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BEYRUT’TAN NOTLAR
Ünal KALAYCI
Burada konuştuğunuz herkesin Türkiye ile bir
bağı var. Kiminin bağı soydan, kiminin bağı ticarî,
kiminin bağı turistik, kiminin bağı siyasî, kiminin
bağı gönülden…
Yolda yürürken yaşlı bir amcaya adres sordum.
Nereli olduğumu sordu. Türkiye deyince “Türki
or Kurdi?” diye sordu. Bunu genellikle öğrenmek
istiyorlar. Ona göre konuşmak istiyorlar galiba.
PKK uzun yıllar Lübnan içinde Bekaa’da eğitimler
almış, varlık göstermiş. Bu ayrımı yaptıktan sonra
konuşmak istiyorlar. Bilinçliler yani. “Türk’üm.”
deyince anlatmaya başladı. “Ben Arnavut kökenliyim. Dedem, Osmanlı ordusunda rütbeli bir askermiş.
Birinci Dünya Savaşı sonunda burada kalmış.” dedi.
Şimdi düşünüyorum, çok ilginç… Neden burada kalmış? Gidememiş mi, kimliğini mi saklamış?
Neden? Acelem vardı, devamını soramadım. Keşke sorsaydım.
Kiralık ev sormak için girdiğim küçük bir
dükkânın sahibi savaş döneminde binlerce insan
gibi evini yurdunu bırakıp gelen bir Filistinliydi.
Cep telefonunu çıkardı. Çocuklarının fotoğraflarını gösterdi. Eşi ve bir oğlu İstanbul’da, diğer oğlu
İzmir’deymiş. İki oğlu da çalışıyormuş. İstanbul’a
sık sık gidip geliyormuş.
Suriye’den gelen göçmenler için yardımlarla bir
okul açan Halit Bey, bu okulda Türkçe dersleri verdirmek istiyordu. “Neden?” dediğimde “Biz Osmanlı medeniyetinin bir parçasıyız, bu dil de o medeniyetin dili. Bu çocukların Türkiye ile bağları mutlaka olacak. ” dedi. Hatta devamla sık sık İstanbul’a gidip
geldiğini, Lübnan pahalı olduğu içim alışverişlerini
Türkiye’den yaptıklarını anlattı.
Lübnan’ın belli yerlerinde Türkmenler de yaşıyor. Şu olayı benim gibi Beyrut’ta görev yapan
meslektaşım Erdal Bey, burada birisinden dinlemiş: Osmanlı ordusu sessiz sedasız bir kurşun sıkmadan bu bölgeden çekilirken bu amcanın babası
kumandanın atının kantarmasını tutuyor ve haykırıyor “Bizi bırakıp nereye gidiyorsunuz?” Kumandanın cevabı, “Bu taktik bir çekilme, siz merak
etmeyin geri döneceğiz.” Şimdi kumandana bu soruyu soran kişinin oğlu yaşlı amca soruyor: “Hâlâ
sözünüzde misiniz?”
Arkadaşımla birlikte Beyrut’un merkezi olan
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Hariri Camii.

“Down Town”a doğru yürürken denize nazır sol
taraftaki haşmetli taş binayı göstererek, “Bunu
Osmanlı yapmış. İdare merkeziymiş. Valilik yani.
Şimdi Fransa’nın sefaret binası!” Sanki çiziyorlar,
yüreğim cız ediyor.
Çocuklar Türk televizyon dizileriyle büyüyor.
Kurtlar Vadisi’ni çok seviyorlar. Polat Alemdar’ın
adı Murat Alemdar olmuş. Adını duymadığım dizileri soruyorlar.
Anahtar çektirmek için girdiğim dükkânın yaşlı sahibi Ermeni olduğunu söylemese anlamam
imkânsız. Babalarının geldiği Adana’ya iki defa
gittiğini, Türkiye’yi bir baştan diğer başa gezdiğini hevesle anlatıyor. Anlıyorum ki üst politikalar
insanları serbest bıraksa her sorun daha kolay çözülecek.
1960’larda Türkiye’den Avrupa’ya işçi gitmeye
başlayınca Mardin’de yaşayan Arapların bir kısmı da çalışmak için o zamanlar bir Avrupa şehri

Kış 2016

Bizim AHISKA

Beyrut’ta Osmanlı vilayet binası, bugünkü Lübnan Başbakanlığı.

konumundaki Beyrut’a gelmişler. Şimdi sayıları
otuz bini aşmış. Onların derneğinde Türkçe dersi
için toplantı yapmıştık. Katılanlar arasında felsefe
profesörü bir bayan vardı. Dobra dobra konuşuyordu. Bir ara bana döndü, dil öğretmeyi kastederek dedi ki: “Siz bu işi yapamıyorsunuz.” “Neden?”
dedim. Cevabı çok sarsıcıydı: “Fransa otuz yıl burada
kaldı, Lübnan’ın yarısı Fransızca biliyor. Osmanlı beş
yüz yıl buralara hükmetti, bir kişi Türkçe biliyor mu?”
Fena bozuldum. Ortamı yumuşatmaya çalışan biri,
bu sözlerin art niyetle söylenmediğini anlatmak
için, “Onun dedesi Osmanlı paşasıydı!” dedi. Ben o
güne kadar onlar Türkçe öğrenmek istemiyorlar
diye düşünürken o gün gerçekten Türkçe öğrenmek isteyenler olduğunu fark ettim. Cevap olarak
çok şey söyleyebilirdim, söylemedim; haklıydılar,
öğretmedik. “Bundan sonra her şey daha iyi olacak
inşallah!” demekle yetindim.
Babası yıllar önce Mardin’den Kamışlı’ya, yakın zamanda Kamışlı’dan Araplar göçe zorlanınca
Lübnan’a gelmiş bir gençle konuşuyorum. “Bana
nerelisin diye soruyorlar. Suriyeliyim deyince insanlar burun kıvırıyorlar. Türkiyeliyim deyince kızlar
bile ‘Ooooo’ diyorlar. Ama ben kendimi gerçekten Türk
hissediyorum.” diyor. Gerçekten de cep telefonunun ekranında Türk bayrağı dalgalanıyor, arka
yüzünde de Türk bayrağının yapıştırması var.
Beyrut’ta en çok da Sayın Cumhurbaşkanımız
Tayyip Erdoğan’ı seviyorlar. Hatta çok aşırı şeyler
de duydum. Birisi “Erdogan halife, halife…” dedi.
Hepimiz kabul ederiz ki Türkiye’nin başka bir
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ülkedeki yumuşak ve en etkili gücü o ülkedeki
Türkiye’yi seven insanların sayısıdır. Şimdi düşünme vakti. Bu yazı Bizim Ahıska dergisinde çıkacak. Yani Ahıska’nın derdiyle dertlenen, sevinciyle
mutlu olan dergide. Ahıskalılar demezler mi “Biz
de tahıl tanesi gibi serpildiğimiz ülkelerde Türkiye’ye gönülden bağlı, Türkiye’yi seven ve Türkiye ile oturup
Türkiye ile kalkan insanlarız.” derler, demeliler.
Onlar demese bile biz böyle olduğunu biliriz ve bildiririz. O halde Türkiye artık Ahıskalıların Türkiye
için ne büyük nimet olduğunu fark etmeli. Nihaî hedef Ahıska’ya dönmektir ama dönmek istemeyenler
varsa onlarla ilgili de politikalar geliştirmelidir.

Beyrut’un merkezi Down Town.
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