

toğlu’nun 2009 ziyareti sırasında TİKA’nın El

Bire’de yaptığı Sağlık Ocağı açılmıştır. Ziyaretin

anısına Kavaşra’da Davutoğlu adına sebil yapıl-

mıştır. Erdoğan’ın 2010 ziyareti sırasında ise

TİKA’nın Aydamun’da inşa ettiği okul binasının

açılışı yapılmıştır. Kızılay 2009 yılında Akkar’da

lise olarak kullanılması amacıyla prefabrik bir

okul inşa etmiştir. 2012 yılında AFAD’ın yaptığı

okulun temelini atmak için dönemin Milli Eğitim

Bakanı Ömer Dinçer’in ziyareti gerçekleşmiştir.

Lübnan’da okullarda Türkçe dersi verilebilmesi

için hükümetin bu yönde bir karar alması gerek-

mektedir. Birçok ülke dili için gerekli izin veril-

miştir. Hatta son dönemde Fars dili eğitimi için

karar çıkmıştır. Türkiye’nin de bu yönde bir

talebi olmasına rağmen henüz karar alınmamıştır.

Bu nedenle Türkiye’nin inşa ettiği okullarda

ancak eğitim öğretim sonrasında Türkçe öğret-

menlerinin verdiği kurslar söz konusudur.

Bunların yanı sıra TİKA Başkanı’nın bölgeyi

ziyareti sonrasında Aydamun’da su şebekesi ve

depo yapılmış, cami ve kilisedeki eksiklikler gi-

derilmiş, spor sahaları inşa edilmiştir. Bu geliş-

meleri takiben Lübnan Türkmenleri Türkiye’yi

ziyaret etmiş ve dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet

Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün

Başdanışmanı Erşat Hürmüzlü tarafından kabul

edilmiştir. Lübnan Türkmenleri Türkiye ilişkisinin

kurulması sürecinde çok etkili çalışmalar yapan

ve bu nedenle Lübnan Türkmenlerinin gönlünde

özel bir yere sahip olan Lübnan eski Büyükelçisi

Serdar Kılıç’ın adı Kavaşra ve Aydamun’da be-

lediye binası ve bahçeye isim olarak verilmiştir.

Bunun dışında TİKA Lübnan Koordinatörlüğü

aracılığı ile hem Akkar hem de Baalbek’teki

Suriye Türkmenlerine yönelik yardım faaliyetleri

yürütülmüştür. Akkar bölgesine daha fazla ilgi

olmakla birlikte Baalbek bölgesine yapılan yar-

dımlar sınırlı kalmıştır. Baalbek Türkmenlerine

yönelik olarak da uzun yıllardır bayramlarda

yapılan yiyecek ve giyecek yardımı dışında

TİKA tarafından Türkmenlere tüm Baalbek böl-

gesinin kullanımı için bir ambulans tahsis edil-

miştir.

Türkiye Lübnan Türkmenleri ilişkilerinin de-

rinleşmesi ile Türkiye kamuoyunda yeterli sevi-

yede olmasa da farkındalık oluşmaya başlamıştır.

2000’lerin sonundan itibaren Lübnan Türkmenleri

Türkiye’de daha fazla gündeme gelmiştir. Çeşitli

televizyon kanalları Lübnan’a giderek Türkmen

köylerini yerinde ziyaret etmiş ve belgeseller

hazırlamıştır. Lübnan Türkmenleri konusunda

akademik çalışmalar yayımlanmıştır. Gazetelerde

haberler çıkmış, gazeteciler Lübnan Türkmenlerini

köşelerine taşımış, dergilerde Lübnan Türkmenleri

için dosyalar hazırlanmıştır. Lübnan Türkmenleri

sadece Türkiye yazılı ve görsel basınında değil

aynı zamanda Lübnan ve Ortadoğu medyasında

da gündeme gelmeye başlamıştır. Türkiye’de

düzenlenen ve Ortadoğu Türkmenlerinin ele

alındığı konferanslarda Lübnan Türkmenleri de

tartışılmıştır. Lübnan Türkmenleri Ortadoğu’daki

diğer ülkelerdeki Türkmen toplumların kanaat

önderleri ve siyasetçileri ile bir araya gelerek

ilişki kurmuştur. Türkmen bölgeleri ile Türk Be-

lediyeleri arasında “kardeş belediye” uygulaması

yapılmıştır. Beyrut’ta Yunus Emre Kültür Mer-

kezi’nin ve TİKA Lübnan Koordinatörlüğü’nün

açılması Türkiye’nin Lübnan geneli için attığı

adımlar olsa da Türkmenlerin yaşam koşullarının

iyileştirilmesi ve kimliklerinin korunması açı-

sından da önemli faydalar sağlamaktadır.



o r s a m . o r g . t r

Türkiye-Lübnan Dostluk Köprüsü: Lübnan’da Türk Varlığı ve Osmanlı Mirası 23

2010 yılında Türkiye’de Başbakanlık’a bağlı
olarak kurulan Yurt Dışı Türkler ve Akraba Top-
luluklar Başkanlığı da Türkiye’nin özelde Lüb-
nan’da Türk ve Osmanlı varlığı genelde de
Lübnan ile ilişkileri geliştirmesinde önemli rol
üstlenen bir kurum olmuştur. Yurt Dışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kurulana kadar
Lübnan’dan 1 ile 4 arasında kişiye Türkiye’deki
üniversitelerde eğitim bursu veren Türkiye 2010
yılından itibaren yıllık ortalama 30 Lübnanlı
gence burs vermeye başlamıştır. Bunun yanında
Lübnan’daki sivil toplum kuruluşlarına yönelik
kapasite artırılmasına yönelik programlar da
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluklar Başkanlı-
ğının faaliyetleri arasında bulunmaktadır. Bu
kapsamda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliş-
mesine katkı sağlayacak, soydaşlarımızın yaşa-
dıkları toplumdaki etkinliklerini artıracak, der-
neklerin kapasitelerini geliştirmeye yönelik pro-
jeler Başkanlık tarafından açılan Destek Prog-
ramları kapsamında desteklenmektedir.

Süreç içinde Lübnan Türkmenleri konusunda
Türkiye ve Lübnan toplumunda farkındalık ya-
ratılması açısından ilerleme sağlanmıştır. Ancak
en önemli eksiklik Türkmenlerin Türkçe öğrenimi
konusunda yaşanmıştır. Lübnan okullarında Türk-
çe eğitime izin verilmesi konusunda mesafe alı-
namaması bunun en önemli nedenidir. Türkiye’nin
yaptırdığı ve çoğunlukla Türkmenlerin eğitim
aldığı okullarda haftada 2 saat Türkçe dersi ve-
rilmesi imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle
normal eğitim sonrasında kurs şeklinde dersler
verilmektedir. Ancak normal müfredat içinde
yer almadığı için kurslar yeterli sonuç verme-
mektedir. Türkçe eğitime izin verilmesi ise
Lübnan hükümetinin alacağı bir karar ile mümkün
olmaktadır ki bu da üst düzeyde yapılacak gö-
rüşmeler ile gerçekleşebilir. Birçok dilde eğitime
izin veren Lübnan hükümeti son dönemde Farsça
eğitimin de önünü açan bir karar almıştır. Dola-
yısıyla bu imkan söz konusudur ancak iki ülke
siyasi ilişkileri bu konuda belirleyici olmakta-
dır.

Lübnan’daki Türk varlığı açısından bir diğer

önemli konu sivil toplum kuruluşlarının rolüdür.

Lübnan Türkmenleri ve geniş çerçevede Türkiye -

Lübnan dostluğu adına faaliyet gösteren çok

sayıda dernek mevcuttur. Bu dernekler şu şekil-

dedir: Lübnan Türkmenler Derneği (Kavaşra),

Lübnan Türk Kardeşlik Derneği (Kavaşra), Lüb-

nan Türk Kültür Derneği (Aydamun), Duris

Sosyal Dayanışma Derneği (Duris), Lübnan Türk

Cemiyeti (Trablus), Uli el Nuha (Trablus), Lübnan

Türk Dostluk Derneği (Trablus), Lübnan Türkmani

Derneği (Trablus), Lübnan Türkiye İlişkileri Ge-

liştirme Derneği (Trablus), Jil Mustakbel (Beyrut),

Lübnan Türk Forumu (Beyrut), Lübnan Türk

Gençlik Derneği (Beyrut), Sayda Lübnan Türk

Dostluk Derneği (Sayda). Bu derneklerin her

biri Lübnan Türkmenlerinin daha iyi imkanlara

sahip olması, Türkmen kültürünün ve dilinin

yaşatılması, Türkiye Lübnan ilişkilerinin gelişti-

rilmesi, Türkiye ve Lübnan arasında toplumsal

düzeyde etkileşimin artması, Lübnan’daki Türkiye

imajının güçlenmesi adına faaliyet göstermektedir.

Ancak her ne kadar çalışma içinde birçok unsur

Lübnan’daki Türk varlığı çatısı altında değer-

lendirilmiş olsa da bu toplulukların kendi ara-

sındaki ilişki duygusal yakınlıktan ibarettir.

Coğrafi olarak farklı bölgelerde yaşıyor olmaları,

farklı geçmişe sahip olmaları, farklı sosyo kültürel

ve ekonomik yapıya sahip olmaları gibi nedenlerle

dernekleri tek çatı altında toplamak mümkün

olamamaktadır. Ancak her bir derneğin çalışması,

faaliyetleri kendi bölgesi ve toplumu adına katkı

sunmaktadır. Bu açıdan tüm dernekleri tek çatı

altında toplamaktan ziyade her derneğin çalış-

malarının kendi bölgesinde desteklenmesi uygun

olabilir. Bu durum söz konusu derneklerin Türkiye

ile ilişkiler gibi ortak kaygı duydukları alanlarda

işbirliği sergilemesi ve birlikte hareket etmesine

engel teşkil etmeyecektir.
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NOTLAR

1. Lübnan tarihi hakkında bir kitap yayımlayan Doç. Dr. Veysel Ayhan çalışmasında Türkmenlerin Memlûklar

zamanında Lübnan’a yerleştirilmesine ilişkin bilgilere yer vermiştir. Beni de Lübnan Türkmenlerinin

Yavuz Sultan Selim’den önce bölgeye getirildikleri konusunda yönlendiren kendisi olmuştur. Katkısından

ötürü kendisine teşekkür ederim. Detaylı bilgi için bkz. Veysel Ayhan, Özlem Tür, Lübnan: Savaş, Barış,

Direniş ve Türkiye ile İlişkiler, Dora Yayınları, Bursa, Kasım 2009.

2. Charles Winslow, Lebanon: War and Politics in a Fragmented Society, London, New York: Routledge,

1996, s. 15’ten aktaran, Veysel Ayhan, Özlem Tür, Lübnan Sorunu ve Türkiye: Savaş, Barış ve Direniş,

Dora Yayınları, Bursa, Kasım 2009.

3. Kamal Salibi, A House of Many Mansions: The History of Lebanon Reconsidered, I. B. Tauris, Londra,

2005, s. 103.

4. Charles Winslow, Lebanon: War and Politics in a Fragmented Society, London, New York: Routledge,

1996, s. 15’ten Abdulrahim Abu Husayn’in “The View from Istanbul” başlıklı çalışmasında da Trablus

sancağının kısa tarihinin ele alındığı bölümde şu bilgilere yer verilmektedir: “Osmanlı’nın ele geçirdiği

1516 yılından 1579 yıllına kadar Trablus sancağı Kisrivan’daki Türkmen Assaf emirlerinin kontrolü

altında olmuştur. Sancak 1579’dan sonra da bir başka Türkmen aile Sayfas’ların kontrolüne geçmiştir”,

Abdul Rahim Abu Husayn, The View from Istanbul: Ottoman Lebanon and the Druze Emirate, I. B.

Tauris, London, 2003, s. 92.

5. Bu isimlere örnek olarak Sibel, Songül, Aslan, Fatih Mehmet, Tülay, Gürcan, Nurcan, Gülay ve Aydan

verilebilir.

6. Girit Adası 1897 yılında İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra (1908) Yunanistan’a katıldığını resmen ilan

etmiştir. Balkan Savaşı’ndan sonra Londra ve Bükreş Antlaşmalarıyla Girit’in Yunanistan’a ilhakı

Osmanlı Devleti tarafından resmen kabul edilmiş, böylece Girit sorunu kapanmıştır. Girit Adası’nın

Osmanlı’nın elinden çıkış süreci hakkında daha detaylı bilgi için bkz. Ayşe Nükhet Adıyeke, Osmanlı İm-

paratorluğu ve Girit Bunalımı (1896-1908), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2000.

7. Bu bilgi; 6 Ekim 2008 tarihinde Haşim Söylemez’in 722 sayılı Aksiyon dergisinde yayımlanan

“Lübnan’daki Giritli Türkler” başlıklı çalışmasından alınmıştır.

8. Görüştüğüm Türkmenlerden bazıları, 1990’larda İsrail ile imzalanan güvenlik işbirliği anlaşmasının

kendileri açısından utanç kaynağı olduğunu ve bu dönemlerde Türkmen kimliğini ifade etmekten

sakındıklarını ifade etmiştir.

9. Bu tespite Issam Fares Merkezi ve Lübnanlı farklı siyasal grup temsilcileri ile yapılan görüşmeler

neticesinde ulaşılmıştır.
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ORSAM Yayınları
ORSAM, süreli yayınları kapsamında Ortadoğu Analiz ve Ortadoğu Etütleri dergilerini yayınlamaktadır.          İki
aylık periyotlarla Türkçe olarak yayınlanan Ortadoğu Analiz, Ortadoğu’daki güncel gelişmelere dair uzman
görüşlerine yer vermektedir. Ortadoğu Etütleri, ORSAM’ın altı ayda bir yayınlanan uluslararası ilişkiler
dergisidir. İngilizce ve Türkçe yayınlanan, hakemli ve akademik bir dergi olan Ortadoğu Etütleri, konularının
uzmanı akademisyenlerin katkılarıyla oluşturulmaktadır. Alanında saygın, yerli ve yabancı akademisyenlerin
makalelerinin yayımlandığı Ortadoğu Etütleri dergisi dünyanın başlıca sosyal bilimler indekslerinden Applied
Sciences Index and Abstracts (ASSIA), EBSCO Host, Index Islamicus, International Bibliography of Social
Sciences (IBBS), Worldwide Political Science Abstracts (WPSA) tarafından taranmaktadır.
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