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Vatan topraklarından gurbetçilere söz söyleyenlere...

Kendinizi bir gurbetçinin
yerine koydunuz mu hiç?
Arkanıza bakmadan her şeyi, bir anda bırakıp gittiğiniz
oldu mu?
Yıllarca emek vererek aldığınız eşyalarınızı, raflara dizdiğiniz, gençliğinizden kalma kitaplarınızı, annenizin hediye
ettiği bibloları, dedenizin tek fotoğrafını, yıllarca biriktirdiğiniz kasetlerinizi, oyuncaklarınızı, severek seçtiğiniz elbiselerinizi, çocukluğunuzu, gençliğinizi, anılarınızı terk ettiniz mi?
Giderken evinize, sokağınıza, şehrinize, ülkenize son bir
kez bakıp bir daha dönmediğiniz oldu mu hiç?
Çocuklarınızı ölümden kurtarmak isterken ölümle burun
buruna geldiniz mi? Dağlardan kaçarak günlerce yürüdünüz
mü? Karda ayaklarınız dondu mu? Evladınız kar fırtınasında
öldü mü, küçücük bedenini bilinmeyen bir yere gömdünüz
mü? Acısını içinizde sonsuza kadar taşıdınız mı hiç?
Yeni bir yaşam umuduyla çıktığınız yolculukta kaçtığınız
tekne battı mı, çoluk çocuk denizin dibine gömüldünüz mü?
Sınırlardan kaçarken askerler size ateş etti mi? Vuruldunuz
mu hiç?
Yağmurda çamurda mülteci çadırlarında kalıp, dizinize
kadar çamura battınız mı? Bir kap yemek için saatlerce sırada durdunuz mu, biraz sıcak su ve bir banyo için günlerce
beklediniz mi hiç?
Bir anda, ailenizle yabancı şehirlerde bilmediğiniz yerlerde kendinizi evsiz, işsiz, güçsüz buldunuz mu? Elinizdeki son parayla ev tutup, boş evde yere çarşaf serip üzerine
oturdunuz mu hiç? Yatak olmadığı için altınıza karton serip
uydunuz mu? Kırık camlara naylon bantladınız mı hiç?
Eve bir ekmek götürmek için en berbat işleri yaptınız mı,
her türlü eziyeti çektiniz mi? Sabahın erken saatlerinden geceye kadar, bazen de geceden sabaha kadar, sıcak-soğuk demeden ayakta çalıştınız mı? Ücretinizi haksız yere kestikleri
halde çaresizlikten sesinizi çıkaramadığınız oldu mu? Zirveden dibe vurdunuz mu? Beş para etmez adamların maska-
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rası oldunuz mu hiç?
Kaçak yaşadığınız için polisten kaçtınız mı, yakalandınız mı, yalvardınız mı? Dilini bilmediğiniz ülkelerde ikinci sınıf muamelesi gördünüz mü? Renginizden, inancınızdan, giyiminizden dolayı hor görüldünüz mü? Konuşmanızla alay
edildi mi hiç?
Memleket adını her duyduğunuzda, eski bir şarkı kulağınıza çalındığında, burnunuza çocukluğunuzu hatırlatan bir
koku geldiğinde ağladınız mı? Anılarınız birden canlandı mı?
Yaşadığınız refah günlerini ve şimdiki durumunuzu kıyasladınız mı hiç?
Annenizi, babanızı, kardeşinizi yitirip, toprağa veremediğiniz oldu mu? Binlerce kilometre uzakta yalnız başınıza
yas tuttunuz mu? Ağlarken yüzünüze çaresizce bakan çocuklarınızdan gözlerinizi kaçırdınız mı? Başsağlığı için kapınızı bir kişinin bile çalmadığı oldu mu hiç?
“Gurbette ne bir akrabam var, ne bir tanıdığım… Başıma bir iş gelse çocuklarım sokakta kalacak” diye düşündünüz mü? “Yanımda sırtımı yaslayacak bir kardeşim, bir yakınım olsaydı…” dediğiniz oldu mu hiç?
“Yaşlanırsam, hastalanırsam, zor günlerimde sahipsiz mi
kalacağım? Bir kez daha vatanımı görebilecek miyim, yoksa
gurbette mi öleceğim” dediniz mi hiç?
Bazen gurbetin ağırlığı üstünüze çöktüğünde, her şeyi
bırakıp koşullar ne olursa olsun kendi vatanınızda yaşamayı düşündüğünüz halde, çocuklarınızın kurduğu düzeni düşünerek vazgeçtiniz mi? İki arada bir derede kaldığınız oldu
mu? Kimlik bunalımı yaşadınız mı, zaman-mekân kavramını
yitirdiğiniz oldu mu hiç?
Vatanı ziyaret ettiğinizde, sanki o topraklar sizin değilmiş gibi, her konuşmak istediğinizde “Biz savaşlar gördük,
ambargo yaşadık, sen ne gördün ki, Avrupa’da saraylarda rahat yaşadın, cennet gibi şehirlerde keyfine baktın” dediklerinde çektiğiniz çileyi hatırlayıp, yüzünüzde alaycı, acı bir gülümseme belirdi mi hiç?
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eryüzünün neresinde olursa olsun,
insanoğlu doğduğu toprakların malı
sayılır. Doğduğu toprak insanların kimliği,
adresi, mensubiyeti gibi, ömür boyu üzerinden atamayacağı bir şey. Bu yüzden insan
doğduğu topraklardan ne kadar uzaklaşırsa
uzaklaşsın, o topraklardan kopamıyor. Vatan denilen toprak, insan için ana kadar sıcak
ve aziz… Hatta mukaddes bir varlığa dönüştüğü için, vatan ile ana
veya ana ile vatan yani
toprak özdeş anlam kazanmışlardır.
Kırgızların büyük romancısı Cengiz Aytmatov, bir hikâyesine
Toprak Ana adını vermiştir. En lirik ve en sıcak hikâyelerinden biri
olan Toprak Ana’da
Aytmatov, bu iki kutsal
varlık arasında sıcak örgüler geliştirmiştir.
Şu tespit çok doğru:
insan iki şeyi hayatı boyunca unutamıyor. Biri
anası, diğeri de doğduğu şehir. Şehir, insanların doğdukları toprak-
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ların simgesi olduğu gibi, ana da bu toprakların bağlı bulunduğu başlıca simge.
Geleneğin, bağlılığın ve bağlanmanın ilgi
odağı da her zaman ana… 1947 yılından beri
Londra’da yaşayan Cengiz Dağcı’nın, 22 Eylül 2011 tarihinde vefat haberini duyunca,
Kırım’ın bu adsız kahramanının acı ve hasret dolu hayatını bir kez
daha düşünmeğe başladım.
Kızıl Ordu tarafından
Kırım’ın çiğnenmesi ve
işgal edilmesi sonucu
1944’te Kırım Tatarları
bütün dünyanın gözleri önünde büyük bir felaket yaşadı. Kırım’ı bir
gecede boşaltan Sovyet
askerleri, Kırımlı soydaşlarımızı Sibirya’ya,
Orta Asya bozkırlarına sürgüne yolladılar.
Hayvan vagonları ile yapılan bu acımasız yolculukta binlerce Kırım
Türkü soğuktan ve açlıktan yolda can verdi.
Evlerinden ve ocaklarından atılan Kırım
Türkleri, yıllarca gurbette yaşadılar. Kırım’ın
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hasreti, sevgisi ve hayali onların tesellisi ve
meşgalesi oldu. Vatanlarından ayrı kaldılar;
buna rağmen ata yurtlarını unutmadılar;
çocuklarına ve torunlarına unutturmadılar.
Ninnilerle, türkülerle ve tekerlemelerle sürgünde Kırım’ı yaşattılar. Kırım’a dönüşü hiçbir zaman akıllarından çıkarmadılar. Bir kısmı gözlerinde Kırım’ın hayali olduğu halde, bu dünyadan göçtü. Ama sonraki kuşaklar Kırım’a kavuşma ülküsünü içlerinde hep
canlı ve taze tuttular.
Kırım’ın başına gelen bu felaket, onlara yapılan bu insanlık dışı zulüm, Cengiz
Dağcı’nın yaşama sevincini kaybetmesine
yol açmıştı. Savaş sonucu yaşadığı esaret yıllarında çok sıkıntı çekmişti. Gerçi savaştan
sonra İngiltere’ye yerleşmiş ve hayat düzenini Londra’da kurmuştu. Bağımsız ve demokratik bir ülkede yaşadığı için, ölüm ve korku
yıllarını artık geride bırakmıştı. Ancak doğ-

duğu toprakların özlemi ve hele hele hiçbir
zaman kopamadığı ana sevgisi, yıllar geçtikçe içinde daha da büyümeye başlamıştı.
Kırım’ın yaşadığı facia onu müthiş bir acıya boğmuştu. Yurdundan ve anasından ayrı
düşmesinin üzerine bu da eklenince, onun
için hayatın ve yaşamanın anlamı değişmişti. Oturdu ve yaşadığı dramı, doğduğu toprakları yazmak istedi. Yazar olmak ve hele
romancı olmak iddiasını belki hiçbir zaman
taşımamıştı. Fakat yazdıkları, onu Türk dünyasının en büyük romancılarından biri konumuna getirdi. Önce Yurdunu Kaybeden
Adam ile Korkunç Yıllar adlı romanları yayımlandı. Ardından Onlar da İnsandı, Ölüm ve
Korku Günleri, O Topraklar Bizimdi, Dönüş,
Genç Temuçin, Badem Dalına Asılı Bebekler,
Üşüyen Sokak ve Anneme Mektuplar’ı çıktı.
1941 yılında henüz 22 yaşlarında iken Almanlara esir düşen ve bir daha Kırım’a dön-
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meyen Cengiz Dağcı, gençlik yıllarımızın ve
bir bakıma dünya Türklüğünün dramını dillendirerek büyük bir misyon yüklenmiştir.
Doğduğu toprakların insanlarını, maruz kaldıkları acıları iliklerimize kadar hissettiren
Dağcı, davasını çok soylu bir çizgi içinde insanlara, insanların vicdanlarına seslenmiştir.
Kırım’a yapılan zulümleri anlatırken, aydın denilen kesimlerden ilgi ve tepki almadı. Dağcı’nın romanları karşısında vicdanlar adeta körleşmişti. Hele mazlum milletlere şefkat ve aşırı ilgi gösteren kuruluşlar, derin bir sessizlik ve ilgisizlik içine girmişlerdi.
Dağcı’yı en çok üzen Rus aydınlarının Kırım
karşısında sergiledikleri umursamaz tavır ve
ilgisizlikleriydi.
Anneme Mektuplar’da bütün insanlığın
vicdanını sarsacak evrensel mesajlar verdi. Yurdunu, yaşadığı toprakları, çocukluğunun cenneti olan Kırım’ı dile getirdi. Annesinin tandırdan çıkardığı sıcak ekmek ve pidelerin kokusunu hâlâ duyuyordu. Onun gözünde toprak, yani vatan bir ana sevgisi idi.
En lirik eserlerinden biri olan Anneme
Mektuplar’daki birinci mektuba Dağcı şöyle
başlıyor: “Anneciğim; hâlâ anneciğim diyorum sana. Oysa ihtiyar bir adamım ben. Saçlarım ağardı çoktan. Değnekle yürüyorum
sokaklarda. Görme yeteneğim de zayıf.”
Londra’da yaşadığı 64 yıl boyunca
Kırım’la yattı ve Kırım’la uyandı. Kırım’ı, çocukluğunu ve gençlik yıllarını, tutsak düştüğü acı dolu yılları, annesi ile konuşarak, annesiyle dertleşerek Londra’da 64 yıl boyunca bıkmadan, usanmadan düşündü ve yazdı. Londra’da kendisini Kırım kafesine hapsetmişti. Sanki annesi karşısında oturuyormuş gibi Dağcı anlatıyor:
“Biliyor musun, Anneciğim, ben burada bir kafes içersinde yaşıyorum. Benim bu
kafes hayatım şimdi değil, yıllar önce başla-
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dı. İyi hatırlıyorsundur, askere alındığım gün
başlamıştı ayrılığımız. Derken savaş çıktı. Savaştım. Tutsak oldum. Sonra özgürlüğüme
kavuştum. Ama sensiz, sakat ve eksik bir özgürlüktü bu. Sana döneceğim günü bekledim yıllarca. Dönmedim. Dönemedim. Sana
dönmenin olasızlığına kanaat getirince beni
ayakta tutabileceğine, hayatıma gerçek değer ve anlam verebileceğine inandığım her
şeyimi aklımda toplayıp bu kafesin içerisine
doldurdum. Ah şu anda yattığın yerden başını kaldırıp benim bu kafesime bakabilsen!
Neler yok benim bu kafesimde!”
Annesi ile kurduğu diyalog sayesinde
Dağcı, yurduna, toprağına duyduğu hasreti
terennüm etmiştir. Ana ve toprak sevgisini
duygulu bir anlatım içinde sunan Dağcı, iddiası ve ihtirası olmadığı halde, Türk edebiyatı içinde önemli bir yer edinmiştir. Sovyet
Rusya çökünce, Kırımlı soydaşlarının bir kısmı, sürgünden vatanlarına döndüler. Hiç birinin evleri, toprakları, başlarını sokacak bir
kulübeleri yoktu. Naylondan, tenekeden barakalar yapıp oturdular. Dedelerinin, babalarının ellerinden alınan evleri, toprakları
geri almak için mücadele vermeğe başladılar. Halen bu mücadele devam ediyor.
Dağcı, acılar çeken ve büyük haksızlıklara
uğrayan kardeşlerini, soydaşlarını hiç unutmadı. Onların mücadelesini, onların haklı
davalarını yazılara döktü. Kitaplara sığdırdığı öykülerle dünyaya duyurdu.
Dağcı Londra’da yani gurbette, kendi vatanından uzak bir yerde vefat etti. Ne var
büyük bir duyarlılık gösteren Türk hükümeti onun cenazesini alıp, kendi toprağına, Kırım’a getirdi ve doğduğu köye gömdü.
Kendisini rahmetle anarken, yüce Allahtan
ona mağfiret dilerim. Hayatta iken sevdiği
vatanına kavuşamadı ama şimdi Kırım’ın sıcak kollarında yatıyor.
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KERKÜK

Selahattin BAYRAKTAR

Kerkük’üm canım Kerkük
Dinim imanım Kerkük
Aç bana kollarını
Sana kurbanım Kerkük

Kerkük bizim ilimiz
Türkmencedir dilimiz
Biz kimseden korkmayız
Hak’tır bizim yolumuz

Ateşin yanar her gün
Hiç sanma söner bir gün
Düşmana düşen fırsat
Bize de düşer bir gün

Kerkük’ten doymak olmaz
Hiç sütsüz kaymak olmaz
Uyarsan uy Kerkük’e
Kerküksüz uymak olmaz

Kerkük’ün ak yüzü var
Baharı var güzü var
Musul’un Telafer’i
Kerkük’ün de Tuz’u* var

Bak Kerkük Kalesine
Sığındım gölgesine
Canımı kurban veririm
Her Türkmen bölgesine
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Dünya kadınlarına...
Selma MERDAN
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BİR ACAYİP HİKÂYE

Olacak iş değildi benim aldığım kararlar. Biliyordum ki hâkimler davalara bakarlar, katillere, hırsızlara ceza verir, haklıyı haksızdan ayırırlar. Ama böyle bir kararı nasıl alır, insanlara nasıl
anlatır, ne tepki alırlar bilemiyordum.
Geceler boyu karabasanlar oturdu yüreğimin ortasına, uykularım hep yarım kaldı, günlerim de gecelerimden farklı geçmedi. Akla karanın ortasındaki gri renkte yaşamak istedim, olmadı. Ne hikmetse ya kara renkte ya da beyazdaydım.
Yaşam hep ince ayar istedi benden, hiç bir
zaman o ince ayarın ortasını bulamadım. Ya aşağıda ya da hep en uçta, hep en sonda, hep en
azda yaşadım.
O kadar çok şey vardı ki üzülecek, ağlanacak… Gün batımından, gün doğumuna kadar
sancılar içinde kıvrandım. Çünkü ben de onlarca
kadından biriydim, anneydim. Onlarca kadının o
savaşlarda, yokluklarda, korkularda nasıl yaşadıklarını, neler çektiklerini biliyordum.
Şimdi bu yazıyı okuyanlar “feminist” diyecekler! Kadın ve erkek ayrımı yapıyor diyecekler! Yanılıyorsunuz! Kapatın gözlerinizi, bir kapatın! Düşünün... Dünyada, savaşlarda bir kadın
olmanın, bir anne olmanın, yoktan var etmenin ne demek olduğunu… Biliyorum, her canlı,
cansız zarar görür savaşlardan ama analar kadar
kimse göremez ki!
Bugün çok önemli bir gündür. Aldığım kararları açıklayacağım tüm insanlara... Ama nasıl
olacak bilmiyorum. Korkuyorum çılgınca! Belki

Türkmen
B o h ç a s ı Sayı: 14 Yıl: 2013

de aptalca bir şey bu, ama mutlaka başarmalıyım. Çünkü ben de onlarca kadından biriyim, üstelik bir anneyim.
Mahkeme salonundaki insanlara sevgiyle
baktım. Genç, yaşlı, kadın, erkek büyük bir sessizlikle önlerine bakıyorlardı. Acayip bir hava
vardı içeride. Hepsi burada neden toplandıklarını soran gözlerle bakıyorlardı bana. Ön sıralarda hep küçük çocuklar oturmuştu. Şaşırdım; ilk
defa mahkeme sıralarında çocuklar oturuyordu.
Dosyalar yerine bir tek kâğıt vardı masamın üzerinde; yanında boş duran vazonun rengi de sararmıştı. Duvarlar yer yer dökülmüş; iki, üç renk
ortaya çıkmıştı. Her yer bakımsız viraneydi, tıpkı
karşımda oturan anlamsız, ifadesiz gözlerle bakan benim insanlarım gibi… Ama duvarlarda büyüklerimizin resimleri asılıydı sırayla, aynı bakışlarla…
Bunaltıcı bir sıcaklık giriyordu kırık pencerelerden içeriye. Herkes terliyordu ama kimse elini kaldırıp terini silmiyordu.
Beyaz cübbemin yakasını düzelttim, bir kaç
düğmesi kopmuş, yer yer sararmıştı. Şaşırmıştım biliyorum, hâkimler siyah cüppe giyerler,
beyaz renk de nereden çıktı! Her neyse, salonda
çıt çıkmıyordu. Herkes bir şey bekliyordu; ama
ne?
Tokmağımla masaya vurdum...
Burada neden toplandığımızı merak ediyorsunuz. Bu bir mahkeme değil arkadaşlar! Suçlu,
suçsuz yok! Burada hep birlikte bazı şeyleri konuşacağız. Evvela, siyaset için toplanmadık. Bı-
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rakalım bunları duvarlarda resimleri asılı olan
büyüklerimiz yapsın. Dünyayı kurtarmak da bize
düşmez.
Bir düşünün arkadaşlar, savaşları, ölen insanları, sakat kalanları, varlık içinde yokluklarda yaşamaya çalışan analarımızı. Savaşlar kötü, arkadaşlar! Ben diyorum ki, analarımız, bacılarımız,
kadınlarımız, kızlarımız, kardeşlerimiz ağlamasın artık, yeter! Ben ve benim gibi düşünen bir
kaç arkadaşımın günlerce uğraştığı, çalıştığı, ister kanun deyin, ister yasa, bunu onaylamak için
buradayız.
Salonda bir kıpırdanma oldu, şaşkınlıkla bakıyorlardı bana, kâğıdı okumaya başladım:
Bir köy inşa edeceğiz hep birlikte.
İçinde serin suların aktığı; dereler, ağaçlar,
ormanlarında her çeşit hayvanın yaşadığı ve her
çeşit meyvenin yetiştiği ağaçları olan, tıpkı bir
cennet gibi…
Hep birlikte cenneti getireceğiz bu dünyaya,
analarımız için... İçinde güzel evler, hastaneler,
parklar, okullar olacak. Dünyanın en iyi psikolog-

ları, öğretmenleri,
hocaları, en iyi profesörlerini çalıştıracağız bu cennette.
Bu cennet, sadece analarımız için
yaratılacak. Buraya
giriş, çıkış serbest
olacak, tüm analarımız mecburi iyileşecek. Hasta kalmayacak, tüm analarımız
okuyacak, öğrenecek, insanca, kadınca yaşamayı…
Analarımız artık hiç ağlamayacak, ağıt yakmayacak, rüyalarında bir
hiç yüzünden ölen
çocukları olmayacak! Azrail bu köyün üzerinde
dolaşmayacak, anaların çocukları ölmeyecek.
Analarımız ellerini sıcak sudan soğuk suya
sokmayacak, ekmek yapmayacak, su taşımayacak, yiyecek kuyruklarında beklemeyecek, elleri nasırlaşmayacak, o nazik yüreklerinde hiç bir
korku yer almayacak! Ta ki bir gün bu köyden
güler yüzle, mutlu bir şekilde çıkana kadar bekleyeceğiz.
Ülkemizde lastik terlik, lastik ayakkabı üreten
tüm dükkânlar kapanacak ve bu günden itibaren ülkemizde analarımız, çocuklarımız naylon
terlik giymeyecekler!
Teşekkür ederim.
Salondan çıt çıkmıyordu. Herkes şaşkınlıkla
bana bakıyordu.
Derin bir sessizlik oldu.
Cübbemin yakasını düzelttim ve tokmağı masaya bıraktım.
Birden gürültülü bir alkış koptu. Ayağa kalktım ve masamın üzerindeki kalemi kırdım.
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Çiçek SİLAV
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SON VEDA

Bir şeyler uçup gidiyor içimden
Bir mutluluk bir huzur
Benden ve benliğimden
Hasretle ayrılıyor

Gözlerimde artık umut yok
Sen varsın
Sözlerimde sensizlik değil
Özün var

Tutsam esiri olacağım
Bıraksam mahkûm
İçimden bir şeyler kopuyor
Bir mutluluk bir huzur

Bu bir yenilgi değil galibiyettir
Aslında savaşın bittiği yer de değil
Başladığı vakittir

Bir umut kaldı senden
Son bakışta benimle
Her nefes alışımda
Özlemini içimde büyütüyordum
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Ve ben o vaktin son lahzasına kadar
Andım olsun ki
Kanımın son damlası
Kalbimin son çarpışına dek
Bütün yüreğimle savaşmaya devam edeceğim

etkinlik

İSTANBUL’DA “TÜRKMENLERİN
DURUMU VE GELECEĞİ” PANELİ
YAPILDI
Türkmen liderlerinin Saddam rejimi tarafından idam edilişlerinin 33. Yıldönümünde bir
anma toplantısı ve panel düzenlendi. Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği (ITKYD) Genel Merkezi tarafından düzenlenen toplantıda İstanbul’da bulunan bazı sivil toplum kuruluş temsilcileri ve önemli şahsiyetler katıldı.
16 Ocak 1980 yılında devrik Saddam Rejimi tarafından idam edilen Türkmen liderleri Doç. Dr.
Nejdet Koçak, Albay Abdullah Abdurrahman,
Dr.
Rıza Demirci ve İşadamı Adil Şerif’in
anıldığı toplantı 19
Ocak 2013 Cumartesi günü Akgün
Hotel’de
yapıldı.
Şehitler için yapılan saygı duruşunun ardından açılış
konuşmasını yapan
ITKYD Genel Başkanı Mehmet Tütüncü “Bu dört liderin seçilmesi tesadüfî değildir. Bu acı olayla Türkmen toplumunu psikolojik olarak sarsmak amaçlanmıştır. Bunun etkisi Türkmenler üzerinde uzun
yıllar devam etmiştir.” dedi. Türkiye’nin Irak politikası ile ilgili endişelerini dile getiren Tütüncü
“Umarım, Irak politikasındaki bu ani makas değişikliği trenin raydan çıkarmasına ve Türkmen vagonunun devrilmesine sebebiyet vermez” dedi.
Toplantıda ayrıca sivil toplum kuruluş temsilcilerinden Kerkük Vakfı Başkanı İzzettin Kerkük, Türkmeneli İnsan Hakları Derneği onursal
başkanı Dr. Nefi Demirci, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Savaş Avcı, Doğu Türkistan Milli Merkezi Başkanı İsmail Cengiz, Ortado-

ğu İşadamları Derneği Başkanı Dr. Cüneyt Mengü ve Bartın Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan birer protokol konuşması yaptı.
Sunuculuğunu Mümin İsmail’in yaptığı toplantıda, Osman Oğuz’un “Mahşerin dört atlısı” adlı ve dört şehidi konu alan şiirleri Çiçek
Ömer ve Turan Bayraktar tarafından okundu.
Anma toplantısının ardından “Türkmenlerin
Durumu ve Geleceği” başlıklı panel oturumunu
yöneten Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Prof.
Dr. Mahir Nakip “Türkmenler hep Irak’ın
bütünlüğünden yana oldular ve mücadelelerini demokratik yöntemlerle sürdürdüler” dedi.
Panelde konuşmacı olarak katılan Ortadoğu
Stratejik Araştırmaları Merkezi Ortadoğu Uzmanı
Bilgay Duman, Türkmenlere en uygun çözümün her
bölgeye göre farklı yerel politika uygulanması olduğunu belirterek özellikle asimilasyon riski altında
olan bölgelere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
Panelistlerden Yeniçağ Gazetesi yazarı Arslan Bulut Irak’ta Saddam sonrası süreci şu sözlerle değerlendirdi “ABD’nin Afganistan ve Irak’ı işgal etmesi bir haçlı seferidir.”dedi. 1 Mart tezkeresinin TBMM’de kabul edilmemesinin Türkiye için bir şans olduğunu belirten Bulut “aksi
takdirde güneydoğu işgal edilmiş olurdu” dedi.
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türkmenelinden

TELAFER’E BİR BAKIŞ
Tarık FERHAT

Telafer bölgesi Taş Çağlarından beri

evi anlamına gelen “Nimit İştar”dır. Bu

yerleşime açık olmuştur. Bölgede eski,

addan dolayı burasının önemli bir dini

orta ve yeni taş devri kalıntıları bulun-

yerleşim yeri olduğu anlaşılabilir.

maktadır. Ancak yeterli araştırma yapıl-

İslam öncesi Telafer’in bir Hıristiyan

madığından dolayı bunlar gün ışığına çı-

bölgesi olduğu ve burada üç önemli ma-

karılmamıştır.

nastır bulunduğu kaynaklarca zikredil-

Telafer’in şimdi bir yan mahalle-

mektedir. Bu bölge Hz.Ömer zamanında

si olan Kırmızdere’de (Qarmazdere)

İslam egemenliğine girmiştir. Şimdi ki ka-

MÖ.10 yılına ait kalıntılar bu bölgenin

lenin Emeviler döneminde yapıldığı sa-

ne kadar eski olduğunu göstermektedir.
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Kırmızdere’de İngilizlerin yaptığı kazılarda çok önemli bir yerleşim yeri bulunmuştur. Burasının bilinen en eski yerleşim yeri olma olasılığı da vardır.
Telafer Kalesi’ne baktığımızda burada yapılan kazılarda en eski kalıntının
“Ninuva 5” denilen çağa ait olduğu tespit edilmiştir. Onun üzerinde Asur çağına ait ve yaklaşık 4 metre kalınlığında
kerpiçten bir surun varlığı kale kesitinde
açıkça görülmektedir.
Telafer’in eski çağlardaki adı, İştar’ın

nılmakta ve Güney Anadolu’daki birçok
kale gibi buraya da Mervan Kalesi denilmektedir.
Telafer’in Şimdi ki sakinlerinin Türk
beylikleri ve Selçuklu çağlarından kalma olduğu kesindir; bir kısmının da
4.Murat’ın Bağdat seferinden kaldıkları sanılmaktadır. Osmanlı döneminde Telafer, Musul Vilayeti’nin Sincar sancağına
bağlı bir köy olarak görülmektedir.
Telafer Kalesi 1849 yılında Osmanlı
Valisi Davut Paşa tarafından yıktırılmıştır.
Yıktırılma nedeni ise ahalinin kaleye sı-
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ğamayacak kadar artmış olması idi. Vali,

cilere verilmiştir. Ancak Telafer halkının

kaleyi yıktırıp her aşireti kendi yönünde-

yabancılara olan tepkisi nedeniyle bu

ki tarafa, kalenin etrafına yerleştirmiştir.

politikayı şehrin merkezine uygulamak

Telafer, Musul Vilayeti ile birlikte

mümkün olmamıştır. Telafer’in Araplaş-

Lozan’da Irak’a bırakılmıştır. 1920 yılın-

tırılması projesi Irak’taki tüm yönetimler

da Irak’ta İngiliz işgaline karşı direnen ilk

tarafından desteklenmiştir.

yerlerden olmuştur. Bunun üzerine İn-

Son olarak Saddam rejimi Telaferlile-

gilizler intikam için Telafer’e uçaklarla

rin sonradan Türkleşmiş Arap olduğunu

bomba yağdırmıştır.

zorla kabul ettirmeye çalışmıştır. Etnik

Irak’ın egemenliği altındaki bölgede

kimliği yüzünden Telafer’de on üç sene

devlet politikası gereği birçok Arap yer-

en ufak bir duvar yapımına dahi izin ve-

leştirilmiş ve civardaki birçok köy Tela-

rilmemiş, içme suyu, elektrik ve diğer

ferlilerin elinden alınarak Arap yerleşim-

hizmetler ise çok geç verilmiştir.
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Abdülhalik Hürmüzlü ile

Kerkük Türkmen Kardeşlik Ocağı
Üzerine Söyleşi

Türkmen Kardeşlik Ocağı Kerkük Şubesi kurucu Başkanı Abdülhalik
Hürmüzlü Beyefendi ile Kerkük’te, kuruluşlarının tarihçesi, faaliyetleri
ve Ocağın geleceği hakkında sohbetimizi, siz değerli okuyucularımızın
beğenisine sunuyoruz.
Türkmen Kardeşlik Ocağı Kerkük Şubesi kuruluş sürecini kısaca anlatabilir misiniz?
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Türkmen Kardeşlik Ocağı 1960 yılında
Bağdat’ta kurulmuş, ilerleyen zamanlarda Mu-

Aslında bizden önceki dönemlerde, büyük-

sul ve Erbil’de şubeleri açılmış olmasına rağ-

lerimizin aklında her zaman Türkmen Kardeşlik

men Türkmen nüfusun hâkim olduğu Kerkük’te

Ocağının bir şubesini Kerkük’te açma düşünce-

2003 yılına kadar şube açılmamasının sebeple-

si vardı. Ancak Devlet tarafından gerekli izinler

ri nelerdir?

hiçbir zaman verilmedi. Pek çok kişi bu izinleri

Evet, Erbil ve Musul’da şubeler vardı. Ancak

almaya çalıştıysa da ne yazık ki başarılı olamadı.

Kerkük’te defalarca dilekçeler verilmiş olmasına

Ancak 2003 ihtilalı sonrası, eski rejimin devril-

ve yoğun isteğe rağmen Baas iktidarı tarafından

mesinin ardından Kerkük’te şube açmak için ku-

gerekli izinler ısrarla verilmedi. Ancak 2003 yı-

rucu heyetimizle beraber çalışmalara başladık.

lında Baas rejiminin devrilmesinin ardından ge-

Bağdat’ta bulunan Ocağın genel merkezinden,

rekli izinleri alarak bu hayalimizi gerçekleştire-

şube açmak için izin aldık ve 24.10.2009 tarihin-

bildik.

de şubemizin açılışını yaptık. O günden bu yana
hizmetlerimize devam etmekteyiz.

Kuruluşunuzun

kurucu

üyeleri

ve

hâlihazırdaki yöneticilerinden söz edebilir misiniz?
Bu işe kurucu ekibimizle birlikte başladık. Kurucular: Ben Abdülhalik Hürmüzlü, İbrahim Ağa Bayraktar, Eyüp Akkoyunlu, Gassan Abdülmecit, Celil Otrakçı, Edip Ahmet Süleyman Celal, Ahmet Abdullah. Bu kişiler aynı zamanda
hâlihazırdaki yönetim kurulu üyelerimizdir. Adlarını saydığım kurucularımı-
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yetki alan ikinci kuruluş Kerkük
Üniversitesi oldu.
Önemli şahsiyetler için panel
ve anma toplantıları da düzenlemekteyiz. Örneğin KKTC’nin
merhum lider Rauf Denktaş için
taziye merasimi yaptık. Ardından
“Türkmen Şairlerin Vicdanında
Rauf Denktaş” sloganı altında bir
şiir akşamı düzenledik. Bu şiir akzın yanı sıra Emel Cemal ile Yücel Dede de Yönetim kurulumuzda yer almaktadır.
Kuruluşunuzdan bu yana gerçekleştirmiş ol-

şamında bütün şiirler merhum lider Denktaş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile
ilgili şiirlerdi.

duğunuz belli başlı faaliyetlerinizden bahseder

Ocağımızda ayrıca müzik faaliyetlerine de

misiniz? Yakın vadede ne tür faaliyetler yap-

yer verilmektedir. Özellikle Ramazan ayına özel

mayı planlıyorsunuz?

konserler yapılır ve Türk-

Kuruluşumuzda genellikle

menlerin geleneksel Rama-

sosyal, kültürel ve sportif fa-

zan oyunu “Sini-Zerf” bura-

aliyetlere ağırlık verilmekte-

da oynanır.

dir. Örneğin şiir akşamları, pa-

Eğitim alanında da faali-

neller, kurslar ve daha pek çok

yetlerimiz kapsamında kurs-

faaliyet düzenledik. Ocağımız

larımız bulunmaktadır. Örne-

ayrıca birçok ilke imza atmış-

ğin İngilizce konuşma kursla-

tır. Örneğin kadın şairlerimize

rı, İngilizce TOEFL kursları,

özel bir şiir akşamı yaptık. Ker-

Türk Dili Kursları açtık. Kurs-

kük ve dolaylarından 24 kadın

larımız da dönemlere göre

şairimizi davet ettik, 18’i ha-

devam etmektedir.

zır bulunarak unutulmayacak

Faaliyetlerimiz arasında

bir şiir akşamını gerçekleştir-

sergiler de yer almaktadır.

miş oldu.

Karikatür sergisi, fotoğraf

Kuruluşumuzda spor faaliyetlerine de önem

sergisi, resim sergisi, bunlardan bazılarıdır. Geç-

verilmektedir. Bilhassa çocuklar için her yaz tek-

tiğimiz yıl 8 yaşındaki kızımızın yaptığı resimler-

vando kursları açmaktayız.

den açtığımız sergi televizyonda yer alarak bü-

Ayrıca Kerkük’te ilk İngilizce TOEFL sınav

yük ilgi uyandırdı. Sayın Kültür Bakanı Yardımcı-

merkezi, Kerkük Türkmen Kardeşlik Ocağıdır. Bu

sı bizlere telefonla ulaşarak küçük kızımızı ödül-

alanda da bir ilki gerçekleştirdik. Bizden sonra

lendirmek istediklerini bizlere ilettiler ve bizim
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sivil toplum kuruluşudur.
Kerkük Türkmen Kardeşlik Ocağı olarak sorunlarınız ve eksikleriniz nelerdir?
Tüm kuruluşlarda olduğu gibi elbette Ocağın
da bazı sorunları bulunmaktadır. En büyük sorunumuz, düşündüğümüz her şeyi yapamıyoruz.
Örneğin Ocağın şu anda bulunduğu bina tek salonludur. Oysa faaliyetlerimize uygun olan 5-6
salonlu bir yerimiz olması gerekirdi. Salonlardan
biri spora, biri resme, biri müziğe, biri kurslaaracılığımızla kendisini ödüllendirdiler.
Irak’ta güvenlik durumundaki zafiyetinin
faaliyetlere katılım oranını etkilediği bir ger-

ve faaliyetlere ayrılmalı. Dolayısıyla ileride büyük bir binaya çok ihtiyacımız var.

Sizler bu kuruluşun yöneticileri ola-

Türkmen Kardeşlik Ocağı, Türkmenler için

rak halkın faaliyetlere olan ilgisinden ve özel-

olduğu kadar, genel anlamda Irak için de önem-

likle gençlerin ve kadınların katılım oranından

li ve gurur duyulacak köklü bir kuruluştur. Bu

memnun musunuz? Katılım oranında bir artış

sebeple devlet tarafından maddi ve manevi

söz konusu mudur?

destek görmekte midir? Devlet desteği konu-

çektir.

14

ra tahsis olmalı ve diğer salonlar farklı toplantı

Faaliyetlere katılım oranı oldukça iyi. Deği-

sunda çalışmalarınız ve Ocağa yakışır bir bina-

şik faaliyetler yapılması için istekler bizlere iletil-

nın tahsis edilmesi için girişimleriniz var mıdır?

mektedir. Faaliyetlerimizle herkese ve mümkün

O konuda başvurularımız var, ancak henüz

olduğunca her yaş grubuna hitap etmeye çalışı-

sonuçlanmamıştır. Devletten özellikle ocağa uy-

yoruz. Genel olanların yanı sıra kadınlara yöne-

gun bir arsa tahsisi talebinde bulunduk, konuyla

lik özel faaliyetlerimiz de bulunmaktadır. Genç-

ilgili cevap bekliyoruz, umarım gerçekleşir. Me-

lere özel faaliyetlere de önem vermekteyiz. Ör-

sela Ocağın genel merkezinin Bağdat’taki yer

neğin 15 civarı genç kuruluşu kendilerinin hazır-

bedelinin bir kısmı üyeler, bir kısmı da devlet ta-

layıp sunduğu bir dizi seminerler yaptılar. Genç-

rafından verilmiştir.

lerimiz tek tek ya da birden çoklu olarak semi-

Kerkük Türkmen Kardeşlik Ocağının gelece-

ner verdiler. Biz kendilerine uygun ortamı ve ge-

ği için çizdiğiniz bir hedef var mı, yapmayı plan-

rekli ihtiyaçlarını sağladık, konuları kendileri se-

ladıklarınız nelerdir?

çip anlattılar.

İlk hedefimiz Ocağı daha da genişletmek ve

Kısacası genel anlamda Ocağın faaliyetlerine

büyük bir binaya geçmektir. Ayrıca kız ve erkek

halkın yoğun bir ilgisi ve katılımı var. Kerkük’te

yurdu inşa etme konusu da bizim için çok önem-

ve Türkmeneli’nin diğer bölgelerinde Türkmen

lidir. Çünkü Bağdat’ta Ocağın yurdu vardı ve çok

Kardeşlik Ocağına büyük bir saygı ve sempati

büyük faydalarını gördük. Bunu Kerkük’te de uy-

duyulmaktadır; çünkü Türkmenlerin Irak’taki ilk

gulayabilirsek çok iyi bir çalışma olur.
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Bir diğer düşüncemiz, eskiden Kerkük’te olan
milli müzik ekibi gibi bir ekip kurmak. Bunu tekrar ihya etmeyi düşünüyoruz. Bir müzik
ekibi, bir saz
heyeti oluşturmayı amaçladığımızı televizyon aracılığı duyurduk.
Ama ne yazık ki ders verebilecek seviye bir ekibi henüz toparlayamadık. Zaman
zaman folklor ekipleri de oluşturuyoruz ama o
da ne yazık ki uzun vadeli olmuyor. Mehter takımı oluşturmak için araştırma ve gayretlerimiz
de bulunmaktadır.

Yayınlarınızdan bahsedebilir misiniz?
Türkmen Kardeşlik Ocağının Bağdat’ta yayınlanan “Kardeşlik” dergisi
1961 yılından
bu yana yayınlanmakta ve
şubelere dağıtılmaktadır.
Kerkük Vakfı tarafından
İ s t a n b u l ’d a
yayınlanan
“Kardaşlık
Dergisi”nin ise
Kerkük baskısı, kuruluşumuz bütçesinden kendi imkânlarımızla basılmakta ve Ocağımız tarafından Bağdat’ta çıkan
Kardeşlik Dergisi ile birlikte Türkmeneline dağıtılmaktadır.
Tarihi öneme sahip ve her Türkmenin baba ocağı olan
Türkmen Kardeşlik
Ocağının, uzun yıllar kuruluş izni verilmeyen ama sonunda kurularak
başarılara
imza
atan Kerkük Şubesinin Kurucu Başkanı Sayın Abdülhalik Hürmüzlü ve kuruluş yöneticilerine Türkmen Bohçası Dergisi adına teşekkür ediyor, yapacakları çalışmalarda sonsuz başarılar diliyoruz.
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Muzaffer SAVAŞ
savasmuzaffer@gmail.com

BİR ADAMIN
GÜNLÜĞÜ

Yalnızlık ve Pazar
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Rüyaların, umutların ve hatta hayallerin tükendiği yerde başlar yalnızlık. İstemediğin yüzlerle uyanırsın
yeni güne, sevmediğin parçaları dinlersin radyoda, izlemediğin televizyon programlarına tutuklu kalırsın,
telefonlar çalmaz, çalsa da iletişim
kopukluğu yaşarsın zaten, eskisinden
daha çok sigara tüketmeye, şişeleri atmak için büyük çöp poşetleri almaya başlarsın, yalnızlık ıssız kalmak
gibi bir şey olur, zaman geçer kimseyi
kaldıramaz olursun, yaşam içerisinde
ki hiçbir şeye sabrının kalmadığını anlarsın, dünya dönmeye devam eder
ertesi gün, sonraki gün, önümüzde ki
hafta, gelecek ay... Hep aynıdır.
Uykun ne kadar gelirse gelsin kovarsın ruhundan, yalnız uyumak zor
gelir, soğuktur, üşürsün. Sanki bütün evren sana cephe almış gibi ka-
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çarsın insanlardan, yerli yersiz ağlarsın, gülersin. “Nasıl gidiyor hayat?”
sorularına kıl olmaya başlarsın, ağzının ucuyla “iyi” der geçersin. Gündeme biraz bakıyım dersin, canın sıkılır, “N’oluyor lan bu dünyaya?” dersin, başkalarının acılarına ortak olmaya çalışırsın, beceremezsin, zor
gelir... Sözler verirsin kendine “bu
pazar güzel bir kahvaltı yapacağım”
diye, uyandığında Hoca ikindiyi okuyacak neredeyse, vazgeçersin.
Ayılmak için bir kahve yaparsın ve
iliklerine kadar yalnız olduğunu hatırlarsın. Ayakların üşüdüğünde “çorabını giy oğlum” diyen bir annenin olmaması gibi bir şeydir yalnızlık. Ruhunu ve sadakatini bir yerlerde unutmaktır. Arayışlara son vermektir. Nefes alıp verirken kabir azabı çekmektir. Ölümsüzmüş gibi yaşamaktır...!

bizbize

Telesekreterlere
not bıraktım
sensizliği
Öksüz hayallerimin değersiz sahnelerinde izlerken sensizliği ve nikotin bağımlısı ciğerlerimden katran
dolu vagonlar ayrılırken birer birer,
biliyordum, ellerinin sıcaklığını hissettiğim o tren yolunun demirleri artık
paslıydı, istasyonlar da eskisi kadar
neşeli değil, oysa kırmızı üzüm kokusuyla eş değer bir kokun vardı, hafif
ekşi, acı. Destansız bir öykünün kahramanları gibiydik, heyecanla başladık bizi okumaya, sürükleyici kelimeler seçtik hayatlarımızdan, tükenmiştik, yoktuk biz, belki de hiç olmamıştık. Bilir misin, şehrin sarı sayfalı rehberlerinde aradım seni, çıkmaz sokaklarda yürüdüm ve telesekreterlere not bıraktım sensizliği, bekledim,
dönen olmadı. Sabahçı kahvelerinde
andım adını yerli yersiz, bir sevda türküsünde bekledim gelmeni, gelmedin. Ve Ada vapuru
kalkarken Kadıköy iskelesinden, bir parça
simide muhtaç martı, baktıkça acı, baktıkça sen. Kulaklarım
çınlıyor akşam akşam, geçmedi değil
mi bensiz boğazından?

Vazgeçtim
bir kere senden
Cennetin masumiyetini bulduğum
kırışmış yüzün, cezbedici kokun ve temiz duygularını yitirmişken sen, belki
deneyebilirdik, belki heyecanlanırdık
da, sönmüştü bir kere ateşimiz. Helallik aldığım tenin, esir olduğum kalbin hatta düşüncelerin dahi, kayboluyordu yavaş yavaş, terlemiyorduk geceleri artık; yastıkta ki o ıslaklık, gözyaşlarımızdı. Ne kurduğun o rakı sofrası, ne de eve gelişlerimdeki o bekleyişlerin, önce akşam sohbetlerimiz
azaldı, sonra da paylaştıklarımız, sorgulamadan, sessizce, nedensizce ayırıverdik yataklarımızı; ki artık olamazdık yeniden, değil kasırgalar kopsa, kalem dahi yazsa, ahiret gününün
karşılıksız sevaplarıyla severken seni,
olamazdık yeniden, affet çünkü sen
bin kere gitmiştin bir kere kal demeden... Affet, vazgeçtim bir kere senden…
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kültür

Mutasım EFENDİ

Taptı aşın kaldı başına.
En büyük varlığ sağlığ.
Lal kızın dilinnen anası bilir.
Adam kıymetini adam bilir.
Fakirin ahı tahttan indirir şahı.
Eski düşman dost olmaz.
Rahvan at özünü yorar.
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Korkan göze çöp düşer.
Evvel düşün soyna seleş.
Rızkı veren Allah’tır.
Kişi ondu dokuzu dondu.
Ürkek olma erkek ol.

Karnı gırıldar üstü parıldar.

Telafer
Atasözleri ile
Türkmeneli
Kurulsun hak divanı deyim derdimi.
Allah’tan gelen her şey haktır.
Rafından ayrılan kuşun kanadı kırıktır.
Allah dağı görür karı verir.
Kalana kar yağıptı.
On yaşında aklı başında.
Yüz serçe bir kazan doldurmaz.
Uzun yaşlı ağır başlı.
Neney seni çut doğaydı.
Tek elle çeppik olmaz.
Ucuz et kazan dibin delir.
Zehmetsiz lokma yeyilmez.
Hak söz acı olur.
Ummadığın daş baş yarır.
Rızkını daştan çıkarır.
Malı kıymetli olanın ruhu zelil olur.
Az olsun öz olsun.
Tanrı zeğele vermez.
Uşağın dilinden anası bilir.
Dağ bizim ceylan bizim avçı ne aray.
Acele yeriyen yolda kalır.
Kadın erkegin eşi, evin güneşi.
Ucuza alınan bahalıya mal olur.
Kabahat öldürende degül ölende.
Mal sehbisin Tanır.

Türkmen
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kültür

Eken biçer, konan göçer.
Ne zalim ol asıl, ne de miskin ol basıl.
Dert derdi açar.
Egri otur, düz konuş
Leş hardaysa, karğalar orda.
İşleyen demir pakırlanmaz.

Malını it yiyer , canını bit yiyer.
Ustanın adı Hıdır, elimden gelen bıdır.
Sabreden derviş murada ermiş
Uğursuzun üzüne bakma kırk gün işin ras gelmez.
Lafın azı uzu, heketin azı uzu

Adam dilinnen asılır.
Lokmayı utacağın kadar kopar.
Toyda alay bilmeyen diyer yer egridi.
Utanan aç kalır.
Ne koysan kazana o çıkar çömçede
Kaldır samanı geli zamanı.
Ölüm ölümdü hırıldamağ nedi.
Pissik de kavurğa yeyi.
Üren köppek dişlemez.

Ecele çare olsaydı, Lokman hekim bulurdu.
Rabbima emanet.
Baba bir hırsız tuttum men salıyam, o salmıyı.
İçin yiyen kurtuldu kabuğun yemden gelen budur
Lafa gümrük alınmaz, yalana vergi yoktu.

Halay bilmiyen diyer yer egridi.
Abanın kadırı yağişta bilinir
Ne sert ol kesil ne yumşağ ol basıl.
Eceli gelen keçi çobanın çöregin yiyer.
Katibin ne suçu var Hudam dedi yaz bile.
İkindiden soyna dükken açan ne kazanır.
Namert yaptığı pâkliği başa kakar.
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Kazan tingirlenir kapağın tapar.
Açın karnı doyar gözü doymaz.
Renkten renge girer.
Aç karına bulamaç iler.
Tavuğu olana mırta verirler.
Eceli gelen köppek cami duvarına siyer.
Parayı veren düdügü çalır.
Edebine takın.
Türkmen
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kültür
Şap kaynatmakla şeker olmaz.
Acemi nalbantçı kimi kâh nalına kâh mıhına vurur.
Hakka karşı boynu kıldan ince.
Rızkın seni arar bulur müsterih ol.
Adam olan iki kere aldanmaz.
Babamın adı Hıdır, elimden gelen budur.
Adım adım yol olur, damla damla göl olur.
Ne şiş yansın ne kebap.
Dipnotlar:

Karnçıka yuvası kimi kaynar.
Ismarlamakla hacca gidilmez
Zaman siye uymassa sen zamana uy.
Ruyaysa hayırdır inşallah.
Aç taşda yeyer.
Baba sözü tutmayan pişman olur
Açın imanı olmaz
Terezi var çeki var, her şeyin bir vaktı var.
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Kalp şişeye benzer kırılırsa yapılmaz.
İki karpız bir koltuğa sığmaz .
Felek kimine kavun kimine kelek
Rızkı veren Allah’tır .
İçin yiyen kurtuldu kabuğun yiyen tutuldu
Ruya kimi geldi geçti
Edepsizlik parayla pulla degül.
Şah menim arkam, men kimnen korkam.
İki gevil bir olunca samanlığ seyran olur
Dadanmış kudurmuştan beterdir.
İlan yarpızdan haz etmez yarpız burnu ucunda biter.
Ya bu deveyi gütmeli, ya bu yerden gitmeli.
Edebi edepsizden ögren.
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Taptı: Buldu

Pissik: Kedi

Varlığ: Varlık

Kavurga: Kaburga

Sağlığ: Sağlık

Yeyi: Yiyor

Dilinnen: Dilinden

Çörek: Ekmek

Bilir: Anlar

Pakliği: İyiliği

Özünü: Kendini

Aray: Arar

Soyna: Sonra

Yeriyen: Yürüyen

Seleş: Konuş

Bahalı: Pahalı

Gırıldar: Guruldar

Degül: Değil

Deyim: Söyliyeyim

Üzüne: Yüzüne

Yağıptı: Yağmış

Heket: Söz

Neney: Anne

Salıyam: Bırakıyorum

Çut: Çift

Salmıyı: Bırakmıyor

Doğaydı: Doğursaydı

İçin: İçini

Çeppik: Alkış

Tingirlenir: Yuvarlanır

Yeyilmez: Yenmez

Mırta: Yumurta

Daş: Taş

Siyer: İşer

Yarır: Yarar

Çalır: Çalar

Zelil: Alçak, düşük

Karınçıka: Karınca

Sehbisin: Sahibini

Kimi: Gibi

Hardaysa: Nerdeyse

Siye: Sana

Pakırlanmaz: Paslanmaz

Men: Ben

Utacağın: Yutacağın

Kimnen: Kimden

Toy: Düğün

Gevil: Gönül

Halay: Halay

İlan: Yılan

Diyer: Der

Yarpız: Nane

Çömçe: Kepçe

etkinlik

IHTIYAÇ SAHIBI ÖĞRENCILER IÇIN KERMES YAPILDI
Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi tarafından Ocak ayında yapılan kermesin
geliri yine öğrencilere adandı.
Yardımsever işadamları ve Dernek üyelerinin yardımlarıyla gerçekleştirilen kermes yine gönüllü üyeler
tarafından yapıldı.
İstanbul’un Fatih İlçesinde yapılan kermesin tüm geliri yardıma
muhtaç öğrencilere burs olarak verilecektir.

ALTUNKÖPRÜ ŞEHITLERI ISTANBUL’DAKI PANELDE ANILDI
Kerkük’e bağlı Altunköprü kasabasında
1991 yılında Saddam rejimi güçleri tarafından yapılan sivillere yönelik katliamın 22.
yıldömünde anma toplantısı ve panel düzenlendi. 30 Mart 2013 tarihinde İstanbul
Akgün otelinde yapılan toplantıda şehitlerin
ruhuna saygı duruşunda bulunuldu.
Açılış konuşmasını Irak Türkleri Kültür ve
Yardımlaşma Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ömer KÖPRÜLÜ yaptı.
Panel oturumunu Türkmeneli Dernekler
Federasyonu Başkanı Kemal BEYATLI yönetti. Panelist olarak katılan Türkmeneli İnsan
Hakları Derneği Başkanı Savaş AVCI ve BİLGESAM Ortadoğu Uzmanı Ali SEMİN Türkmenlerin son durumuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda ayrıca Altunköprü el sanatları ve fotoğraflarında
oluşan köşe hazırlandı.
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sevgi, hoşgörü, bilim

Yıldırım HASANZADE
yil951@gmail.com

PİRAMİDİ ÇÖZELİM
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Aşağıdaki piramidi yukarıdan aşağıya ve
soldan sağa doğru çözünüz. Numaralı
kutucuklardaki harfleri piramidin
altındaki kutulara yerleştirerek anahtar
sözcüklere ulaşın.
* (Azot: Nitrojen) simgesi
* Türkmence “yıl”
* Türkmence “matrak”
* Bir Türkmen yemeği “Gelin……”
* Türkmenelinde güzel bir beldemiz
“D…….”
* Tek Türkmen kadın Türkücümüz
“Kerkük Kızı”nın ilk adı “S………”
* Erbil şehrinin ünlü çarşısının adı
“K......”
* ITC Kültür Müdürlüğünün
Yayınladığı
“Kerkük Özlemi” şiir kitabını
yazan kadın şairimizin soyadı
“Gülser ………”
* Telafer halk ozanı Rıza
Abbo’nun oğlu
ünlü ozan “A…… R……..”

Türkmen
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BİLİYOR MUSUNUZ?

Kerkük Vakfı’nın 1999’dan beri başarıyla yayınladığı “Kardaşlık” dergisi 57. sayısını geride bırakmıştır. Nice
sayılara ve yıllara… Peki, bu
dergi için bir genç gibi koşturan, makaleleri inci gibi
dizen, bir komutan gibi karar veren ve bu dergiyi canlandıranın kim olduğunu
biliyor musunuz? Prof. Dr.
Sayın Suphi Saatçi’den başkası değil.
Başlığımız “biliyor musunuz?” olduğu
için Kardaşlık dergisinin 1-50. Sayılar arasında sayın Suphi Saatçi’nin katkısını inceledim. Sonuç şöyle:
50 editör yazısı
70 kendi adına yayınlanan makale
19 farklı adla yazmış olduğu makale
13 farklı adla yazmış olduğu şiir
8 kendi adıyla Arapçaya çevrilmiş
makale
olmak üzere toplam 147 makale ve 13 şiiri Kardaşlık dergisinde yayınlanmıştır. Hepsi de
Türkmen kültürünü ve davasını tanıtma amacıyla yazılmıştır. Hal böyle iken bana
düşen sayın ağabeyimiz
önünde saygı ile eğilmektir.

sevgi, hoşgörü, bilim
TAPMACALAR
(BİLMECELER)

BİR FIKRA

Öz malımdı(r) Allah bili(r)
Menimnen (benimle) gider
Menimnen geli(r)
Ne yapmışam (yaptım),
Ne tapmışam (buldum)
Ne kimseden Borç almışam (aldım)
---------------------------------------Sanduku (sandığı) kapattım
Püskülleri yazıda (dışarıda) kaldı

MUTLAKA
OKUYALIM
Irak Türkmenlerinde
Çocuk Oyunları
Bu kitap bütün Irak Türkmen
oyunları için rehber bir çalışma
niteliğindedir. Yazarı: Savaş M. Abdülmecid ,
Kerkük Vakfı Yayınları.
İsteme Adresi: Haseki Sultan Mh. Kuka Sk. No:
1 / 1 Fatih / İSTANBUL

GÜZEL SÖZ

Ali, Mısır’da okuyan bir öğrencidir.
Sınavlar bitmiş, yaz tatiline girecek. Babası
Ali’ye telefon eder ve sınavların nasıl
geçtiğini sorar. Ali de bilmediği halde “çok
iyi geçti” der. Bunun üzerine babası onu
İstanbul’a işlerinde yardım etmesi için
çağırır.
Ali İstanbul’a gitmek üzere iken
arkadaşına şöyle der; “Ahmet, sen sınav
sonuçları açıklanınca notlarımı öğrenir,
beni ararsın. Telefona babam çıkarsa
“Muhammed’in Ali’ye selamı var” dersin;
ben de bundan, bir dersten kaldığımı
anlarım.
Bir süre sonra Ahmet, Ali’nin sınav
sonuçlarını öğrenir ve arkadaşını arar.
Telefona Ali’nin babası çıkar ve Ahmet şöyle
der: “Amcacığım, Ali’ye söyler misiniz, ona
bütün Ümmet-i Muhammed’in selamı
var!”.
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MEVLANA’NIN
ÖĞÜDÜ
* Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.

“Olgun insan güzel söz söyleyen değil,
söylediğini yapan ve yapabileceklerini

* Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.
* Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.

Konfüçyüs

* Hoşgörüde deniz gibi ol.

TAPMACANIN ÇÖZÜMÜ: 1-GÖLGE 2-KİRPİK

söyleyen adamdır.”

PİRAMİT BULMACA: ALTUN HIZMA

BULMACANIN ÇÖZÜMLERI

* Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.
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türkmen mutfağından

Bamya Aşı
Perihan AVCI
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(8 kişilik)
Malzemeleri
1 kg taze bamya

raz su eklenir. Az yağda salça kavrulur, üzerine kabuğu ayıklanmış ve ince doğranmış sarımsak eklenerek çok az kavrulur. Tuz ve bir

½ kg kemikli kuzu eti
½ baş sarımsak (yaklaşık 7 diş)
2-3 domates
3 yemek kaşığı salça
2 çay bardağı sıvı yağ
Limon tuzu
Tuz

tutam limon tuzu eklenir. Biraz pişirildikten
sonra servise hazırdır. Pirinç pilavı ile birlikte sunulur.
Arzu edilirse derin bir tabağa pide doğranır, üzerine bol miktarda bamya aşı gezdirilerek servis edilebilir.
Türkmen mutfağında oldukça sevilen
doğranmış pide üzerine sulu yemek sunumuna “doğrama” denir.

Yapılışı
Kuzu
eti
haşlanır, piştiğinde içine yağ
konulur. Üzerine yıkanmış
ve başları kesilmiş
bamya eklenir. Kısık ateşte bamya rengi değişene kadar pişirilir. Üzerine
re n d e l e n m i ş
domates ve bi-
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ırak türkleri derneğinden

TÜRKMENELI FIKIR KULÜBÜ FAALIYETLERI
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