editörden

Türkiye
Türkmenlere Eşit
Davranmakta mıdır?
Irak Türkleri ile kültür, dil, tarih ve din bağları
olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Türkmen politikası
günbegün şaşırtıcı bir biçimde değişikliğe uğramaktadır. İkinci Körfez Savaşı sonrası tezkere
meselesi, çuval olayı ve sonrasında Türkiye’de
yaşanan iç hesaplaşmalar Irak’a bakış açısını
değiştirmiş ve farklı bir yöne çekmiştir. Türkmenlere yönelik korumacı duruşun yerini bu kez “Irak
halkları arasında ayrım yapılmayan ve eşitlikçi”
olarak adlandırılan yeni bir tavır almıştır. Buna
bağlı olarak Türkmen camiasında endişe yaratan
bir durum ortaya çıkmıştır. Çünkü Irak halklarına
eşit davranılıyorsa, Türkmenlere de eşit davranılmalı idi. Şöyle ki,
– Irak’taki etnik ve mezhepsel gruplarla görüşme yapılıyor ise Türkmenlerle de yapılmalı ki
gerçek eşitlik sağlansın. Oysa Türkiye Başbakanı Erdoğan’ın Irak ziyareti sırasında Kerkük,
Telafer veya Tuzhurmatu ziyaret edilmedi. Erbil
ise Türkmen kimliğinden ziyade, bölgesel hükümetin merkezi olarak ziyaret edildi. Kısacası Necef ziyareti ile Şii gruplar, Erbil ziyareti ile de Kürt
gruplar ön planda tutulmuş olup, Türkmenleri hedefleyen bir ziyaret gerçekleşmemiştir.
– Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 2011
yılının Ocak ayında Irak’a yapmış olduğu ziyarette, Kerkük’ün programdan çıkarılmış olması da
dikkat çekicidir.
– Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun ziyareti sonrası ve Başbakan Erdoğan’ın ziyareti öncesinde
Peşmergelerin Kerkük’ü kuşatması kentte yaşayan Türkmenleri ve Arapları endişelendirmiş ve
gelecek günlerde olabilecek tehlikenin sinyallerini vermiştir. Nitekim Türkmenlere yönelik yapılan
1959 Kerkük Katliamında da bir hazırlık süreci
söz konusu olmuştu.
– Ve tehlike çok gecikmeden geldi. Tam da
Başbakan Erdoğan’ın Irak’ı ziyaret günlerinde,
28 Mart 2011’de Kerkük Teknoloji Enstitüsünde
yapılan, Altunköprü Katliamı’nın 20. yıldönümü
anma etkinliklerinde Türkmen öğrenciler, Kürt
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öğrenciler tarafından saldırıya uğramış, pek çok
öğrenci yaralanmıştır. Oysa Altunköprü Katliamının esas failleri, Saddam Rejimi Ordusu idi. Kürt
gruplardan bu konuda destek bekleyen gençlerimiz, aksi bir durum ile karşılaşmışlardır.
– Kerkük İl Meclis Başkanlığı makamına
Türkmen İl Meclis Üyesi Hasan Turan’ın seçilmesi, tam da Erdoğan’ın Irak ziyareti sırasında olduğundan, Türk basınına Barzani’nin
Erdoğan’a jesti olarak lanse edildi. Hâlbuki uzun
süre önce verilmesi gereken ve gerek yasalar
gerekse Kerkük’teki etnik gruplar arası anlaşmalar gereği, Türkmenlerin bu hakkı, çeşitli engellemelerden dolayı 2 yıldan beri ellerinden alınmış
ve ilginç bir şekilde bu günlere denk getirilmiştir.
– Irak’ın çeşitli bölgelerinde yatırımlar yapan
Türk işadamlarının Kerkük gibi bir petrol şehrinde veyahut Telafer gibi bir tahıl ambarında yatırım yapmamasının gerekçesinin de gözden geçirilmesi gerekir. Erbil’de pek çok açılışa katılarak
bölgedeki yatırımı teşvik eden Başbakan Erdoğan aynı hassasiyeti, altın değerindeki topraklarda, halkın işsizlik ve sefaletten kırıldığı Kerkük
ve Telafer bölgelerinde de göstermelidir. Bağdat,
Kerbela, Erbil ve Necef’e yatırım yapan Türk İş
adamları bu bölgelere yatırım yapmalı ve bu konuda uzmanlarca ciddi bir çalışma yapılmalıdır.
Hakları yıllardır gasp edilen Irak Türkleri, Türkiye’den, Arap devletlerinin Filistinlilere,
Yunanistan’ın Güney Kıbrıslılara olan ilgisinden
fazlasını beklerken; Türk hükümetinin yeni politikası gereği, Irak’taki diğer etnik ve mezhepsel
gruplarla eşit görülmeleri küskünlük yaratmıştır.
Ancak buna rağmen gerçek anlamda eşitlikçi
davranılacak ise Türkmen bölgelerine de gerekli
özen gösterilmeli, ziyaret edilmeli ve yatırımlar
yapılmalıdır. Aksi takdirde Türkmenlerin de “yeni
bir politika” üretmesi ve bir an önce harekete geçirmesi gerekecektir.
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öyküler

Telgraf Öyküleri
Dr. Nusret MERDAN

Nuh’un
Gemisi
Son ana kadar ateş gibi yayılan haberin,
bir söylentiden ibaret olduğunu umuyordu
herkes.

2

Kimse Kerkük’ün üzerinde gururlu bir
kartal gibi görünen Kale’nin yıkılacağına ihtimal vermiyordu;
ta ki bir sabah
buldozerlerin
büyük bir gürültü içinde evleri
merhametsizce
yıktığını görünceye dek… Kara
haber, gerçek olmuştu.
Kale evlerinin
yıkımını seyreden insanların yüzü sapsarı kesilmişti. Kimisi yıkıntılar arasında kalan aşk
mektuplarına, kimisi yok olan, fotoğraflarda
kalan çocukluğuna, bir yaşama yayılan kitaplarına, anılarına, geçmişine, Kale’de yitirilen tarihine ağlıyordu.
Keder ve sevinçlere tanık olan evler teker
teker yıkılıyor, bir kaç dakika içinde yok olup
gidiyordu.
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Mahallenin delisi Abbas Hinik, yıkılan
evlerin sahiplerinin adlarını durmadan sayarak, kale evlerinin adeta kimlere ait olduğunu, farkında olmadan sanki belgeliyordu:
- Bu geçen sene ölen Hacı Numan’ın evidir.
- Bu da hamam
Hüsniye’nin evi.

yangınında

ölen

- Bu ev de
savaşta şehit düşen Gazi’nin evi.
- Burası da,
karısının
ölümünden sonra
üzüntüden kör
olan Cengiz babasının evi.
Bu
da
Kale’nin güzeller
güzeli, Meysun’un evi..
-Bu da kendisine ecdatlarından miras kalan Ramiz Efendi’nin evi.. Kale’nin en eski
evidir; belkide Nuh’un gemisinden daha eskidir.
Abbas Hinik’e hiç kimse Kale’nin en eski
evi ile Nuh’un Gemisi’nin ne ilgisi olduğunu
sormadı.

öyküler

Dilsiz
Kimin ne olduğunun bilmeceye döndüğü
bu kara günlerde, Bağdat’ın birçok yerinde
pusu kuran kimi gruplar için, adının ölüme
davetiye çıkarabileceğinin farkındaydı.
Korktuğu başına geldi.
Şair Mutenebbi’nin heykelinin yanında
bir yerde, silahlı kişiler önünü kestiler. Adını
sordular. Korkusundan anlamsız işaretlerle,
garip sesler çıkarmaya başladı.
Sakallı silahlı, arkadaşlarına seslendi:
Bırakın gitsin! Bu adam dilsizdir!
Arka arkaya kahkaha atarak, arabasına
dönüp olay yerinden hızla ayrıldı.

Savaş
Anne, çocuğunun al al parlayan yanaklarını sevecenlikle öperken, bildiği tüm duaları, ezberlediği tüm evliya isimlerini tekrar
tekrar saydı.

Kaybolmuş
Kilitler
Münevver Molla Hassun
Dönüş kapılarının kilitleri
Belki de bir gün gelir
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Bekleyişler tadını saçar
Sarhoşlukta uyuyan yıldızlara
Doğmamış sözcükleri
Yutan acı anılar
Gecelerin sırtından
Yankıların ardından

Küçük çocuğun içine bir bıkkınlık çöktü.
Başını kaldırıp annesine hayretle baktı:

Gizli gizli çalarsa

- Anneciğim, ben savaşa değil, okula gidiyorum! dedi.

Saçlarımdan son teller ağarmadan
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Yine Gün Batarken

Rıza ÇOLAKOĞLU

Gün çevrene yaslandı batıp batmak üstedir1
Çömeldi ağırlığın yere atmak üstedir
Uzun seferden gelmiş yorgun benzi sapsarı
Dincin2 almak istiyor yatıp yatmak üstedir
				

Sanki derin bir uyku başın sallar gözünde

				

Yer yer yıldız doğuyor masmavi gök yüzünde

				

Kayalara döktüğü altın rengi saçları

				

İtiyor3 köye dönen sürülerin tozunda

Elveda türküsünü okuyor ince ince

4

Alaca gölgeleri sürüklüyor ardınca
Fıskiyelere düşen sarımsı ışınları
Ölüyor yüzbin anı doğuyor bin düşünce
				

Alazlanmış4 serçeler başı üste dönüyor

				

Hanımeli gülleri dudak büküp sönüyor.

				

Dük5 eğiren göreri6 azalan Kocakarı

				

Kaf dağının ardında bir od yanar sanıyor

Duvağın örter doğa güzelliğin gizliyor
Dağa direnen haydut keçi yolun izliyor
Kucağına bir çelenk gül basan kız çocuğu
Gün batmadan varayım köye diye hızlıyor7

1. Üzeredir, 2. Dinçliğini, 3. Yitiyor, 4. Kızarmış, 5. Eğrilmek üzere ip sarılan tahta alet, 6. Görmesi, 7. Hızlanıyor.
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ANA

Mutasım EFENDİ

Ana diye tezine1 geldim Maraş’tan
Baş ağarmış gözler dolu dolu yaştan2
Ömrümün çoğu gitti ne kaldı yaştan
Çok uzaktan gelmişim benimle sileş3
Okuduğum dualar olmasın beleş4
					

Hasret kaldım ana pişirdiğin aşa

					

Yazık oldu kapanmadım aziz başa

					

Boş iki elim sürdüm toprağa taşa

					

Çok uzaktan gelmişim benimle sileş

					

Okuduğum dualar olmasın beleş

İki gözüm son verilsin bu savaşa

5

Çok bekledi yavrular sana kavuşa
Ana yoksun sanki girdim boş havuşa5
Çok uzaktan gelmişim benimle sileş
Okuduğum dualar olmasın beleş
					

Söyle kimler kaldırdı kim koydu naşı

					

Kimler durdu mezarında karşı karşı

					

Yoksun ana dizdim sana matem marşı

					

Çok uzaktan gelmişim benimle sileş

					

Okuduğum dualar olmasın beleş

		
		
		

1. Aceleyle 2. Yaşla 3. Konmuş
4. Boşa 5. Avluya
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kültürümüzden

Aydın KERKÜK

Türkmenlere mahsus yemekler
lezzetli, temiz ve ustalıkla yapıldığından
dolayı bütün Iraklılarca sevgi ve istekle
karşılanmaktadır.

Türkmenelinde
Çeşitli Yemek Adları
Türkmeneli’nde ve Irak’ın her yerinde yaşayan Irak Türkmenleri, hayatın bütün dallarında başarılı olmak için çaba harcamışlardır. Irak Türkmenleri bütün bunların yanında faydalı beslenmeye, temizliğe, mutfağa önem vermeyi ve çeşitli yemek usullerini
çok iyi bir şekilde yapmayı başarmışlardır.
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Türkmenlere mahsus yemekler lezzetli,
temiz ve ustalıkla yapıldığından dolayı bütün Iraklılarca sevgi ve ilgi
ile karşılanmaktadır.
Biz bu Türkmen yemeklerini tespit ederken, Türkmen evinde
çok zengin bir sofraya
vâkıf olduk. Bu yemeklerin halk tabakasına, orta
ve zengin tabakaya göre tasnif edilmesinin yanında aynı zamanda
türlü alanlarda çalışanlar için de tasnif edilmesi geçerlidir.
Nitekim eskiden davarcılık ve tarımcılıkla meşgul olan insanların yemekleri birbirinden ayrı olabilirdi. Eskiden ister memlekette, ister köylerde olsun yemekler hep
akşamleyin pişirilirdi. Öğle vakitleri ise halk
basit yemeklerle karnını doyururdu.
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Eskiden Türkmen yemekleri doğal hayvansal ve bitkisel maddelerden oluşurdu.
Bu yemekler doğal idi, hiçbir kimyasal madde içermemekteydi. Bu yemeklerin bir kısmına Kerkük’te “zehire” adı verilir. “Zehire”,
yaz aylarında hazırlanır ve kış için depolanmış yemekler manasına gelir. Çoğu zaman
elle yapılan bu yemekler doğal olup içinde
kimyasal maddeler bulunmazdı. Onun için o
insanlar, bu yemekler sayesinde birçok hastalıktan uzak kalmışlardır. Bu yiyeceklerden
bazıları şunlardır:
1. Tarhana (Keşam): Ekşitilmiş koyun
yoğurdu ve buğday yarmasından oluşur.
2. Arpa Aşı: Biçilmemiş
yeşil arpa, yağ ve soğan ile
yapılır. Çok eski bir yemek olup yoksul ekincilere mahsustur. Çorba
gibi pişirilir.
3. Herişte: Uzunca kesilmiş sac yufkasıdır.
4. Ağız: Yeni doğmuş memeli hayvanların ilk katılaşmış, yoğun süt,
normal süt ve şeker ile beş dakika kaynatılır. Bu karışım katılaştıktan sonra içine ekmek doğranarak yenir.
5. Biryani: Pirinç, tavuk, şehriye, bezelye,
patates, kişmiş (kuru üzüm) ve badem
içerir.
6. Patates Kalıbı: Patates, kıyma, kereviz
(maydanoz), kavut (bkz. 37), yumurta

kültürümüzden
ve soğandan yapılır.
7. Kıyma aşı: Kıyma, makaşar, soğan, ve
Basra limisinden (kurutulmuş limon) yapılır.

18. Nohut Aşı: Nohut, et, domates ve limon
tuzundan oluşur.
19. Kuru pakla kaynatması: Kuru bakla, su
ve soğan kullanılır.

8. Pastırma: Bağırsağa doldurulmuş kıyma, sarımsak ve baharatla yapılır.

20. Göbelek: Göbelek, yağ ve soğandan
yapılır.

9. Döğme: Kabuğu soyulmuş buğday, et
ve nohuttan yapılır.

21. Dombalan: Dombalan (bir çeşit mantar), yağ ve soğanla yapılır.

10. Şekerleme: Un, şeker, süt ve badem
içerir.

22. Perpine Aşı: Perpine (semiz otu), et ve
domatesle yapılır.

11. Elma Aşı: Sert elma, et, yağ, soğan su
eklenerek pişirilir; daha sonra içine ekmek doğranarak yenir.

23. Balığ tepsisi: Balık, soğan ve domates
fırında pişirilir.

12. Ayran Aşı: Ekşi ayran ve yarpuz bir
müddet ateşte pişildikten sonra içine ekmek doğranarak yenir.
13. Eşkene: Hayvan başı, yani yarı pişirilmiş kelle ve paçanın yağlı suyuna ekmek doğranarak yapılır.
14. Bulamac: Un, yağ
ile kavrulur ve
son
suyla
kaynatılır, çorba
olur.
15. P e n c e r
Aşı: Pencer (ebegümeci),
yurdumuzda ilk
yağmurun düşmesiyle gögermeye başlayan
bu kır bitkisinin iki türlü yemeği olur: birincisi, pencer, tuzlu suyla kaynatıldıktan sonra yağda kavrulur; isteğe göre
üzerine yumurta kırılır. İkincisi ise, üzerine bulgur atılır; kaynatılır; çorba olur.
16. Kağanağ: Yağ, un ve yumurta ile yapılır.
17. Gelin Budu: Haşlanmış pirinç, kıyma,
yumurta ve kişmişten (kuru üzüm) yapılır.

24. Perde Pilavı: Pirinç Pilavı, tavuk eti,
kişmiş (kuru üzüm), badem karıştırılır;
altına ve üstüne yufka sarılarak fırında
pişirilir.
25. Katığ Aşı: Türlü sebzelerden meydana
gelir: patlıcan, kabak, domates, soğan,
kereviz (maydanoz), biber ve
çeşitli baharat.
26. T e r ü z ü
Aşı: Çay kıyılarında yetişen
ve uzunluğu
bir metreye
kadar varan
bir çeşit salatalık olan Terüzü (Acur) ile
yapılan bu yemek,
yağ, sarımsak ve terüzü doğranarak yapılır.
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27. Termiye: Arapça “temriye”den alınmış
bir kelimedir. Hurmanın yağda kavrulması ile yapılır. Termiye’nin üzerine yumurta kırılırsa “nergizli termiye” olur.
28. Tendüre Koyma: Çamurdan yapılmış
kırmızı tencere içine kabuğu alınmış
buğday, bakla, et ve kurut (kurutulmuş
ayran) konularak geceden sıcak tendüre (tandır) indirilir ve sabah yenir.
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kültürümüzden
29. Çürütme: Halk yemeklerindendir; çalkalanmış ayrandan yapılır. Ayran ateşte
birkaç dakika kaynatıldıktan sonra üzerinde biriken su alınır, içinde kalan ayran
çürük yoğurda benzer bir kıvam alır. Ardından oluşan bu yoğurt kâselere konur
ve tâze olarak yenir.
30. Deleme: Çok eski yemeklerimizdendir.
En çok çobanlar ve orakçılar tarafından
yapılır. Hayvanın sütü bir kaba sağıldıktan sonra üzerinde maya gezdirilir.
Maya, yeni ölü doğan kuzunun midesinden çıkarılan bir parça veya yumurta
akından yapılır. Bu yemek eskilerin muhallebisi veya sütlacı sayılırdı.
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31. Dögmec: Tendürden (tandır) çıkan sıcak ekmek parçalanır ve
üzerine tereyağı ile
şeker konulur.
Ekmek, yağ
ile şekeri çekip
iyice ıslandıktan
sonra yenir.
32. Cılbır:
Yağ,
soğan, sarımsak,
sumak suyu kaynarken
içine yumurta kırılır. Çok faydalı yemeklerdendir.
33. Zılk Aşı: Zılk (pazı), üçküntürlü (kırmızı
pancar) pazıdan sulu bir yemek içine su,
et ve bir miktar pirinç eklenir.
34. Sulu Kebap: Tirit ve doğramalı yemeklerdendir. Et kaynatıldıktan sonra suyuna ekmek doğranır; sonra üzerine sarımsaklı yoğurt eklenerek yenir. Sulu kebabın suyuna sarıkök (zerdeçal) eklenir.
35. Sac ekmeği: Sac üzerinde yapılan bir
türlü yufka ekmektir.
36. Şorba: Şorba (çorba) bulgur, pirinç, yar-
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ma gibi besinlerden yapılır; içine yağ eklenir ve kaynatıldıktan sonra yenir.
37. Kavut: Kerkük’te nohut, kavun tohumu
kavrulup öğütüldükten sonra içine şeker
katılarak yenir. Ayrıca kavut, yeşil arpadan, buğdaydan ve karaharmandan yapılır.
38. Kavurğa: İri buğday ve iri beyaz arpadan yapılır. İçine süt katıldıktan bir süre
sonra kavrulur ve çerez gibi yenir.
39. Karaharman: Henüz kurumamış ve biçilmemiş buğday başaklarından çorbası ve pilavı yapılan lezzetli bir yemektir.
Yapılışı şöyledir: Buğday başakları sütlü halinde iken biçilir ve bir yere kümelenir, ardından bir miktar kuru ot yakılır
başakların üzerine atılır. Başaklar biraz yandıktan
sonra kurutulur ve
dibekte dövülerek karaharman olur.
40.
K u rut: Tulumlarda çalkalanmış ve yağı alınmış ayrandan yapılır. Ayran bezden yapılmış bir keseye konularak asılır,
suyu aktıktan sonra yoğun bir hale gelir
ve küçük parçalar halinde koparılarak
tepsilere kurumak üzere dizilir.
41. Kurut aşı: Kurut suda ıslatıldıktan sonra ezilir ve “göz” denilen biraz pirinç ve
yağ üzerine eklenerek kaynatılır, sürekli
karıştırılarak pişirilir.
42. Kal Yezengi: Üçküntür, soğan, yağ ve
sumak suyundan yapılır. Üçküntür kaynadıktan sonra kabuğu alınarak yağda
soğanla kavrulur. Üzerine sumak suyu
döküldükten sonra ekmek doğranarak
yenir.

kültürümüzden
43. Kıcı Aşı: Çok eski yemeklerdendir.
“Kıcı” sulak yerlerde yetişen bir bitkidir.
Kıcı aşı, pencer (ebegümeci) gibidir, ekmek doğranarak yenir.
44. Kervan Aşı: Evdeki kurumuş ekmek
parçalarından yapılır. Eskiden bu yemek kervancılara has bir yemek imiş,
şimdi ise Kerkük’te hala bazı evlerde
yapılmaktadır. Yapılışı ise şöyledir: soğan yağda kavrulduktan sonra sumak
suyu eklenir; biraz kaynatıldıktan sonra
içine ekmek parçaları atılır ve yenir.
45. Köpme: En çok Ramazan aylarında yapılan bu tatlı, un, şeker ve yumurtayla
yapılır. Hamuru yuvarlak olarak yağda
piştikten sonra şeker şiresine (şerbet)
atılır.
46. Külçe: Tandırda pişirilen
ve bayramlarda sofra bezeği (süsü)
sayılan bu kurabiye benzeri tatlı, un, yağ, şeker ve ceviz ile
yapılır. Oval ve
yassı şekilde yapılan bu kurabiyenin yassı olanına “dırnağlı” denir.
47. Keşkek: Kabuğu alınmış buğday
veya aşurelik buğday ve etle veya yağla
yapılan bir nevi pilavdır.
48. Kifte: Öğütülmüş bulgurdan veya pirinçten yapılan hamurun içine et, soğan,
kişmiş (kuru üzüm) konularak yuvarlak
şekil verilen bir köfte çeşididir.
49. Mada: Tandırda yapılan ev ekmeğinden
daha ince olan bir çeşit ekmektir.
50. Nenekız Aşı: Çok sevilen bir halk yemeğidir. Bulgur, mercimek, soğan ve
yağ ile yapılır. Önce soğan tencerede
yağda kavrulur, sonra üzerine su ilave

edilir. Su kaynadıktan sonra mercimek
ve bulgur karıştırılarak tencereye eklenir.
51. Yarpağ (Dolma): Türkmen kadınlarının en sevdiği yemektir. Mev’den (asma
yaprağı) ya da pazıdan yapılır. Kıyma,
yağ ve pirinçle yapılır.
52. Erik ezmesi: Erik (Kuru kayısı) iyice yıkandıktan sonra bir kaç saat suda ıslatılır. Erik yumuşayınca elle sıkılır, suyuna
ekmek doğranarak yenir. Erik ezmesinin
daha tatlı olması için içine hurma veya
şeker eklenir.
53. Yarma Aşı: Çorba gibi sulu bir yemektir.
Yarmadan yapılır. içine su, yağ ve soğan konur. Bu çorba, ince ve öğütülmüş
bulgurdan yapıldığı için “bulamaç”ı
andırır.
54. Yahni: Et, soğan ve
pirinçle yapılır; içine
ayrıca karabiber konur. Sulu bir halk
yemeğidir. Eskiden
pek yaygın olan bu
yemek, içine ekmek
doğranarak yenir.
55. Yufka: Uzunca bir
oklava ile açılan hamurun
saç üstünde pişirildiği bir çeşit
ekmektir.
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Not: Bu yazıyı hazırlarken herkesin bildiği pilav, kebap, bamya, patlıcan, tavuk yemeklerini ve benzeri yemekleri zikretmedim.
Kaynak:
Sayın
Hocamız
Ali
Marufoğlu’nun bize gönderdiği yemek adlarından çok faydalandığımı belirtmek ve
kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunmak
isterim.
İkinci kaynak ise, üstat Mehmet Hurşit
Bey’in “Dakuk Dağarcığı” kitabının 36’ncı
sayfasında yer alan “Dakuk’ta eski halk yemekleri” kısmıdır.
Türkmen
Sayı: 13 Mart 2011 B o h ç a s ı

sağlık

Çocuklar bir ayna gibi ne görürlerse onu
yansıtırlar eğer kin ortamında büyürse nefreti
öğrenir; eğer aile içinde dostluk ve arkadaşlık
görürse, bu dünyada mutlu olmayı öğrenir.
Dr. Leyla ÇARŞAFÇI

NEDEN ÇOCUKLARIMIZ
PROBLEMLİ VE MUTSUZ
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Son yıllarda ister batıda ister doğuda aileler, sivil toplum kuruluşları, hatta ve hatta
devlet dahi bu konu üzerine durmakta ve
neler yapabilecekleri, nasıl bir nesil yetiştirebilecekleri konusunda yoğun çaba sarf etmekte; olmalarına rağmen hala tam başarı
elde edemedikleri kanısındalar. Çünkü son
yıllarda hızla ilerleyen teknolojinin negatif
yönü, aile içindeki huzursuzluk, bağların
kopukluğu, benliğin ve inancın azalması
sonucu çocuklarımızı batıya yarım yamalak
uymaya itmektedir.
Bütün bu nedenler çocuklarımızda ruhsal çöküntü, inançsızlık ve mutsuzluk yaparak, depresyon, uyuşturucu bağımlılığı ve
en sonunda “melankoni şizofreni” geliştirmektedir. Bunun en güzel örneği Avrupa’da
yaşayan çocuklardır. Bu çocukların içine itildiği hayat anlayışı, son yıllarda Türkiye’de
de görülmektedir.
Bilhassa bize yakın olan ülkelerde, örneğin Almanya’da devlet kurumları ve özel
kuruluşlar bu konuda çok çaba gösteriyorlar. Çünkü çocuklar ilköğretim aşamasında
iken hırçınlık, egoizm, okulda başarısızlık
ve Vandalizm (çevreye zarar verme) davra-
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nışları sergilemektedirler. Bunun sebebi ise
aile içinde sevgi ve saygı olmamasıdır. Ayrıca dış sosyal problemlerin da etkisi vardır.
Burada insanın en önemli yanı olan ruh
ve manevi dünyası ihlal edilmiştir. Oysa ruh,
insanın gerçek hayatı idraki, hisleri, şuuru ve
davranışlarının kaynağıdır. Bugünün çocuk
ve gençlerinin doğru yolu bulamamalarının
sebepleri arasında, kötü çevre, kötü arkadaş baskısı, eğitimsiz toplum, çökmüş aile
ve toplumun etkisidir. Bundan anlaşılıyor
ki, bütün bu problemlerin çözümünün tek
yolu, ilk önce aile ortamının düzeltilmesidir.
Bu görev anne ve babaya düşmektedir. Bu
nedenle aile büyükleri, kendilerini yetiştirip
birbirlerine sevgi ve saygılı davranmalı ve
çocuklarına iyi birer örnek olmalıdırlar. Yalnız fizyolojik ihtiyaçlar değil, manevi ve ruhi
değerler onlara sevgi ile verilmelidir. Çocuklarına zaman ayırıp onlarla samimi arkadaşlık kurup dertlerine ortak olmalıdır.
Çocuklar bir ayna gibi ne görürlerse onu
yansıtırlar eğer kin ortamında büyürse nefreti öğrenir; eğer aile içinde dostluk ve arkadaşlık görürse, bu dünyada mutlu olmayı
öğrenir.
Anneler, babalar, çocuklarınızın mutluluğu sizin elinizde. Bırakın çocuklar mutlu
olsun.

gönülden

Dostluğunu
Özledim
Ömrünün baharında çekip gittin
Sanki fırtınada bir duman idin tutamadım seni
Güneşin batımında arkanı dönüp o sisli havada kayboldun
O gidiş hiç yakışmadı sana
Anlayamadım, göz açıp kapayınca
Birden yok oldun, çok mu acelen vardı dostum!
Fidanların daha yeni yeşermişti
Biraz bekleyemez miydin?
Şehit kardeşlerini çok mu özlemiştin ki
Arkana bakmadan çabucak onlara koştun
Eh be Gazi! Eh be dostum…
Ne yaptın! Neden böyle yaptın…
Hayata hep güzel tarafından bakardın sen
Bazen kırıldın ama hiç eğilmezdin
Üzüntü kapılarını kapalı, sevinç kapılarını ise
Herkese açık tutardın
Yerine kimi koyacağımı bilemiyorum
Yerin doldurulamaz, başka biriydin çünkü
Hep “milletim” dedin, hep Kerkük için koştun
Yorulmadan, bezmeden, ama…
Ama o sinsi hastalık geldi yapıştı yakana
Hayata tutunmak için gücünün yettiğince çabaladın
Dalların, tüm rüzgârlara karşı
Sımsıkı tutunmuşlardı sana… Ama o rüzgâr bu sefer
Çok ama çok sert esti, aldı götürdü seni
Musalla taşında yattığında yavruların
Hep seninle konuşuyorlardı, onları duyduğunu biliyorlardı
Ve sen onlarla beraberdin ama cevap veremiyordun
Onları her zaman yaptığın gibi teselli edemiyordun

Kerim BAYRAKTAR
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O gün gökler sana ağlıyormuşçasına yağıyordu
Cenazende, göklerde gökkuşağı vardı, dikkatimi çekti
Gökkuşağı, sanki Kerkük’teki musalla mezarlığını gösteriyordu
Ama orası naaşına çok uzaktı, gidemezdin oralara…
Artık ebediyen bu topraklarda kalacaktın ama
Ruhun Kerkük semalarında dalgalanacaktır, bundan eminim!
Melekler seni törenle karşılamışlardır, çünkü onlardan biriydin
Ruhun şad olsun dostum…
Sana hakkım geçmiş ise anamın sütü kadar
Hakkım helal olsun
Oradaki Şehitlerimize tüm Türkmen elinden selam söyle olur mu?
			

Gazi Kasap’ın anısına…
Türkmen
Sayı: 13 Mart 2011 B o h ç a s ı

söyleşi
Kerküklü Sanatçı

BURAK SARIKÂHYA İLE SÖYLEŞİ
Çok küçükken uyumam için babam ninni söylemek yerine plak çalarmış
başucumda. 5-6 yaşındayken ağabeyimin elinde gitar, ablamın elinde
de org gördüm. Onlara bakarak yaptıklarını taklit etmeye çalışırdım. O
yaşlardan müzik adına tetiklendiğimi zannediyorum.
Burak Sarıkâhya kimdir?
22 Ocak 1984 doğumluyum. Öğrenimim Maltepe Üniversitesi Halkla İlişkiler/
Reklâmcılık olmasına karşın bu alanda herhangi bir çalışmada bulunmadım.
Hem tutkum hem de işim olan müzikle
uğraşıyorum. Bunun yanı sıra çeşitli dizilerde yönetmen asistanlığı yaptım. En
son Emre Altuğ’un “Hoş geldin” şarkısına klip çektim. Şu
an yeni çıkardığım “Adsız” albümüm ile yoğun bir tempoya
girdim.
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Sanat hayatınıza dair öykünüz nasıl başladı?
Çok küçükken uyumam için
babam ninni söylemek yerine plak çalarmış başucumda.
5-6 yaşındayken ağabeyimin
elinde gitar, ablamın elinde de
org gördüm. Onlara bakarak
yaptıklarını taklit etmeye çalışırdım. O
yaşlardan müzik adına tetiklendiğimi zannediyorum. Ortaokuldayken okul orkestrasında başladığım gitar çalma dönemim
lise sona kadar devam etti. 18 yaşımı doldurduğumda ilk işim çok sevdiğim Cem
Karaca’nın bir programına gitmek oldu.
Kendisiyle ve ekibiyle tanışmam beni çok
güzel yerlere yönlendirdi.

Türkmen
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Büyük sanatçı Cem Karaca ve birlikte çalıştığınız Cem Karaca’nın Yol
Arkadaşları’nın size ne gibi bir katkısı
veyahut etkisi olmuştur?
Cem Karaca ile yine bir konser programında görüşmüştük. Evde onun şarkılarını çalıp, söyleyip, kaydedip program
aralarında ona götürüyordum. Bak Cem
Ağabey şu şarkını söyledim, “Bak Cem
Ağabey bunu böyle yaptım” diyerek kendimi göstermeye çalışıyordum. Bir gün hayatımda
kilit noktası olan bir söz sarf
etti bana “Şimdi güzel, bunları söylersin ama sen bir şey
yaşamıyor musun? Aşk, belki
acı, belki bir sorun? Daha çok
gençsin, bunları söylemeden
önce sen ne yaşıyorsan ne
hissediyorsan onları yaz. Sözlere dök kendi hissiyatını” diye.
Bu yönlendirme ile yoğunlaşıp
kendi sözlerimi yazmaya başladım.
Cem Karaca’nın Yol Arkadaşları ile o
günlerden gelen her şeyden öte çok güzel
bir dostluğumuz var. “Adsız” müzik albümümü de birlikte yaptığımız Zafer Şanlı,
Nevzat Yılmaz, Taner Ayan, Aydın Şeref
ve sonradan ekibe katılan Bülent Ay. Ben
müzikal yaşantımı onlardan öncesi ve

söyleşi
onlarla birlikte
olduğum
dönem olarak
ikiye ayırıyorum. Çünkü
Türkiye’deki
bu sayılı müzisyenlerden
çok ciddi şeyler öğrendim.
O güne kadar
kendi çabamla geliştirdiğim müzikal
ve enstrüman
bilgimi onların deneyimlerinden
ve
profesyonelliklerinden
faydalanarak çok daha ileriye götürdüğüme inanıyorum. Tabii müzik çok büyük bir
dünya ve gelişim hiç bitmiyor, onlardan ve
onlar gibi diğer müzisyen dostlarımdan,
büyüklerimden her daim faydalanıyorum.
Herkesin bir çocukluk hayali vardır.
Siz hayalinizi gerçekleştirdiğinizi düşünüyor musunuz?
Benim çocukluk hayalim
hayranlıkla
televizyonda,
radyoda, plaklarda, kasetlerde dinlediğim, takip ettiğim
bu müzisyenlerin bir şekilde
arasında olmaktı. Bu konuda
birçok hayalimi gerçekleştirdim. Cem Karaca ile tanışma fırsatı buldum. Şu an
onun bizlere mirası olan büyük müzisyenlerle çalışabil-

me mutluluğu
içerisindeyim.
Sevgili
Bahadır
Akkuzu’nun
vefatından
önce Kurtalan Ekspres
ile sahnede
birlikte olma
şansına eriştim.
Ersen
ve Dadaşlar
Ailesi’ne katıldım.
Cahit Berkay &
ZAN
Projesinin görsel
çalışmalarında yer aldım.
Bunlar benim için gerçekleşmiş çok büyük hayaller.
Müzik adına şahsi çalışmalarımla ilgili
hayallerime gelince, o konuda çok büyük
hayallerim var tabiî ki de ve bu hayaller
hiç bitmeyecek. İlk çalışmam “Adsız” ile
insanların beğenisini kazanmam ve birilerinin verdiğiniz emeği ve yaptığınız çalışmaları takdir etmesi elbette
ki çok güzel. Lakin bu alanda
hayallerim hep beni geliştirecek ve düzgün işler yapmamı
sağlayacak şekilde çok ilerilerde olacaktır.
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Dünya çapında veya
ülke çapında örnek aldığınız sanatçılar var mı? Varsa kimlerdir?
Ülke

çapında,

inandığı

Türkmen
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Resim-6

söyleşi
aslında, bu alanda hiçbir eğitimim yok.
Başladığım zamanlarda maalesef şimdiki
gibi internet yoktu ve eğitici dokümanlara bu kadar rahatlıkla ulaşmak çok zordu. Ancak son beş yıldır içinde olduğum
müzik piyasasının getirisiyle çevremdeki
ustalardan yardım alarak kendimi geliştiriyorum. Gitar dışında hammond org ve
basgitara karşı ilgim ve hayranlığım var.
Bunun Cem Karaca’nın Yol Arkadaşlarından Zafer Şanlı ve Nevzat Yılmaz’ı yıllardır hayranlıkla izlememin etkisi olduğunu
düşünüyorum.
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şeyler uğruna acı da çekse, sevdiklerinden de uzaklaştırılsa son nefesine kadar
sanatından vazgeçmeyen Cem Karaca.
Yaptığı işe olan saygısı ve büyük titizliğiyle sevgili Erol Evgin. Daha genç kesimden
büyük başarısına, sahip olduğu yoğun
dinleyici kitlesine
rağmen sevecenliğini ve sohbetlerindeki mütevazılığiyle Emre Altuğ.
Bunlar şu an aklıma gelen üç isim.
Dünya çapında,
Pink Floyd, Deep
Purple sıklıkla dinlediğim
gruplardan. Bunun yanında Joe Satriani, Ritchie Blackmore, Dave
Weckl, Jon Lord müzisyen olarak kendi
alanlarında çok beğendiğim ustalardan.
Gitar dışında çaldığınız veya ilgi
duyduğunuz bir enstrüman var mı?
Çalmayı nasıl öğrendiniz?
Gitar çalmaya kendi kendime başladım
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Albümünüzde ağırlıklı olarak rock
tarzını ön plana çıkardığınız görülüyor.
Aynı zamanda yer yer pop ve caz esintilerine rastlıyoruz. Peki dinlerken hangi müzik türlerini tercih ediyorsunuz?
Müzik türü olarak genelde rock dinlesem de çok fazla
ayırım yapmıyorum. Yerine göre
her tarzı dinlerim.
Albümünüzde sizi çok etkileyen, “bu şarkı
beni
anlatıyor”
dediğiniz bir parçanız var mı?
Albümdeki
“Özlemi Bilir misin (Söz: Bülent
Aydın, Müzik: Ekrem Sağanak) dışındaki bütün şarkılar bana ait. Dolayısıyla
hepsi beni anlatıyor ancak sözleri yazdığım dönemki beni tabii ki. Sevgili Cem
Karaca’nın beni “kendi yaşadıklarını yaz”
yönlendirmesiyle o dönem ne yaşıyorsam
onları yazdım ve o sözlerden oluştu bu al-

söyleşi

büm. Genel içerik olarak şarkılar yitirilmiş
veya yitirilmeye yüz tutmuş sevda öyküleri anlatıyor. Geçmişte benim başrol oynadığım öyküler.
Sanatçılar genelde farklı ruh halleri
içinde şarkı sözleri yazarlar. Siz sözlerinizi genellikle nasıl bir ruh hali içinde
ve nasıl bir ortamda yazıyorsunuz?
Benim söz yazmamı yaşadığım olaylar tetikliyor. Kendimi yalnız
hissettiğimde “Çıkmışım yalnızım sokakta, yağmur damlaları bile üstüme düşmüyor”
gibi bir söz çıkarken, benim
için çok değerli olan babamı kaybettiğimde “Gözlerin
kapalıydı baba seni son gördüğümde, Sarılıp kalmak istedim sana gücümün yettiğince” diye bir söz çıkıyor. Hemen gitarımı alıyorum elime
ve ardı arkasına dökülüyor
zaten sözler..
Kerkük soyundan gelen
bir sanatçı olarak Kerkük’e
ve Kerkük sanatına bakış açınız nedir?
Geleneksel Kerkük Türkülerini yeniden
yorumlama düşünceniz var mı?
Hiç unutmam küçük yaşta aile mezarlığına gitmiştik Kartal’da. Mezar taşında

“Kerkük Sarıkâhya Beylerinden Ömer
oğlu Abdülkadir” gibi yazılar vardı. Dönüşte babaanneme sordum Kerkük neresi
diye. Bana o kadar güzel anlattı ki oraları,
orada yaşadıklarını, eski fotoğraflar gösterdi. O yaşta bana bir masal şehri gibi
gelmişti. “Sen büyü al beni de götür yine
oralara” derdi. 2006 senesinde Babaannem Feride Sarıkâhya ve Babam Mehmet
Sarıkâhya iki gün arayla vefat ettiler. Maalesef “yeniden memleket’e” gitmek nasip
olmadı onlar için. İnsan bu kadar güzel
anlatılan “masal şehrinin” anlatılan güzelliklere erişmesini istiyor şimdi.
8 Şubat 2010 da sevgili Cem Karaca’nın
mezarı başındayken tesadüfî bir tanışma
yaşadım Yüksel Ağa beyefendi ile. Kendisiyle Kerkük’ten, onun da yakın arkadaşı olduğu Cem Karaca’dan,
Cem Karaca’nın okuduğu
Kerkük Zindanı şarkısından,
birçok şeyden bahsettik.
Bu sohbet arasında kendisi bana Kerkük Türkülerinden
çok güzel eserler olduğunu,
dinlemem gerektiğini söyledi.
Bu konu benim ilgimi çekince bana çeşitli örneklerle bu
müziği tanıtacağını söyledi.
Beni Irak Türkleri Derneği’ne
götürüp Genel Başkan Sevgili Mehmet Tütüncü ile tanıştırdı. Cem Karaca’nın mezarı
başında başlayan bu sohbet
ile kendilerinin desteğini kazandım. Genç
yaşımda kaybettiğim aile büyüklerimden
tam alamadığım Kerküklü geçmişimiz ile
ilgili bilgilere de bu vesile ile ulaşacağım
için ayrıca büyük mutluluk duyuyorum.
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şiir

Fevzi Ekrem TERZİ

HOYRATLAR
Tuz Telafer Kifri Erbil Musalla
Dola yar kolların boynuma dola
Allah’ı seversen yarimi yolla
Ruhumu sana kurban sunaram1 Kerkük
Gürgürbaba kimin yanaram2 Kerkük
Baba bugün
Sen erisen
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Erlerin sen erisen3
Men4 fitilem sen de mum
Men yansam sen erisen
Düz Kerkük’e
Bir yol var düz Kerkük’e
Kıyamet mahşer günü
Can verir Duz5 Kerkük’e

BÜYÜK AND
Yemin olsun şehitlerin başına
Şanlı vatan toprağına taşına
Dökülen kan gitmez boşu boşuna
Dönmerem7 hiç dönmemişem8 yolumdan
Sağ kolum gitse savaşıram9 solumdan

CANIM KERKÜK
Milyon yıl sonra eğer girse yad toprağıma
Tenimin her zerresi savaşır söyler Kerkük
Değmesin çirkin eller gür yanan çırağıma
Ruhum bağ-ı cinanda10 dolaşır söyler Kerkük

1. Sunarım
2. Yanarım
3. Erisin
4. Ben
5. Tuzhurmatu
6. Söyleyin

Yara çıksın
Selevin6 yara çıksın
Her kim Türkmeni sevmez
Gözünde yara çıksın
Türkmen
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7. Dönmem
8. Dönmedim
9. Savaşırım
10. Cennet bağında

bilgi

İlk Yardım
İ

lk yardım yaşamı tehlikeye düşüren her
hangi bir durumda sağlık görevlilerinin
yardımı sağlanıncaya kadar yapılması
gereken yaşamı sürdürmeye ve kalıcı sakatlıkları önlemeye yönelik ilaçsız, ivedi
müdahaledir; olay yerinde bulunan kişiler
tarafından, bulunan araç gereçlerle yapılır.
İlk yardım belli aşamalar doğrultusunda uygulanmalıdır. Bu aşamalar koruma,
bildirme ve kurtarmadır.
1. Koruma: olay yerini koruma altına alın
ve kazazedelerin
emniyetini sağlayın. Olay yerinde
gaz, yakıt sızıntısı
tehlikesine
karşı
dikkatli olun.
Kibrit,
çakmak
vs.. kullanmayın.
2. Bildirme: Olay
hızlı bir şekilde telefon
veya diğer kişiler aracılığı ile
gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmelidir.
Yardım isterken duruma göre itfaiye,
polis... haberdar edilmeli, doğru ve tam
bilgi verilmeli.
Hasta ve yaralı sayısı ve durumu bildirilmelidir.
3. Kurtarma (Müdahale): Müdahale
hızlı ve sakin bir şekilde yapılmalıdır. Öncelikle yaralının durumunu değerlendirin.

Canan SALİHİ
A. Bilinç kontrolü yapın. (iyi misin? diye
sorun)
B. Ağız içinde yabancı cisim varsa çıkartın.
C. Kravat, gömlek, kemer, vs... gevşetin.
D. Soluk yolunu aç
- Çeneyi kaldır, başı geriye itin.
- Yanağınızı şahsın ağzına doğru yaklaştırın.
- Soluğunu hisetmeye çalışın.
- Gözünüzle şahsın göğüs karın hareketlerini görmeye çalışın.
Bu işlemi en fazla beş
saniyede yapın.
E.Kanamaları kontrol edin.
Kanama genellikle gözle görülür
yerdedir.
Atar damar kanamaları
fışkırır
tarzdadır.
Toplar damar kanamaları devamlı ve
yavaştır.
Kılcal damar kanamaları sızıntı şeklindedir.
F. Kırık ve çıkıkları belirleyin.
Şüphelendiğiniz yaralanmalara, kırıkmış gibi davranın (ağrı, şekil bozukluğu,
şişlik). Hareket kısıtlılığı kırık şüphesini
destekler.
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şiir

İsmet BAYATLI

KARDAŞ
Bulanıp1 suyum kardaş2
Bilesin huyum kardaş
Vicdanıv3 kabul eyler
Herkese uyum4 kardaş

DAĞLAR
Dağlar seni
Gezerem11 dağlar seni
Hayına12 bel bağlama
Gün gelir dağlar sen
1.Bulanmış

Kanaatim yoktu5 kardaş
Hasretim çoktu6 kardaş
Eski harman savurma
Dostuvu7 tanı kardaş
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ĞAM DAĞI

Ğam8 Dağıdı9
Bu dağlar ğam dağıdı10
Millet hoşluk görürse
Fikirler ğam dağıdı

Çetin OĞUZ

İki Deli Âşık

Aşk ile dağlar delerim
Aşk olmasa ben neylerim
Yandım o yârin elinden
Gece gündüz ah ederim
Türkmen
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2.Kardeş
3.Vicdanın
4.Uyayım
5. Yoktur
6. Çoktur
7.Dostunu
8. Gam
9. Dağıdır
10. Dağıtır
11. Gezerim
12 Haine

Dağları delen yârim
Kalbimi bilen yârim
Haydi, ne duruyorsun
El aç da dilen yârim

Çok ağladım az güldüm
Yine de kalkıp geldim
Kimler ne derse desin
Aşkıma gönül verdim

Aşka çare bulunmaz
Benim derdim bilinmez
Dilenmek bir şey değil
Ama yâra dilenilmez

Derdimizi bilen yok
Yüzümüze gülen yok
Beni üzme sevdiğim
Bu gururun sonu yok

bizbize

Ayrılık
“Ayrılık” kelimesi Türkçe’deki “ayırmak” kökünden türemiştir. İki ya da daha
fazla insanın birbirinden veya bir insanın
bir yerden ayrı kalmasına verilen isimdir. Aynı zamanda gönül ilişkilerinin veya
evliliklerin bittiği anlamına da gelir.
Toplum içerisinde ayrılıkla ilgili birçok
deyim, şarkı ve türkü oluşmuştur. Hatta
ayrılığın ölümden bile zor olduğunu belirten “Ölüm Allah’ın emri, ayrılık olmasaydı” gibi sözler türkülerimizin içinde
yer almaktadır.
Aslında “ayrılık” sözcüğünün anlamını uzun uzun anlatmaya gerek yoktur,
çünkü “ayrılık” kendini en güzel anlatan
kelimelerden biridir. “Ayırmak” kökünden
türerken bile aradaki “ı” düşer, kelime en
önemli harflerinden olan bir sesli harfinden ayrılır, bir hecesini kaybeder. Artık
eskisi gibi değildir. Tıpkı gerçek hayatta
olduğu gibi…
Ayrılık acısı sözü hemen hemen herkesin dilindedir. Ancak onu en derinden
hissederek söylemek için muhakkak
yaşamış olmak gerekir. Ne kadar kitap
okunmuş, film izlenmiş, eşten dosttan
ayrılık hikâyeleri dinlenmiş olunsa bile,

Banu SAATÇİ
yaşamadan onu tam manasıyla kavramak zordur.
Neden mi? Çünkü o başka acılara
benzemez. Bir gün karnınız ağrır, ağrının sizde yarattığı rahatsızlığı ağrınız
geçer geçmez unutursunuz. Ya da borca girersiniz, refaha erince o zaman yaşadıklarınızı unutur, sanki hayatınız hep
böyle geçecekmiş gibi bol keseden harcarsınız.
Oysa ayrılık acısını tekrar ayrıldıklarınıza kavuşmuş olsanız bile unutamazsınız. Unutmaya çalışsanız bile bir şarkı, bir resim, bir cümle veya bir düşünce size onu aynı şiddetiyle, hatta daha
fazlasıyla hatırlatır. Burnunuzun direği
sızlar, boğazınız düğümlenir, boğazınızdaki ağrıyı yok etmek için yutkunmaya
çalışırsınız, ancak o ağrıyı bastırmak
çok zordur. Fakat o ağrıdan da zoru
gözyaşlarını tutmaya çalışmaktır. Oysaki bu kendini yormaktan öteye geçmez.
Çünkü ayrılık acısı diğer acılar gibi gözyaşınızla dışarı atabileceğiniz türden bir
acı değildir.
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Ağlayamazsınız, o hep içinizde kalır
ve hep o anki şiddetiyle…
Türkmen
Sayı: 13 Mart 2011 B o h ç a s ı

etkinlikler

Türkiye’deki
Türkmen Kuruluşları
Tek Çatı Altında
23–24 Aralık
2010
tarihleri
arasında
Ankara Dedeman
Otelinde
gerçekleşen müzakerelerde Türkmen
kuruluş
başkan ve temsilcileri, Federasyonun ana hatları üzerinde
anlaşma sağladı.
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Toplantıda Federasyonun tüzük taslağı ve çalışma prensipleri konuları üzerinde
mutabakata varılırken, oluşumun tamamlanması için üye kuruluşların gerekli yasal
prosedürleri yerine getirmeleri için süre verildi.
Merkezinin Ankara’da olması kararlaştırılan Federasyonun, genel kurula kadar
olan oluşum sürecini yönetmek üzere, temsilciler arasında yapılan oylamada Prof. Dr.
Ümit Akkoyunlu, Dr. Cüneyt Mengü ve Dr.
Kürşat Çavuşoğlu seçildi.
Yakın tarihte resmen kurulacak olan
Türkmeneli Federasyonu adına toplantı sonunda bir bildiri yayınlandı.

Türkiye’de bulunan Türkmen sivil
toplum örgütleri, fikir ve söylem
birliği yapmak, ortak çalışmalar
düzenlemek ve birlik, beraberliği
pekiştirmek amacıyla Türkmeneli
Federasyonu’nu kurdu.
neği, Mehmet
TÜTÜNCÜ
İzzettin
Kerkük Kültür
ve Araştırma
Vakfı,
Prof. Dr. Suphi
SAATÇİ
Irak Türkmen Basın Konseyi Derneği,
Kemal BEYATLI
Türkmeneli İnsan Hakları Derneği, Dr.
Nefi DEMİRCİ
Ortadoğu İşadamları ve Sanayicileri
Derneği, Dr. Cüneyt MENGÜ
Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kültür
Derneği, Selman NALBANT
Irak Türkleri Adalet Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Mithat İBRAHİM
Türkmeneli Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Dr. Aydın BEYATLI
Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği,
Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU
Türkmeneli Aydınları Derneği, Fuat Tİ-

Türkmeneli Dernekler Federasyonu
Kurucu Kuruluşlar:
Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma DerTürkmen
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ĞİN
Türkmeneli Danışma Meclisi, Prof. Dr.
Ümit AKKOYUNLU

etkinlikler

Türkmenler 29 Ekim Resepsiyonunda...
Türkiye Cumhuriyetinin
87.
kuruluş yıldönümü
münasebetiyle
Cumhurbaşkanlığı’nın
düzenlediği Cumhuriyet
resepsiyonunda
Türkmenler ilk kez yer aldı.
Türkmenlerin en köklü sivil toplum örgütü
olan Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma
Derneği Genel Başkanı Mehmet Tütüncü
ve eşi Deniz Musa Tütüncü’nün katıldığı
davette Türkiye’nin siyaset, basın ve sanat
dünyasının önemli isimleri yer aldı.
Çankaya Köşkü’nde yapılan resepsi-

yona
Türkiye
Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül ve
eşi Hayrünnisa
Gül, bu yıl ilk
kez tek ve eşli
resepsiyona ev
sahipliği yaptı. TBMM Başkanı Mehmet Ali
Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
MHP lideri Devlet Bahçeli, DSP lideri Masum Türker, çok sayıda bakan ve milletvekili, devletin üst düzey yöneticilerinin yanısıra
yabancı misyon şefleri ve Türk medyasının
önemli isimleri de katıldı.

ITKYD’den sinema ve müze gezileri
Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma
Derneği’nin İstanbul’da bulunan
Genel Merkezi
tarafından belirli
aralıklarla çocuklara ve gençlere
yönelik yapılan faaliyetler çerçevesinde sinema
ve müze gezileri düzenlendi.
7 Şubat 2011 tarihinde Dernek tarafından
gerçekleştirilen sinema etkinliğinde gençler,
Metroport Alışveriş Merkezi Sinemalarında film
izleme fırsatı buldu. Dönem dönem yapılan bu
kültürel etkinlikler çerçevesinde sinema ve tiyatro
ile gençlere sanat etkinliklerine yönelik alışkanlık
kazandırılması amaçlanmaktadır.
12 Şubat Cumartesi günü yapılan “mü-

zeler gezisi”nde
ise farklı yaşlardan
öğrencilerin ve
velilerin katıldığı
Beşiktaş’ta bulunan “İstanbul
Deniz Müzesi”ne
bir ziyaret
gerçekleştirildi. Müzede denizcilik tarihine dair
pek çok nesneyi ve belgeyi inceleme fırsatı bulan ziyaretçiler ayrıca müzede bulunan çeşitli
sergileri gezme olanağı buldu.
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Deniz Müzesi ziyareti sonrası Maçka
Parkı’nda kısa bir yemek molası ve gezintinin
ardından Topkapı’da bulunan “Panorama 1453”
Müzesi ziyaret edildi. İstanbul’un Fethinin üç
boyutlu olarak canlandırıldığı müze ziyaretçiler
tarafından beğeni topladı.
Türkmen
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sevgi, hoşgörü, bilim

Yıldırım HASANZADE
yil951@gmail.com

PİRAMİDİ ÇÖZELİM
Aşağıdaki piramidi yukarıdan aşağıya
ve soldan sağa doğru çözerek ve numaralı harfleri sırlayarak anahtar sözcüklere
ulaşın:
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1- Azot’un simgesi
2- Hasret çekmek
3- Kerkük Vakfı’ndan Direniş adlı bir şiir
kitabı yayınlanan, Tuzhurmatulu büyük şairin adı (………… Marufoğlu)
4- Türkmencede “Kız kardeş”
5- Tuzhurmatu şivesinde “anneanne”
6- 1973 yılında Türkmenleri anlatan “Tutsak” adlı çağdaş Türk romanı yazarının soyadı (Emine……………….)
7- Çağdaş Türkmen kadın şairlerimizden (………. Ziyai)
8- Ünlü Türkmen tiyatro
sanatçısının soyadı (İsmet…………..)
9- Irak Türkleri Kültür ve
Yardımlaşma Derneğinin ilk başkanının soyadı (Enver……………….)

BİLİYOR MUSUNUZ?
Irak’taki resmi makamların istatistik
verilerine göre 2008 yılına kadar,
– Irak Kadın Bakanlığına göre 1
milyon “dul” kadın bulunmaktadır.
– Irak’ın Planlama Bakanlığına göre 4
milyon yetim bulunmaktadır.
– 2008 yılı Aralık ayına kadar Adli
Tıp Kurumu ve Irak Sağlık Bakanlığı
verilerine göre 2,5 milyon kişi “şehit”
düşmüştür.
– Haberi alınmayan ve kaçırılan
insanların aileleri tarafından İçişleri
Bakanlığına 800 Bin şikâyet yapılmıştır.
– Irak’ta İnsan Hakları örgütlerine
göre İhtilal Hapishanesinde ve
Irak’ın Kuzey Kürt bölgesinin
hapishanelerinde 340 Bin
mahkûm bulunmaktadır.
– 2008 yılının Aralık
ayı Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek
Komiserliği verilerine
göre 4,5 Milyon
mülteci Irak dışında
bulunmaktadır.

Türkmen
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sevgi, hoşgörü, bilim
TAPMACALAR (BİLMECELER)
1- Allah yapar yapısını

UYGARLIK VE KÜLTÜR
Bu

Demir açar qapısını (kapısını) 		

iki

terimin

anlamı

ve

derinliği

hayatımızda çok büyük önem taşır. Özellikle

				

21. asrın getirdiği çağdaşlık yükü bizi bu iki

2- Altı su üstü tavan

terimi anlamaya ve uygulama itiyor. Bazen

İçinde bir qırmızı (kırmızı) oğlan

hayatımızdaki olayları ve desteklediğimiz

				

konuları hangi kategoriye koyacağımızı bir

MUTLAKA OKUYUN

türlü kestiremeyiz. Bundan dolayı, adını

Kerkük Matbuat Tarihi

ne koymamız gerektiği konusu gündeme

Ata Terzibaşı

geliyor. Bu iki terimi güzel bir şekilde ifade

Matbaa’nın Kerkük’te kuruluşundan

etmek için gelin Filozof Jean Jacques

itibaren yayınlanan gazete, dergi ve
kitapların yayın tarihleri, yazar ve
hazırlayanları, içerikleri hakkında en doğru
bilgileri kapsayan kitap, Kerkük Vakfı
yayınlarındandır.

Rousseau’yu dinleyelim:
UYGARLIK, birkaç dil bilmek; KÜLTÜR,
Ana dili iyi bilmektir.
UYGARLIK, bilgili güzel konuşmak;
KÜLTÜR, klasikleri iyi bilmektir.
UYGARLIK, ahlak kurallarını bilmek;
KÜLTÜR, onları uygulamaktır.

FIKRA
Bir gün doktorlar, tımarhanede
yapacakları bir araştırma ile en akıllı
deliyi seçeceklermiş. Bir gün delilerden
biri bahçede bulunan havuza düşmüş
ve boğulmak üzereymiş. Bir başka deli,
havuza düşen arkadaşını kurtarmaya
çalışmış. Bunu gören doktorlar arkadaşını
kurtaran deliyi yanlarına çağırmışlar ve
“seni en akıllı seçiyoruz” demişler.
Doktorlardan biri: “Hadi kurtardığın

UYGARLIK, vatanını sevmek; KÜLTÜR,
başkalarınınkini aşağı görmemektir.
UYGARLIK, dinini yüksek tutmak;
KÜLTÜR, ona inanmayanları kılıç ve ateşle
inandırmaya çalışmamaktır.
UYGARLIK, çocuklarına para
biriktirmek; KÜLTÜR, onları iyi eğitmektir.
UYGARLIK, dünyayı bir ok hızıyla
dolaşmak; KÜLTÜR, gezmek ve çevreyi
incelemektir.
UYGARLIK, mahkemede gerçeği

arkadaşını çağır da sana teşekkür etsin”

söylemek; KÜLTÜR, gerçeği her yerde, her

demiş.

zaman söylemektir.

Deli: “Gelemez ki!”

UYGARLIK, rekor kırmaya, zafer

Doktor: “Neden gelemezmiş?”

kazanmaya bağlılık; KÜLTÜR, bu bağa

Deli: “Çünkü kuruması için onu astım!”

engel olan şeyleri ortadan kaldırmaktır.
TAPMACANIN ÇÖZÜMÜ: 1-KARPUZ 2-DİL

PİRAMİT BULMACA: HANEKİN

BULMACANIN ÇÖZÜMLERI
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türkmen mutfağından

Gelinbudu
Perihan AVCI
Türkmen mutfağının sevilen yemeklerin-

üzere bekletilir. Pirinç soğuduğunda uzun

den olan gelinbudu, içli köfte çeşitlerinden

süre boyunca hamur kıvamına gelinceye

olup

dek yoğrulur. Hamura tarçın eklenebilir.

ayırt

edici

özelliği,

hamurunun

haşlanmış pirinçten olmasıdır. Zevke göre
Harcın Yapılışı:

baharat ve iç malzeme ilavelerinde farklılık gösteren bu

Kıyma az yağda kavru-

köftenin ana malzemeleri

lur,

şöyledir:

piştiğinde

kuru üzüm, maydanoz,

- 2 su bardağı

karabiber, tarçın ve

pirinç

tuz ilave edilerek

-½ kg yağsız
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badem,

az daha kavrulur.

kıyma

Harç,

- 1 çay

soğumak

üzere dinlendirilir.

bardağı Kuru

Hazırlanan

üzüm (kişmiş)

hamurdan,

- 1 kahve

izden

cev-

büyükçe

fincanı Badem içi

parçalar alınır ve

- Birkaç tutam

elde yuvarladıktan

Maydanoz

sonra

- Karabiber

ortası

oyularak içine harçtan

- Tarçın

bir

- Tuz

miktar

doldurulup

üstü kapatılır. Genellikle
oval şekil verilen gelinbudu

Hamurun Yapılışı:
2 Bardak pirinç 2 bardak su ve yeterli
tuz ile haşlanır. Haşlanan pirinç dem almak
Türkmen
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kızgın

yağda

sıcak servis edilir.
Afiyet olsun.

kızartıldıktan

sonra

etkinlikler

İSTANBUL’DA TÜRKMEN ÖĞRENCİLER YARARINA KERMES
Ekonomik zorluklar nedeniyle dershane
ücreti, okul masrafları, kırtasiye giderleri
gibi masraflarını karşılayamayan Türkmen
öğrenciler yararına İstanbul’da bir kermes
yapıldı.
Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi’nin 17 – 20 Haziran 2010
tarihleri arasında düzenlediği kermes, Türkmen İşadamlarının ve vatandaşların yapmış
olduğu giysi, ev eşyası, kırtasiye malzemesi
bağışları ile oluşturuldu. İstanbul’un Fatih ilçesinde yapılan kermes boyunca Türkmen
bayanları ve hayırsever kimseler gönüllü
olarak görev alırken, vatandaşlar da büyük
ilgi gösterdi.
Alışveriş yapan pek çok kimse Irak Türk-

lerini desteklediklerini dile getirdi ve Irak’taki
son durum ile ilgili görevlilerden bilgi aldı.
Hayırseverlerin yardımlarıyla yapılan bu
kermesten elde edilen gelirin tamamı muhtaç Türkmen öğrencilere belirli bir program
çerçevesinde dağıtılmaktadır.

ITKYD Kadınlar Korosu Nevruz Şöleninde

Binlerce yıldır Türk Dünyasında kutlanan,
pek çok kutsal olayın başlangıcı sayılan ve
baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı İstanbul’da birçok etkinlikle kutlandı. 20
Mart 2010 tarihinde Eyüp Belediyesi’nin
Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile ortaklaşa
düzenlediği etkinlik muhteşem bir kutlama-

ya sahne oldu. Eyüp Stadyumunda yapılan
şölen, Eyüp Sultan Meydanı’ndaki Mehter
Konseri ve tören yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşte mavi Türkmen kıyafetleri ile dikkatleri çeken Türkmen grubu büyük ilgi gördü.
Şölende Irak Türkleri kültür ve Yardımlaşma
Derneği (ITKYD) Kadınlar Korosu, birbirinden güzel Türkmen türkülerini seslendirdi.
Udi sanatçı Hâdi Asker yönetimindeki koro
ekibi seyircilerden büyük alkış aldı. Türkmen bayrağının dalgalandığı kutlamada ayrıca Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan,
Kırgızistan, Doğu Türkistan ve daha pek
Türk topluluğu birbirinden güzel gösterilerle
ve rengârenk yerel kıyafetleri ile dikkat çekti. Şölende ayrıca yakılan   ateş üzerinden
atlandı ve Nevruz’un simgelerinden biri haline gelen demir dövme töreni yapıldı. Daha
sonra Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın
düzenlediği Nevruz Şölenine katılan ITKYD
Kadınlar korosu halk tarafından yoğun ilgi
gördü.
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