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ABSTRACT 

The current study aims to describe the different aspects and the distinctive 

features of the AfĢin dialect from the Standard Turkish.  

The data for this study were obtained between 2015 and 2016 through a 40-

hour audio recording in 39 settlements, which were at once villages and towns turned 

into quarters by 2012, in the AfĢin district and 18-hours of these audio recordings 

were decoded. The written texts were subjected to analysis in terms of “phonetics”, 

“morphology” and “dictionary”. The decoded texts of the conducted audio 

recordings from 39 settlements were collected under the heading of “Texts”. The 

district of AfĢin‟s regional geography, climate, history and ethnicity were analyzed in 

the “Introduction” part. The “Dictionary” part includes glossaries made up of the 

dialect words of AfĢin either those do not appear on the standard Turkish or those 

which have phonetical and semantical differences from Standard Turkish. The words 

in uncoded part of the audio recordings and the words that belong to the AfĢin dialect 

are also included in the “dictionary” part. The line and script numbers were provided 

for only those dictionary entries that appear on the decoded texts. 

The main motivation behind the study of “The AfĢin dialect” was the absence 

of a large-scale study focusing on the district of AfĢin and its quarters. The dialects 

of all the regions in Anatolia should be studied in order to be able to prepare the 

Atlas and the grammar of Anatolian Turkish Dialects. 

In general the research adopted a synchronous and descriptive method with 

sometimes implementing a diachronic and comparative research. The research 

participants are the residents of the AfĢin district who have been selected according 

to a certain criteria. These residents were chosen among those who have not 
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emigrated from the district for some particular reasons (such as  education, financial 

reasons) and illiterate elderly people who has significant knowledge on AfĢin dialect. 

 

 

Key Words: AfĢin dialect, phonology, morphology, vocabulary of AfĢin dialect 
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ÖZ 

Bu çalıĢmada, AfĢin ağzının ölçünlü dilden farklı yönleri belirlenmiĢ ve 

ayırıcı özellikleri tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır.  

ÇalıĢmada 2015-2016 yılları arasında AfĢin ilçesine bağlı eskiden köy ve 

kasabayken 2012‟de mahalle konumuna geçmiĢ olan 39 yerleĢim yerinden yapılan 

40 saatlik ses kayıtlarının 18 saati yazıya dökülmüĢtür. 39 yerleĢim yerinden 

derlenen ses kayıtlarından oluĢturulan metinler de “Metinler” baĢlığı altında  

toplanmıĢtır. ÇalıĢmanın veri tabanını bu metinler oluĢturmaktadır. Yazılı metinler 

de ses ve yapı açısından  incelenmiĢ, bu incelemeler de Ses Bilgisi ve ġekil Bilgisi 

Bölümlerinde toplanmıĢtır. Bölgenin coğrafyası, iklimi,  tarihi, etnik yapısı hakkında 

da “GiriĢ” kısmında kısaca bilgi verilmiĢtir. “Sözlük” kısmında derlenen metinlerde 

geçen ölçünlü dilde kullanılmayan ya da ses ve anlam farklılığıyla kullanılan 

sözcükler verilmiĢtir. Bunların dıĢında metinlerde geçmeyen fakat elimizdeki ses 

kayıtlarında bulunan veya sözlü derlemeler sırasında elde edilen söz varlığı birimleri 

de sözlüğe alınmıĢtır. Metinde geçen sözlük birimlerin metin ve satır numarası 

verilirken metinlerde geçmeyen birimlerde yer belirtilmemiĢtir.  

“AfĢin Ağzı” adlı bu çalıĢmayı seçmemizin sebebi, AfĢin ilçesine ve 

mahallelerine dair geniĢ çerçeveli bir derlemeye dayalı çalıĢmanın yapılmamıĢ 

olmasıdır. Anadolu Ağızlar atlasının ve dilbilgisinin hazırlanabilmesi için dil 

özellikleri incelenmedik bölgenin kalmaması gerekmektedir.  

Genel olarak eĢzamanlı ve betimlemeli olarak, yeri geldikçe artzamanlı ve 

karĢılaĢtırmalı bir çalıĢmaya gidilmiĢtir. ÇalıĢmaya kaynaklık eden kiĢiler AfĢin 

Ġlçesine bağlı mahallelerde yaĢayan ve mümkün olduğunca yöreden eğitim, ticaret 
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veya herhangi bir sebeple göç etmemiĢ, yöre ağzını en iyi Ģekilde yansıtabilecek yaĢ 

ortalaması yüksek, çoğunluğu okur-yazarlığı olmayan kiĢilerden seçilmiĢtir. 

 

 

Anahtar Sözcükler: AfĢin ağzı, ses bilgisi, Ģekil bilgisi, AfĢin ağzının söz varlığı. 
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Bölüm 1 

 GĠRĠġ 

1.1 KahramanmaraĢ Coğrafyası 

37-38 Kuzey paralelleri ile 36-37 doğu meridyenleri arasında yer alan 

KahramanmaraĢ ülkemizin Akdeniz bölgesinde yer alır. KahramanmaraĢ‟ın on ilçesi 

bulunmaktadır: Merkez, AfĢin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksün, 

Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu. Büyük bölümü Akdeniz Bölgesi‟nin kuzeydoğusunda, 

kuzey bölümü Doğu Anadolu‟nun Yukarı Fırat Bölümü‟nde, doğusundaki küçük bir 

parçası Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nin Orta Fırat Bölümü‟nde yer alır.
1
 

KahramanmaraĢ, kuzeyden Sivas, kuzeybatıdan Kayseri, güneybatıdan Adana, 

güneydoğudan Gaziantep, doğudan Adıyaman, kuzeydoğudan Malatya ile çevrili bir 

Akdeniz Ģehridir. Yeryüzü Ģekilleri genellikle Güneydoğu Torosların uzantıları olan 

dağlarla bunlar arasında kalan çöküntü alanlarından oluĢmaktadır. 

1.2. MaraĢ Adının Kökeni 

MaraĢ adının nereden geldiği ve anlamının ne olduğuna dair birkaç görüĢ ileri 

sürülmektedir. Ünlü tarihçi Herodot, MaraĢ Ģehrini Hitit komutanlarından Maraj adlı 

birisinin kurmasından dolayı Ģehre Maraj adı verildiğini belirtmektedir. Hitit 

Ġmparatorluğu (M.Ö. 2000 - 1200) zamanında bu devletin önemli merkezlerinden 

biri olan Ģehrin adı, Hititlerden kalan yazıtlarda Maraj ve Markasi Ģeklinde 

geçmektedir. MaraĢ‟ın adının Hititlerden geldiğini doğrulayan Asur kaynaklarında 

bu Ģehrin adı Markaji Ģeklinde geçer. Asur krallarından Sargon‟un zamanından kalan 

                                                           
1
 http://www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/icdr2011/kmaras_icdr2011.pdf 
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Boğazköy yazıtlarında MaraĢ‟ın adı geçmektedir.
2
 MaraĢ, Hitit Ġmparatorluğu 

yıkıldıktan sonra Geç Hitit Ģehir devletlerinden Gurgum Krallığı‟na baĢĢehirlik 

yapmıĢtır.
3
 Bizans kaynaklarında da Marasin ya da Marassion olduğu bilinmektedir.

4
 

636‟da Araplar tarafından fethedildiğinde de MaraĢ denmiĢtir. 

1.3 KahramanmaraĢ Tarihi 

ġimdiye kadar yapılan çalıĢmalardan da anlaĢılacağı üzere MaraĢ 

topraklarında  tarih boyunca Hititler, Geç Hititler, Asurlular, Medler, Urartular, 

Persler, Makedonyalılar, Selefkoslar, Ermeniler, Romalılar, Bizanslılar, Sâsâniler, 

Araplar MaraĢ‟ta hâkimiyet kurmuĢ ve sonunda bu topraklar Türk Milleti‟nin 

hâkimiyet alanı içine girmiĢtir. 

1.3.1 Müslümanlar Dönemi 

Suriye‟de fetihlerde bulunan Halid b. Velid 636 yılında MaraĢ‟a doğru bir 

saldırı baĢlatmıĢ, Ģehir 637 yılında Müslümanların eline geçmiĢtir. MaraĢ‟ta yaĢayan 

Hıristiyan halk canlarına dokunulmaması Ģartıyla Ģehri teslim etmiĢ, Ġslâm orduları 

burada bir garnizon kurarak Anadolu içlerine yapılacak seferler için burayı üs olarak 

kullanmaya baĢlamıĢlardır. Ancak Bizanslılar burayı Araplara kaptırmamak için 

yoğun saldırılara baĢlamıĢ, 651 yılında bir Ġslâm ordusu Sufyan b. Avf komutasında 

MaraĢ‟ı tekrar alıp Ģehri imar ettirerek buraya asker yerleĢtirmiĢtir.
5
  

1.3.2 Türk Hâkimiyeti 

I. Süleyman ġah‟ın ve Emîr Buldacı‟nın 1085‟te Anadolu‟nun güneyine 

yönelik fetihleri sırasında MaraĢ Buldacı tarafından ele geçirilir.
6
 1097‟de Ģehri 

Haçlıların eline geçmiĢ ve 1149‟a kadar onların hâkimiyeti devam etmiĢtir. Bu süre 

                                                           
2
 Ahmet Eyicil, Yakın Çağda KahramanmaraĢ, Ukde Yay. KahramanmaraĢ 2009 s.23 

3
 Tufan Gündüz, “KahramanmaraĢ”, Ġslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yay. Ġstanbul 2001 

c. 24  s. 192-196 
4
 Ġlyas Gökhan, BaĢlangıçtan KurtuluĢ Harbine Kadar MaraĢ Tarihi, Ukde Yay. KahramanmaraĢ 2011 

s. 20 
5
 http://www.kahramanmarasdefterdarligi.gov.tr/ilimiz/tarih/04.html 

6
 Ġslam Ansiklopedisi, age C.24. s. 193 
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içinde bir ara DaniĢmentli Beyliği Ģehri ele geçirse de hâkimiyeti kısa sürmüĢ ve 

tekrar Haçlılar hâkim olmuĢtur. 1149‟da yeniden Selçukluların eline geçen MaraĢ‟ta 

1180‟lerden 1258‟e kadar devam eden bir Selçuklu uç beyliği kurulmuĢtur. 1258‟de 

MaraĢ‟ı Kilikya Ermenileri idareleri altına almıĢlardır. 697‟de (1298) Memlûklerin 

Halep nâibi Bilbân et-Tabahî tarafından geri alınmıĢ; Ermenilerle yapılan antlaĢmada 

Ceyhan nehri sınır kabul edilerek MaraĢ‟ın Memlûklerin hâkimiyetine geçmesine 

karar verilmiĢtir.
7
  1298–1337 arasında Memlûk Türkleri tarafından yönetilmiĢtir. Bu 

dönemde Memlûkler MaraĢ bölgesine Oğuzların Bozok koluna bağlı Bayat, Beydilli 

ve AvĢar boylarına mensup Türkleri yerleĢtirmiĢtir. Dülkadiroğlu Beyliği öncesi 

Memlûk idaresi boyunca bölgede Türkmen nüfusu oldukça artmıĢ ve bu sebeple 

MaraĢ bölgesine Vilayet-i Türkman, Türkmen Ġli gibi isimler verilmiĢtir.
8
 

KemalpaĢazâde de diğer yazarlar gibi Türkmen/Türkmân kelimesini özellikle 

Dülkadirliler gibi Türk beylikleri ve Akkoyunlular hakkında kullanır. Alaüddevle 

Beğ‟den “Zü‟l-kadr Türkmânının sâlârı” olarak bahseder.
9
   

Faruk Sümer, Moğol istilası ile Horosan ve Azerbaycan‟dan Anadolu‟ya pek 

çok Türkmen geldiğini, bu Türkmenlerin Moğollara tabi olmak istemediklerini, bir 

kısmının Bizans sınırına kadar göç ederek dayandığını, bir kısmının ise Hülagü ve 

Abaka‟nın kendilerine uyguladığı Ģiddet siyaseti neticesinde Memlûk Devletine 

sığındığını, Sultan Baybars‟ın (1260-1277), sayıları 40.000 evden fazla olan bu 

Türkmenlere Antakya‟dan Gazze‟ye kadar olan bölgede yurt verdiğini, beylerine 

dirlikler tahsis ettiğini; daha sonra bunların ġam Türkmenleri adını aldıklarını ve 

yine Dülkadirli ulusunu oluĢturan ġam Türkmenlerinin Bozok kolundan olduğunu 

                                                           
7
 Age s. 193 

8
 Gökhan, age s. 178; Faruk Sümer, Bayatlar, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/157664 

9
 Mehmet Öz, Ġlk Osmanlı Kroniklerinde Oğuz Türkmen Ġmgesi, 5. Uluslararası Türkiyat 

AraĢtırmaları Sempozyumu Bildirileri, Ankara 2015 s.381 
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belirtmektedir.
10

 Bu boylardan birine mensup olan Zeyneddin Karaca Bey adlı 

Türkmen lideri 1337‟de MaraĢ ve Elbistan‟da Dülkadir Beyliği‟ni kurmuĢtur. Bu 

bölgede 1337–1522 arasında Dülkadir Beyliği hâkimiyet sürmüĢtür.  

ġam Türkmenleri XIII-XV. yüzyıllarda Dülkadirli beyliğini kurup MaraĢ 

bölgesinin iskânına, Çukurova‟nın fethine ve iskânına katılmıĢlardır. Aynı 

Türkmenlerin XVII-XIX. yüzyıllarda Orta ve Batı Anadolu‟daki son yerleĢme 

faaliyetlerine de katıldığı yine Sümer
11

 tarafından bildirilmektedir. Bu beyliğin son 

dönem baĢkenti olan MaraĢ gerçek hüviyetine bu dönemde kavuĢmuĢtur. ġehir 

boydan boya imar edilmiĢ, camii, hamam, medrese, tekke ve çeĢme gibi 

müesseselerle donatılmıĢtır.  

1515‟te Dulkadir Beyliği Osmanlı‟ya tabi olmuĢtur. 1522‟de de bu beyliğin 

tamamen ortadan kaldırılmasından sonra MaraĢ bir Osmanlı Ģehri olmuĢtur. 

KahramanmaraĢ I. Dünya SavaĢı sonrası Fransız nüfuz bölgesinde 

bırakılmıĢtı. Ancak Mondros Mütarekesi‟nin ardından Ġngilizler 22 ġubat 1919‟da 

Ģehri iĢgal ettiler. Bundan sonra bölgede Ermeni varlığında artıĢ görülmeye baĢlandı. 

Ġngiltere ile Fransa arasında yapılan antlaĢma neticesinde MaraĢ ve çevresi Fransa‟ya 

devredilince 29 Ekim 1919‟da Fransızlar MaraĢ‟a girdiler. Fransız ordusu içinde 

Ermeniler‟den teĢkil edilmiĢ birliklerin olması, Ģehirdeki Ermeniler‟in iĢgali 

coĢkuyla karĢılaması, kaledeki Türk bayrağının indirilmesi, Uzunoluk Hamamı‟ndan 

çıkan kadınları Fransız askerlerinin taciz etmesi halkın tepkisine yol açtı. Sütçü Hacı 

Ġmam iĢgalci askerlerden birini öldürdü. ġehirdeki direniĢi örgütlemek amacıyla 29 

Kasım 1919‟da MaraĢ Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. MaraĢlı doktor Mustafa 

ile arkadaĢları MaraĢ‟ta Kuvâ-yi Milliye teĢkilâtı kurmak üzere Hey‟et-i Temsîliyye 

baĢkanı Mustafa Kemal ile irtibat kurdular. Sivas Kongresi‟nde MaraĢ‟ta Kuvâ-yi 

                                                           
10

 Faruk Sümer, Çukurova Tarihine dair AraĢtırmalar, Tarih AraĢtırmalar Dergisi, S. I, Ankara 1963, 

s.1-107 
11

 Age, s.9 
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Milliye kurulmasına karar verildi ve Hey‟et-i Temsîliyye tarafından YüzbaĢı Selim 

(Kurtoğlu Yörük Selim) ve Üsteğmen Âsaf (Kılıç Ali Bey) bu iĢe memur edildi. 

Fransızlar pek çok yerde Kuvâ-yi Milliyeciler‟in baskınına uğramaya baĢladı. 

ÇatıĢmalar kısa sürede Ģehre sıçradı. Bertiz Kuvâ-yi Milliyesi kumandanı Doktor 

Mustafa Bey, Yumurtatepe‟deki Fransız karargâhına saldırılar düzenledi. Bu geliĢme 

Ģehirdeki Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti‟ni de harekete geçirdi. ġehirde çatıĢmalar 

yoğunlaĢınca Pazarcık Kuvâ-yi Milliyesi kumandanı Kılıç Ali Bey de MaraĢ‟a girdi. 

Türk çeteleri MaraĢ‟a yardım getiren Fransız konvoylarını da vurmaya baĢladılar. 

Bayazıtlı mahallesine yönelik ağır topçu saldırıları karĢısında halk Doktor Mustafa 

Bey‟i Fransız karargâhına görüĢme yapmaya gönderdi. Mustafa Bey, Fransız 

kumandan General Queratte ile yaptığı görüĢmeden dönerken Ermeniler tarafından 

Ģehid edildi. Fransızlar 11 ġubat 1920‟de Ģehri boĢaltarak Islâhiye tarafına doğru 

çekilmeye baĢladılar. Zeytun ve ġar köyünde toplanan bazı Ermeni çetelerinin etrafa 

zarar vermeye devam etmesi üzerine bölgeye müfrezeler gönderilerek olaylar 

bastırıldı.
12

 

12 ġubat 1920 günü Ģehrin düĢmandan temizlenmiĢ olması ve zafere 

ulaĢılması nedeniyle bayram yapılmıĢtır. 12 ġubat KahramanmaraĢ‟ta her yıl 

iĢgalden kurtuluĢ günü olarak kutlanmaktadır. 

1.4 Kahraman MaraĢ Ağzı 

Leyla Karahan‟a göre KahramanmaraĢ ve yöresi ağızları (Tarsus, Ereğli, 

Konya merkez ilçesinin bazı yöreleri, Adana, Hatay, KahramanmaraĢ, Gaziantep, 

Adıyaman, Darende, Akçadağ, DoğanĢehir “Malatya”, Birecik, Halfeti “Urfa” 

ağızları ile birlikte) Batı Grubu Ağızlarının alt gruplarından VII. grupta yer 
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 Ġslâm Ansiklopedisi, age C.24. s. 194 
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almaktadır.
13

 Ancak KahramanmaraĢ merkez ağzı Korkmaz‟a göre Güney grubunda 

yer alır.  

1.5 AfĢin’in Coğrafyası 

AfĢin, AfĢin-Elbistan Ovasının batısında, Binboğa dağlarının eteklerinde 

kurulmuĢ olan ilçe; Türkiye‟nin yedi coğrafya bölgesinden; Ġç Anadolu Bölgesinin 

Yukarı Kızılırmak, Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Fırat, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi‟nin Orta Fırat Bölümleriyle, Akdeniz Bölgesinin Adana bölümünün 

birbirlerine yaklaĢtığı yerde, KahramanmaraĢ il merkezinin kuzeyinde, Elbistan 

ovasının batısındaki Doğu Toroslar‟ın kuzeye uzandığı Binboğa Dağları‟nın doğu 

eteklerinde yer alır. Doğu Anadolu Bölgesi‟nin batısında yer alan ve 1.387 km² 

yüzölçümü olan AfĢin, bağlı olduğu KahramanmaraĢ iline 146 km uzaklıktadır. 

Doğusunda Elbistan ilçesi, güneydoğusunda Ekinözü ilçesi, güneybatısında Göksun 

ilçesi, kuzeybatısında Kayseri iline bağlı Sarız ilçesi, kuzeyinde Sivas iline bağlı 

Gürün ilçesi ile komĢudur. Ġlçenin rakımı 1.230 metredir. Etrafını güneyden Büyük 

Atlas Küçük Atlas, Payamca; batıdan Kara Ayı, Bökenin Kuz, Beyceğiz, 

Kaplanmaya, Büyüksaçcı; kuzeybatıdan Mağara; doğudan Suluk, Ballık, Ekiz ve 

Yumrugöz tepeleri çevirmektedir. AfĢin, ilk çağlarda Binboğa dağlarının doğu 

eteklerinden doğan (Gözderesi, Çobanpınarı, Kızlarpınarı) akarsuların yamaçlardan 

taĢıdığı materyali yığarak meydana getirdiği birikinti konisi üzerinde bugünkü kale 

kalıntılarını gördüğümüz küçük bir tepe üzerinde kurulmuĢtur. Ġlçenin topraklarının 

batısı ve kentin yerleĢtiği alan genelde engebelidir. Elbistan ovasına doğru yer 

Ģekilleri sade bir hal alır. Kent merkezi ortalama 1230 m yüksekliktedir. Ġlçe 
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 Leyla Karahan, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, Türk Dil Kurumu Yay. Ankara 1996 s. 178 
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topraklarının en yüksek yeri 1935 m ile Örenderesi Mahallesi çevresinde, en alçak 

yeri ise, 1100 m ile Yazıdere Mahallesi çevresinde ölçülmüĢtür.
14

 

1.6. AfĢin Adının Kökeni  

Kentin adı, yazılı kaynaklarda en erken 4. yüzyılda görülür. 540 yıllarında 

imparator Justinianus tarafından oluĢturulan Üçüncü Armenia eyaletinin yönetim 

merkezlerinden biri Arabissos‟tur.
15

 AfĢin daha sonraları Efsûs ve Yarpuz ismi ile 

anılmıĢsa da Faruk Sümer
16

 bu isimlerin Arabissos ile alakasız olmadıklarını; Efsûs 

Ģeklinin Süryanilerce böyle telaffuz edilerek Araplara geçtiğinin tahmin edildiğini; 

Yarpuz isminin ise DLT‟de geçmekte olan “hoĢ kokulu bir bitki, kır nanesi” adı 

olarak bu isimle Arabissos‟un TürkçeleĢtirilmiĢ Ģekli olduğunu savunmuĢtur.  

AfĢin adıyla tanınan iki ünlü Türk komutanı vardır. Birisi Babek isyanını 

bastıran Ferganalı AfĢin Bey‟dir. Diğeri ise Alpaslan‟ın komutanlarından olup, 

Anadolu seferine çıkmıĢtır. AfĢin Bey Malatya, Elbistan, Sivas, Kayseri gibi 

Bizanslıların ellerinde bulunan Ģehirleri yağmalayarak Sakarya nehrine kadar 

ulaĢmıĢtır. Ġki AfĢin Bey‟in de ortak yönü Anadolu‟ya sefer yapıp bugünkü AfĢin 

yöresine gelmeleridir.
17

 Ali Sevim, MaraĢ Tahrir defterlerinde de kayıtlı bulunan 

AfĢin tepesinin (Tel-AfĢin) AfĢin Bey‟in burada karargâh kurmuĢ olmasıyla ilgili 

olduğunu belirtir. Anna Komnena, AfĢin‟in bugünkü yerinde Tel Khampson 

hisarının olduğundan bahseder. Bu bilgi de bize Tel-AfĢin adının kökeninin Bizans‟a 

veya daha öncesine dayandığını gösterir. Kuvvetle muhtemel Tel Khampson 

adındaki Tel (Tıl veya Til) hecesi muhafaza olmuĢ, Khampson kelimesi yerine ise 

AfĢin getirilerek Tel-AfĢin Ģeklinde isim TürkleĢtirilmiĢtir.
18
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 http://www.afsin.bel.tr/stratejik_plan_2015_2019.pdf 
15

 Mehmet Saat Bal, KahramanmaraĢ Ġlinde Bazı Yer Adlarının Tarihi Kökeni, KahramanmaraĢ 

Sempozyumu, KahramanmaraĢ 2004, C.2 s. 544 
16

 Faruk Sümer, Eshabü‟l-Kehf (Yedi Uyurlar), Türk Dünyası AraĢtırmaları Vakfı, Ġstanbul 1989, s.4 
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 Gökhan, age s.83 
18

 Bal, age C.2 s. 544 
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Faruk Sümer‟den
19

 aldığımız bilgilere göre Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç 

Yarpuz‟un 6 km kuzeyinde bulunan TelafĢun adını Anadolu‟nun bir Türk Yurdu 

haline getirilmesinde hizmeti geçen Sultan Alparslan devrinin değerli 

kumandanlarından AfĢin Bey‟den aldığı görüĢünde olduğu için dönemin 

milletvekillerinden Hasan ReĢid Tankut Bey‟in tavsiyeleri üzerine Belediye Meclisi 

kararı ile Ģehre AfĢin adı verilmiĢtir. Eskiden Efsus adıyla tanınan kasaba 1944 

yılında AfĢin adını almıĢ ve aynı yıl 4642 Sayılı Kanunla Ġlçe olmuĢtur. 

1.7 Ġklim ve Hava  

KahramanmaraĢ Doğu Akdeniz Bölgesinde yer almakla birlikte konum itibarı 

ile Güney Doğu Anadolu ile Doğu Anadolu Bölgelerinin geçiĢ yerindedir. Bu 

nedenle çok değiĢik iklim karakteristikleri hâkimdir. Genelde Akdeniz iklim 

özelliklerine sahipken, Göksun, AfĢin, Elbistan ilçeleri Doğu Anadolu iklim 

özelliklerine, KahramanmaraĢ merkez ve yakın çevreleri hem Akdeniz hem de 

Güney Doğu Anadolu Bölgesinin iklim özelliklerine sahiptir.
20

 AfĢin‟de en düĢük 

sıcaklık -26,8 C‟dir. Orta ve Doğu Anadolu Bölgeleri karasal iklimi ile Akdeniz 

Bölgesi ılıman ikliminin geçiĢ bölgesi üzerinde yer alan AfĢin‟de yağıĢlar ekim ayı 

sonundan mart ayı ortalarına kadar kar Ģeklinde, mart ayı ortalarından ekim ayı 

sonuna kadar yer yer yağmur Ģeklindedir.
21

 

1.8 AfĢin Tarihi 

KuruluĢ tarihinin Hitit‟lere kadar (M.Ö.4000) uzandığı sanılan AfĢin 

Çevresinin M.Ö 750 yıllarından itibaren Asur egemenliğine girdiği bilinmektedir.  

M.Ö. 546 tarihinde Perslerin (Ġranlılar) daha sonra M.Ö. 333 tarihinde ise 

Makedonyalıların egemenliğine giren yöre Roma çağında canlı bir ticaret merkezi 
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 Sümer, age 1989 s.4 
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21
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olmuĢtur. AfĢin, Roma imparatorluğunun yıkılmasından sonra Bizans toprakları 

haline gelmiĢ, bölgeye zaman zaman Araplar hâkim olmuĢlardır.
22

  

Müslümanlar fırsat buldukça, AfĢin-Elbistan ovasına akınlar yaparak buradan 

Kayseri gibi daha kuzeydeki bölgelere yapılan seferlerde, burayı geçit olarak 

kullanıp kuzey seferlerine buradan geçmiĢlerdir.
23

 ġehrin asıl önemi Müslümanlarca 

Orta Anadolu‟ya yapılan seferlerin yolu üzerinde bulunması idi. O zamanlar AfĢin 

yöresine gitmek için en sık kullanılan yol Hades (Ģimdiki Pazarcık‟a bağlı Göynük 

köyü)‟ten pek sarp dağların içinden gidilip AfĢin‟e yakın yerdeki Akçaderbent 

(Ģimdiki Derbent köyünün bulunduğu yer) geçilerek ovaya ulaĢılan yol idi. Yol bu 

vasfını Osmanlı Devrine kadar devam ettirmiĢ ve bu devirden itibaren Ordular ve 

hatta büyük kervanlarca kullanılmaz olmuĢtur.
24

 

1.8.1 Türk Hâkimiyeti 

1071 tarihinde Malazgirt zaferi ile Anadolu‟da yerleĢmeye baĢlayan Oğuz 

Türklerinin bölgeye yönelen kolu, AfĢin Bey komutasında, Bizans egemenliğine son 

vererek, bölgede Selçuklu egemenliğini tesis etmiĢlerdir.
25

 Halep‟ten baĢlayarak 

Amanoslar‟ın doğusundan Elbistan‟a kadar uzanan bölgeye yerleĢen Türkmenler, 

Oğuzlar‟ın Bozok koluna bağlıydılar. Dulkadirli halkını teĢkil eden cemaatler 

çoğunlukla Bayat, AvĢar, Beydilli boylarındandılar. Ancak Dulkadir Beylerinin 

hangisine mensup oldukları kesin olarak bilinmemektedir. Daha çok Bayatlar‟dan 

olması muhtemeldir.
26

 Bu bölgede 1337–1522 arasında Dulkadir Beyliği hâkimiyet 

sürmüĢtür. Dülkadir Beyliğinden sonra 1572 tarihinden itibaren Osmanlı 

egemenliğine giren AfĢin, Elbistan ilçesine bağlı bir Bucak Merkeziyken, 02.08.1944 

gün ve 4642 sayılı kanunla 1944 yılında ilçe merkezi olmuĢtur. “Anadolu‟da 
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 http://afsinmuftulugu.gov.tr/afsin-ilcemiz-detay-3.html 
23
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24
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25
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Dulkadırlıların egemen olduğu Doğu Çukurova, KahramanmaraĢ, Malatya, 

Gaziantep, Gemerek (Sivas), Çayıralan, Akdağmadeni (Yozgat) bölgeleriyle Boz-

Okların yerleĢtiği bilinen PınarbaĢı, Sarız, Tomarza (Kayseri); Yozgat ile Hatay 

bölgelerinin ve “Dülkadirli Ulusu”na bağlı grupların yerleĢtiği komĢu bölgelerin ağız 

özellikleri birtakım benzerlikler gösterir”. Faruk Yıldırım‟ın
27

 makalesindeki 

tespitlerine göre Doğu Çukurova ağızlarının, Kuzeybatı Çukurova ağızları ve Merkez 

ağızlarından ayrılan yönleri AfĢin ağzı ile örtüĢmektedir. Doğu Çukurova‟ya da 

Dülkadirli ulusunu oluĢturan Boz-Ok (AvĢar, Bayat ve Beydili) boylarının yerleĢtiği 

bilinmektedir. Bu ağız benzerliği de bunu pekiĢtirmiĢ olmakla beraber AfĢin‟deki 

Türk boylarının da Boz-Ok (AvĢar, Bayat ve Beydili) boyları olduğunun ikincil 

dayanağıdır.  

1.9 AfĢin Ağzı 

Tarih boyunca çeĢitli olayların sıkı bir hâkimiyet mücadelesinin hüküm 

sürdüğü bu coğrafya yukarıda da belirtildiği gibi büyük bir Türkmen deposudur. 

Türklerin 1071 Malazgirt SavaĢı ile Anadolu‟ya gelmeleri ve bu coğrafyaya 

yayılmalarıyla AfĢin‟de de ġam Türkmenleri olarak bilinen boyların bölgenin 

TürkleĢmesinde önemli katkıları olmuĢtur. Bölgenin çoğunluğu Türkmenlerden 

oluĢur. Oğuzların Bozok koluna mensup AvĢar, Bayat ve Beydili boyu dil 

özelliklerinin bulunduğu bu yörede Oğuz-Türkmen dil özellikleri daha çok hâkimken 

AvĢar  dil özellikleri ve Kıpçak dil özellikleri de görülmektedir. Leyla Karahan
28

, 

AfĢin ağzını Batı grubu ağızlarının VII. alt grubunda; ikinci derecedeki alt 

gruplarında ise Akçadağ, Darende, DoğanĢehir ağızları; AfĢin, Elbistan, Göksun, 

                                                           
27

 Faruk Yıldırım, Türkiye Türkçesinin Ağızları ve Etnik Yapı: Çukurova Ağızları Örneği, 

http://turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/makaleler/34.php  
28

 Age, s.178 
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Andırın, Adana, Hatay, Tarsus, Ereğli, ağızları; KahramanmaraĢ ve Gaziantep 

merkez ağzı ve Adıyaman, Halfeti, Bilecik, Kilis ağızları arasında göstermiĢtir. 
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Bölüm 2 

SES BĠLGĠSĠ 

2.1 Ünlüler 

2.1.1 Ünlü çeĢitleri 

AfĢin ağzında yazı dilindeki sekiz ünlünün yanı sıra, /á/, /ė/, /ä/, /í/, /ó/, /ú/, 

/û/ ünlüleri de bulunmaktadır.  

2.1.1.1 /á/ ünlüsü: AfĢin ağzında tespit edilen á ünlüsü /a/ ve /e/ arasında bir orta 

damak ünlüsüdür. Büyük ünlü uyumuna uyan sözcüklere gelerek bozulmalara yol 

açtığı görülebildiği gibi genelde kendinden bir önceki ya da bir sonraki hecelerde 

bulunan ince ünlülere yaklaĢtırılarak /a/ ile /e/  sesleri arasında bir ünleme özelliğine 

sahiptir: báŋzemesiŋ (26-164), erkák (49-214), áğmedi (39-285), verám (3-

103),Cáhan (45-11) támam (7-385), tábi (39-242) túfáK (6-9), tekrár (12-60), 

mükáfet (2-195), tárihini (4-37), piyădá (19-13), ásás (52-83), táne (38-122), 

hasdaná (39-32), birás (25-30) báhrinde (24-10). 

/y/‟nin önleĢtirici etkisiyle de /a/ seslerinde öne doğru bir incelme ile duyulur:  

burıyá (45-40), arazıyá (40-76), yabáynan (31-61), paḳlıyá(31-14), zobáyĭ (12-38). 

2.1.1.2 /ė/ ünlüsü: Bu dar kapalı ünlü /e/ ile /i/ arasında bir ünlüdür. AfĢin ağzında 

çok sık görülen bu ünlü eski dönemlerde olduğu gibi bazı sözcüklerde korunur: 

vėriller (6-160), gėydir (3-43), dėdi (2-20), ėdeller (16-27),  nėre (5-204),  ėyle (39-

89), gėtdi (50- 17), ėyi (49-170), mėydan (45-169),  yėr (1-181), yėmek (27-48), 

ėtmesíŋ (32-47), gėce (18-47), vėrme (20-49), şėy (7-63), lan (39-81). 
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2.1.1.3 /ä/ ünlüsü: AfĢin ağzında birkaç sözcükte geçmektedir. Bu ses /a/‟ ya yakın 

açıklıkta söylenen bir ünlüdür: zäŋġın (2-24), diläk (34-24), túḵúrsäŋ (12-27), 

terbiyäŋí (14-80), sinäk (7-15).  

2.1.1.4 /í/ ünlüsü: /ı/ ile /i/ arasında bir ünlüdür: yíl (48-92), elíŋ (11-94), ġardaşím ( 

29-29), camíníŋ (39-32), yaní (13-121), cíhazı (40-107), zeŋgín (3-105), alayínı (25-

41), aTdíí (28-86), ıhdíyar (44-7), Sívas (15-12).  

2.1.1.5 /ó/ ünlüsü: AfĢin ağzında çokça görülen bu ünlü /o/ ile /ö/ arasında bir 

ünlüdür. Daha çok /g/ ve /k/ ön damak ünsüzlerinin orta damağa veya art damağa 

kayması sonucunda yanındaki ünlünün de art damağa kaymasıyla oluĢmuĢtur: 

óŋunde (38-77), ǥóre (28-69), ḵóz (45-25), góğ (49-260), dóḵek (52-20), ǥótürse (32-

151), şófóra (12-30), geliyór (14-100), ǥózel (15-42), góŋúl (31-56), óḵúz (51-31), 

ḵóyú (45-9), ǥórümümüz (49-63).  

2.1.1.6 /ú/ ünlüsü: /u/ ile /ü/ arasında bir ünlüdür: ġoyúnúm (41-45), ǥún (28-36), 

yúŋ (40-74), kúve (29-6), dúşman (39-109), yúğsúk (52-102), úçún (25-20), búydey 

(47-61), düğún (3-158), kúlúŋ (1-177), túḵúrúğúŋ (12-27), oyúdú(16-147). 

2.1.1.7 /û/ ünlüsü: /u/ ile /ı/ arasında bir ünlüdür: orûya (11-15), bûyda (12-52), 

Avşûn (13-44), tavûḳ (35-16), dapûlamada (9-24), yāmûr (19-9) fasûlya (13-47) 

Maravûz‟ûdû (39-5), mekdûp (2-58), savucûmûz (43-31), çavûş (1-206), ġavûrûrdûḳ 

(3-164), sabûn (49-118), hamûrû (16-147), davûl (28-13). 

2.1.2 Ünlülerde uzunluk 

2.1.2.1 Uzun ünlüler 

Türkçede bir ünlünün aslî ya da dolaylı yollardan normalinden biraz fazla 

uzatılarak söylenmesidir. Anadolu ağızlarında da uzun ünlülere rastlanmaktadır. 

AfĢin ağzındaki uzunluklar aslî uzunluklardan ziyade dolaylı uzunluklardır. Bunlar 
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ünsüz düĢmesi, hece kaynaĢması, bazı edatların sözcüklerle kaynaĢmaları ve aitlik 

eki gelen bulunma eklerindeki uzamalardır.  

2.1.2.1.1 Aslî uzunluklar 

Türkçede aslî uzunluklar üzerinde en geniĢ çalıĢmayı Talat Tekin yapmıĢtır. 

Talat Tekin‟e göre Eski Türk lehçelerinde aslî uzunluklar bulunmaktadır. 

Günümüzde de bu uzunlukların Türkmen Türkçesinde ve Yakutçada korunduğunu 

bildirmektedir. Talat Tekin‟in Türkçedeki aslî uzunlukları ele aldığı eserinde 

örneğini verdiği
29
 “yıkamak” fiilinin ilk hecesindeki aslî uzunluk AfĢin ağzında da 

görülmektedir: yīḫardıḳ (45-55), g y (25-24). 

2.1.2.1.2 Dolaylı uzunluklar 

Ünsüz düĢmesiyle: d nesiŋ < dinlesin  (28-43), gṓ < gök (47-15), yā < yağ (3-53), 

ȫlen < öğlen (49-17), āsik <eksik (34-26), sōna < sonra (49-9), ṓsüz < öksüz (45-

40), ōlum < oğlum (31-11), ānat < anlat (38-72), ḵṓ < köy (32-146), ufādım < 

ufaktım (28-33), āzına < ağzına (47-7), y mi < yirmi (29-10), sabānan < sabahnan 

(15-80), dṓme < döğme (45-66), yōdu < yoktu (30-15), dȫlet < devlet (38-109), 

ȫretmen < öğretmen (35-59), sā < sağ (35-65). 

Hece kaynaĢmasıyla: sōḳ < soğuk (27-6), geld ŋ < geldiğin (50-15), tüfā < tüfeği 

(39-53), ṓne < önüne (34-53), dṓşürdü < dövüşürdü (31-18), sinā < sineğe (49-43), 

delānniler < delikanlılar (2-75), günēk < güneğik (44-15), aşşā < aşşağı (16-59), 

getmed z < gitmediniz (29-46), eḵmā < ekmeği (36-18). 

                                                           
29

 Talat Tekin, Türk Dillerinde Birincil Uzun Ünlüler, Kültür Bakanlığı-Simurg Ankara 1995, s.255 
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Edatların sözcüklerle kaynaĢmasıyla: ġuşūmu < kuşu gibi (3-7), esgis mi < esgisi 

gibi (27-66), diyenādar < diyene kadar (34-199), şindik mi < şindiki gibi (38-15), 

bocūmu < bocu gibi (17-87). 

{-gIl} ekinin sonuna geldiği sözcüklerde g‟nin sızıcılaĢıp düĢmesi ile ünlülerin 

kaynaĢması sonucu oluĢan sözcüklerde: Al lde < Aligilde (2-27). 

AfĢin ağzında bulunma hali ekinin ünlüsü kendinden sonra aitlik eki +ki 

gelmesiyle uzar: burdāḫı (16-48), aġlımdāki (13-58), nüfusdāki (23-26), ordāḫīmı (< 

ordaki gibi) (34-159). Mehmet Kara bu dolaylı uzunluğun Türkmen Türkçesinde de 

olduğundan söz etmiĢtir:
30
“Bulunma hali ekinin ünlüsü, kendinden sonra aitlik eki  

“-kı/-ki” gelirse uzar:  deŋizde   denizdääki “ denizdeki” , elimde  elimdääki 

“elimdeki”, ortada  ortadaakı “ortadaki”, öŋde  öŋdääki “ öndeki”, yaanında 

 yaanındaakı  “yanındaki”,  yakaaŋda  yakaaŋdaakı “yakandaki”   

AfĢin ağzında aitlik ekindeki /k/ ünsüzü tonlulaĢıp düĢer, aitlik eki anlamı bu 

uzunlukla da sağlanır: burdā (< burdaki) (36-5), ocaḳdā (< ocaktaki) (1-82), biz ler 

(< bizimkiler) (4-5), yanındālara (< yanındakilere) (16-95), siz ler (< sizinkiler) (50-

58). 

Yabancı sözcüklerdeki uzunluklar korunur: harāba < (Ar.) harābe (34-18), tāne < 

(Far.) dāne (37-14), hāni < (Far.) hāne (1-6), sāde < (Far.) sāde (45-80),  (10-23), 

zamānında < (Ar.) zamān (37-7), tedāvi < (Ar.) tedāv  (48-75) 

Türkçede ayn ve hemze sesleri olmadığı için Türkçede bu seslerin söyleyiĢ süresi 

yanındaki ünlüye yüklenmektedir, böylece Arapça sözcüklerde de aslında uzun 

                                                           
30

 Mehmet Kara, Türkmen Türkçesi ve Türkmen Edebiyatı Üzerine AraĢtırmalar, Akçağ Yay. Ankara 

1998 s.37 
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olmayan ünlüler Türkçede uzamaktadır: lan < (Ar.) i‟lān (39-81), yāni < (Ar.) ya‟n  

(40-16), dāvet < (Ar.) da‟vet (35-26), dāvā < (Ar.) da‟vā (34-95), aḳrubā < (Ar.) 

akriba‟ (16-46) hatā < (Ar.) hatâ‟ (17-99), mēmur < (Ar.) me‟mûr (9-103), 

Fransızcadan dilimize girmiĢ olan depo sözcüğünün de sonsesi uzar: depbō ˂ 

(Fr.)dépȏt  (19-27). 

2.1.2.2 Kısa ünlüler  

Normal söylenme sürelerinden daha kısa söylenen ünlülerdir. Kısa ünlüler, 

aslî değildir ve ikincil uzun ünlüler gibi çeĢitli ses olayları sonrasında ortaya 

çıkarlar.
31

 Bunlar yabancı sözcüklerin aslındaki uzunlukların kısalmasıyla olabileceği 

gibi bazı ünlülerin de AfĢin ağzında kısaldığı görülmektedir: piyădá (19-13), suvărı 

(17-64), yănı (48-157), meyhăna (1-47), onŭ da < onu da (51-29), ġayĭnbabamıŋ (6-

25), görümǚmüz (49-37), ġalanĭnı (21-12), ey  (11-85), zobáyĭ (12-38), dünyă (7-39) 

ġătillik (24-20).  

2.1.3 Ġkiz ünlüler 

Aynı nefes baskısı altında boğumlanan ve tek bir ünlü değerinde olan çift 

ünlülere ikiz ünlüler denmektedir. Türkçede üç türlü ikiz ünlü vardır
32

: 

 2.1.3.1 Alçalan ikiz ünlü: Birinci öğesi vurgulu veya sürekli, ikinci öğesi birinciye 

göre daha dar ve süreksiz olan ikiz ünlü: souk < soğuk (9-25), doum < doğum (33-

29), anceik < ancayız (10-13), dėince < deyince (31-51), böütdüm < büyüttüm (11-

35), çıírıllar < çağırırlar (8-55), neim < neyim (28-43), ġayneip < kaynayıp (40-50), 

youdu < yok idi (49-256).  

                                                           
31

 Ahmet Buran, ÇağdaĢ Türk Yazı Dillerinde ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında Ġkincil Uzun Ünlüler, 

http://turkoloji.cu.edu.tr/makale_sistem/tumview.php?id=157 
32

 Gramer Terimleri Sözlüğü, www.tdk.gov.tr      

http://turkoloji.cu.edu.tr/makale_sistem/tumview.php?id=157
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2.1.3.2 Yükselen ikiz ünlü: Ġkinci öğesi vurgulu veya birinci öğeye oranla daha 

sürekli, birinci öğesi daha süreksiz olan ikiz ünlü türü: asgerlie < askerliğe (2-85), 

öbeaniŋ < öbeğinin (29-38), kezzea < kezzeği (1-176), dearmen < değirmen (35-43), 

seabi < sahibi (1-19), deaşik < değişik (32-13), evereceamiz < evereceğimiz (27-63) 

2.1.3.3 EĢit ikiz ünlü: Her iki öğesindeki ünlü aynı ve boğumlanma süresi eĢit olan 

ünlü türü: kötülúú < kötülüğü (7-212), dúúr < dünür (52-49), çocúúm < çocuğum 

(54-5), cızíí < çiziği (47-17), úúdúrdúk < üğütürdük (45-62), yüsúú < yüzüğü (36-

43), öldúúnde < öldüğünde (48-65), cücúúnü < cücüğünü (35-85), bölúú < bölüğü 

(7-49), dúúnsüz < düğünsüz (51-50).  

2.1.4 Ünlü uyumu 

2.1.4.1 Kalınlık incelik uyumu 

Kalınlık-incelik uyumu, Türkçede sözcüklerde kalın ünlülerden sonra diğer 

hecelerin de kalın ünlü ile devam etmesi, ince ünlü ile baĢlıyorsa diğer hecelerde de 

ince ünlülerin bulunması uyumudur. AfĢin ağzında da bu uyum genellikle güçlüdür. 

Yazı dilinde uyuma girmeyen bazı eklerin dahi burada uyuma girdikleri görülür: 

ġardaşım (39-17), ordāḫılar (7-82), olmuşḫan (31-23), ġıraḫan (2-196) ėyle (39-14), 

bėyle (50-46). 

Yabancı sözcükler de uyuma uydurulmuĢtur: habar (39-100), ataş (50-93), düsdür 

(1-130), peket (3-29), ihdiyer (24-61), asbab (25-22), miresder (8-13), mekine (5-30), 

mezer (11-15),barabar (12-63), fasılya (31-58), esger < (Ar.) „asger (31-35), ezen < 

(Ar.) ezân (7-143), tene <  (Far.) dāne (39-196). 
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“gibi” edatı, bir ek gibi kendisinden önce gelen sözcüğün son hecesinin ünlüsüne 

göre ünlü uyumuna girer: ġuşūmu < kuşu gibi (3-7), bocūmu < bocu gibi (17-87), yol 

ġımı (12-18). 

 biraz sözcüğü, birleĢik sözcük olmasına rağmen, ses benzeĢmesiyle ünlü uyumuna 

girmektedir: birez (9-176), bires (45-36). 

ki bağlacının da kendinden önce gelen kalın ünlünün etkisiyle çoğu zaman ünlüsü 

kalınlaĢmaktadır: baḳtı ḫı (2-28), baḫıyo ḫı (32-157). 

2.1.4.2 Düzlük yuvarlaklık uyumu 

AfĢin ağzında bu uyum tamdır hatta yazı dilinde bu uyuma uymayan 

sözcüklerin de bölge ağzında uyuma girdiği görülmektedir. 

Düzlük yuvarlaklık uyumu, bir sözcüğün ilk hecesinde /a/, /e/, /ı/, /i/ 

ünlülerinden biri varsa diğer hecelerde de bunlardan birinin gelmesi uyumudur: hatın 

(1-202), halbır (30-35), datlı (25-63), sayġı (2-14), yavrım (24-65), çırasız (21-109), 

şeher (26-220), yağmır (31-39), ġabırġası (32-162).  

Bir sözcüğün ilk hecesinde /o/, /ö/, /u/, /ü/ yuvarlak ünlülerinden biri varsa 

diğer hecelerinde ya /a/, /e/ düz geniĢ ya da /u/, /ü/ dar yuvarlak ünlülerinden biri 

olmalıdır: Toḳdur (25-144), ġoyun (41-48), düven (28-68), böyük (34-60), köşger (1-

251), hökümet (29-72), görücü (27-37), gözel (3-8), uva (17-99), ġuzuna (16-6). 

2.1.4.3 Ünlü uyumunun bozulması 

Kimi sözcük ve eklerde korunan  yuvarlak ünlülerden dolayı, bazen bu uyum 

bozulmaktadır: dedüğúŋ (51-184), içün (1-179), sevdúğúm (15-117), geldúğúm (51-

5). 

AfĢin ağzındaki ünlü uyumunda ölçünlü dilde olduğu gibi bazı eklerden 

kaynaklanan bozulmalar, eski Türk lehçelerinde olduğu gibi yuvarlak ünlülü 

kullanımdan ve bazı ünsüzlerin yanındaki ünlüleri kalınlaĢtırma veya inceltme 
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etkisiyle bozulmalar görülmektedir: savcû (10-26), ġarinçe (3-14), ġoleylik (21-12), 

üzümúŋ (22-14), buríya (42-35), evíŋ (23-48), ǥórseŋ (32-162), fuḫare (8-12), beyā 

(49-104) ġoyúnnara (33-45), geliyo (44-24), dóḵek (52-20), safcáydí (25-8), 

ǥúreşirdi (24-60), ġızıken (36-25), ḳaçarken (48-57), nüfusdāki (23-26), aġlımdāki 

(13-38), babamgil (7-242), ġaynımızgil (49-38) hızmeker (25-188). 

2.1.5 Ünlü değiĢmeleri 

AfĢin ağzında ünlü değiĢmesi çok sık rastlanan bir hadisedir. Sözcüklerdeki 

ünlüler kendinden önce ya da sonra gelen ünlülerin etkisiyle veya ünsüzlerin 

kalınlaĢtırma ya da inceltme etkisiyle değiĢebilmektedirler. 

2.1.5.1 Ġncelme 

a > e değiĢimi birez (9-176), beyā (49-104), buríye (8-16), ġaynene (6-158), 

çente(28-36).  

a > á değiĢimi kirá (7-248), záten (48-71), támamen (9-16), tábi (39-22). 

a > i değiĢimi kiriya (52-23) 

ı > i değiĢimi bazisi (20-17) 

u > i, ö, ü değiĢimi büydey (6-103), fasilye (36-65), möhdeç (5-70), hüdüd (7-384). 

2.1.5.2 KalınlaĢma 

e > a, á değiĢimi tüfák (6-9), verám ( 9-32), áğmedi (39-285), barabar (2-100). 

e > ı değiĢimi şıḫ “şeyh” (34-199)  

i > ı, í değiĢimi teşvıkı (39-182), yaní (49-13), síġorta (15-51), zeŋgín (3-105), Tıḳġat 

(17-13), fısdon (3-43), sıġara(1-75). 

ö > o, ó değiĢimi ǥótür (5-62), góŋúl (31-56), şófóra (12-30), ṓretmen (50-101), 

sṓtlúġumuş (43-5), dóḵek (52-20). 

ü > u, ú değiĢimi ūdüyoḳ (6-106), güğum (21-85), şúḵúr (50-139), túkenir (8-14), 

yúŋ (40-74), nufus (39-126). 
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2.1.5.3 YuvarlaklaĢma  

i > ü değiĢimi sümit (51-115), tekmül (7-91), avüze (9-60), düzüldüler (2-45), husūsü 

(16-67), bür sürü (6-50).  

e > ö, o değiĢimi dȫlet (38-107), tomus “temmuz” (26-201). 

a > u, ü değiĢimi buba (38-41), vuruncu (52-126), aḳrüba (6-96).  

ı > u değiĢimi suvardı (18-9).  

a > o değiĢimi cumōrtesi (8-54). 

u > o değiĢimi şorıya (38-101) 

2.1.5.4 Daralma 

a > ı değiĢimi çıírıllar < çağırırlar (8-55), ıcıḳ < azıcık (20-51), varıncı  “varınca” 

(6-57). 

o > u değiĢimi ġuyar (51-97), ġuvan (24-13), duval (21-27), Çuḫuruva (24-13), 

basdun (7-258), buğazım (20-51), doḳdur (5-27), buynuz (48-50), hoturaf (6-80), 

motur(49-200). 

u > û değiĢimi sabûn (25-117), yavrûm (1-70), yağmûr (3-90), havlûsuna (7-224).  

u > ı değiĢimi savırıllar (22-21), çamır (<çam-mur) (15-154),  

 ö > ü değiĢimi üle “öyle”(3-7). 

e > i değiĢimi öti (38-84), yiğen (5-148),  

AfĢin ağzında düz geniĢ ünlü ile biten sözcüklerde bağlayıcı durumundaki /y/ 

ünsüzünden dolayı son ses geniĢ ünlü daralır: isdiyen < isteyen (7-56), zobıya < 

sobaya (45-146), durmıyan < durmayan (3-138), bahciye < bahçeye (25-47), 

olmıyacaḳ (22-93), burıya < buraya (39-75).  

2.1.5.5 DüzleĢme 

ü > e değiĢimi yerimedi (< yürümedi < yorımadı) (5-33). 
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u > ı değiĢimi fıḫara (36-15), çıbıḳ (52-104), avıḫat (43-31), yımırta (1-203), hatın 

(45-9).  

2.1.5.6 GeniĢleme 

ü > ö değiĢimi möhlet (39-110), löküs (1-184). 

u > o, ó değiĢimi bóğun (1-189), osanıncaḳ (34-10), Yonan “Yunan” (39-132). 

i > ė, e değiĢimi hekâye (38-73), ėndirmezler (16-30), dėyi (5-158), gėderdi (3-103), 

ėyi (20-21). 

2.1.6 Ünlü düĢmesi 

AfĢin ağzında da Türkçenin bütün dönemlerinde olduğu gibi vurgusuz 

hecelerdeki hece düĢme olayı yoğun olarak görülmektedir: somruḳ < somuruḳ (20-

40), derken < deriken (24-61), ġaynımız < ġayınımız (49-14), ġarnı < ġarını (26-

139), ġaynana < ġayınana (6-154), degge < degige < (Ar.) daḳ ḳa (1-98).  

Bölgede en çok rastlanan ünlü düĢmesi hadisesi ise iç seste akıcı ünsüzlerden sonra 

gelen dar ünlülerdeki düĢmelerdir:  

vurrum < vururum (45-74), yedirrik < yediririk (18-38), bişirrik < bişiririk (6-109), 

gellik < gelirik (16-23), varrım < varırım (11-64), allım < alırım (52-112), ġaldırrım 

< galdırırım (1-152), yanna  < yanına (5-8), içerde < içeride (33-56), görrüm < 

görürürm (2-43). 

2.1.7 Ünlü türemesi 

AfĢin ağzında diğer bölge ağızlarında olduğu gibi ön, iç ve son seste ünlü 

türemesi meydana gelir.  

a- Önde türeme: AfĢin ağzında ön ses türemesi /r/, /l/ ile baĢlayan alıntı sözcüklerde 

meydana gelir. /Ģ-/ ile baĢlayan işirik < şirik “çapak” (44-67) sözcüğünde de ön 

türemeye rastlanmıĢtır. Diğerleri: Irahannı “Reyhanlı”(38-12), ıray < ray < (Fr.) 

rail (21-56), ilān < leğen < (Far.) legen (18-18), ıras <(Far.) rāst  (50-23), ırazı < 
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rāzı < (Ar.) rāż  (26-63), ir s < ireis< reis <(Ar.) re‟ s (17-63), ırahmetlik < 

rahmetlik <(Ar.) raḥmet (22-42), ırızġı < rızk < (Ar.) rizḳ (3-115), irezil < rezil < 

(Ar.) reẕ l (51-15), ireçberlik < (Far.) rencber (11-29).  

b- Ġçte türeme: kilametire < kilometre < (Fr.) kilomètre  (52-19), ġıram < (Fr.) 

gramme (38-108), santıral < santral < (Fr.) central (15-54), sıçırıyor < sıçrıyor (39-

51), ġadirōlú < kadrolu <(İt.) quadro (38-66), şeher < (Far.) şehr (26-220), devir < 

(Ar.) devr (5-15), litire < (Yun.) litre (10-31), filitriye < (Fr.) filtre (13-46), 

ġaynılarım < kayınlarım (6-10), tiren < (Fr.) train (7-87), teyip < (İng.) tape (5-

155). 

c- Sonda türeme: eğere (41-88), ḳaḳmadana (20-13), gederkene (26-201), hemi (7-

75), getmedene (2-119). 

2.1.8 Ünlü göçüĢmesi 

Bir sözcük içindeki iki ünlünün yer değiĢtirmesine ünlü göçüĢmesi denir.
33

 

AfĢin ağzında yaygın olarak görülen bu hadisede genelde /y/ ünsüzünün bağlayıcı 

ünsüz durumunda olduğu ya da /-y/ ile biten sözcüklerde, geniĢ düz ünlü ile biten 

sözcüklere gelen eklerdeki dar-düz ünlüler ile geniĢ düz ünlülerin yer değiĢtirdiği 

görülmüĢtür: bilsiyedim < bilseydim (16-20), uğrıyanca < uğrayınca (38-96), 

gelmiyek < gelmeyik (39- 76) olmıyanca < olmayınca (26-115), yaşındıyadım < 

yaşında idim (22-8), buydıya < buğdayı (8-35), yıḫıyacıydıḳ < yıkayacaktık (49-295), 

buydıyanan < buğday ilen (1-68), oḫulundıyadı (38-61), fırlıyanca < fırlayınca (25-

165) ilaşlıyap < ilaçlayıp (49-279), parıyá < parayı (45-163), salçıyá < salçayı (28-

23). 

dāfe (1-138),  örneğinde de ünlüler arasında göçüĢme olabileceğini 

düĢünülmektedir. 
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2.2 Ünsüzler 

2.2.1 Ünsüz çeĢitleri 

AfĢin ağzında yazı dilindeki ünsüzlerin yanında /ġ/, /ǥ/, /ḫ/, /ḳ/, /ḵ/, /ŋ/, / /, /K/,/ Ḳ/, 

/Ç/,/F/, /P/, /S/,/T/ ünsüzleri de kullanılmaktadır. 

2.2.1.1 /ġ/ ünsüzü 

Arka damak /g/‟sidir. Tonlu ve süreksizdir: ġazma (16-22), ġarşı (36-24),  ġoca (7-

123), ġara (19-13), ġatıḳ (3-88) ġorduḳ (18-16), ġazannan (45-12), ġaç (9-25), 

ġalmış (1-14), ġıl (22-80), yaylaġı (34-7), ġalem (39-330), ġafalı (1-197) ġısası (38-

89), ġapı (2-37), bıŋġıldānı (20-32), Tıḳġat <(Ar.) diḳḳat (17-13), cızġı (47-17). 

2.2.1.2 /ǥ/ ünsüzü 

Tonlu ve süreksiz orta damak ünsüzüdür. Ön damak /g/‟si orta damağa kayarak çoğu 

zaman /ó/ ve /ú/ yarı kalınlaĢmıĢ ünlülerle beraber görülür: ǥóz (25-17), ǥótürürdüm 

(45-17), ǥún (28-37), ǥúccúḵ (3-81), ), ǥózel (15,42), ǥórümümüz (49-63). 

 2.2.1.3 /ḳ/ ünsüzü 

Arka damak ünsüzüdür kalın ünlülerle hece kurar, süreksiz ve tonsuz bir ünsüzdür: 

aḳşam (26-70), oraḳ (1-59), çocuḳ (3-28), paḳla (6-116),  çoḳ (9-11), bayraḳ (51-52), 

ġuymaḳ (21-100), malcılıḳ (27-59), çıḳdı (29-61), ġazdıḳ (30-9), ḳaḫarıḳ (16-21), 

ḳaçar (48-57), muhdarlıḳ (49-12), bardaḳ (50-54), topraḳ (22-10), bolluḳ (52-97), 

taḳda (53-25), buçuḳ (19-62). 

2.2.1.3 /ḵ/ ünsüzü 

Ön damak /k/‟ si ortaya kayarak genelde yarı kalınlaĢmıĢ /ú/ ya da /ó/ ünlüleriyle 

hece kuran orta damak ünsüzüdür: ḵóyúŋ (45-8), ḵúlú (3-51), çeḵerdik (30-49), ḵöfde 

(11-57), dóḵúyoḳ (27-62), beḵmez (22-20), ḵör (1-51), şeḵer (52-71), ḵúllúḵleri (3-

37), şúḵür (6-75), erḵeḵ (8-53).  
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2.2.1.4 /ŋ/ ünsüzü 

AfĢin ağzındaki bu arka damak /n/‟si Eski Türkçedeki gibi sözcük kök ve gövdesinde 

fiillerin çekimli hallerindeki ikinci kiĢi eklerinde, teklik ikinci kiĢi iyelik, çokluk 

ikinci kiĢi iyelik ve ilgi durum eklerinde, bazı yansımalı sözcüklerden oluĢan 

ikilemelerde görülmektedir: góŋúl (31-56), biŋ (10-31), Taŋrı (42-7), doŋuyor (2-

122),  óŋúnde (38-77), soŋu (18-57), beŋziyor (3-8), yalaŋız (35-32), haŋġı (17-119), 

yeŋi (2-54),  yúŋ (40-74), dóŋúş (39-117), baŋa (50-34), pûŋar (18-20), yiŋecek (39-

141) biliyoŋ (4-20), açaŋ (16-37), camızıŋı (48-14), saŋḫı (26-16), deŋiziŋ (37-33) 

buranıŋ (27-25), sȫlediŋiz (1-63), boyundurūŋu (7-397), çōcūŋu (24-27), yīḫıyoŋ (8-

31), vatanımdıŋ (13-36), babamıŋ (28-12), buŋaltıcılıḳ (17-163), zaŋġır zaŋġır (44-

19). 

Bazı sözcüklerde sonradan genzelleĢen /ŋ/ örnekleri de görülebilmektedir: çaŋ (41-

70), diŋelsem (9-48), ġoŋşunuŋ (52-48), yeŋge (50-102), biliyorsuŋuz (12-22),  

bulmussuŋuz (39-180), olursuŋuz (38-109), demesiŋ (10-39), ġoymasıŋ (2-37), girsiŋ 

(20-10), ölsúŋ (7-89), içsiŋler (53-71). 

Yabancı sözcüklerde de n > ŋ değişimi görülmektedir: çeŋa < (Far.) çāna (21-16). 

 2.2.1.5 /ḫ/ ünsüzü 

Sızıcı bir arka damak ünsüzü olan /ḫ/ AfĢin ağzında çoğunlukla /ḳ/ ünsüzünden 

değiĢerek sözcüklerin baĢında, ortasında ya da sonunda görülmektedir: arḫadaki (40-

57), ḳaḫarıḳ (16-21), ġorḫuŋ (39-172), Saḫarya‟nıŋ (15-11), oḫumuş (43-30), doḫuz 

(7-42), faḫır (45-9), yoḫarı (34-76), ḳaḫı (22-82), ġırḫarıḳ (47-43), noḫut (5-16), 

çocuḫ (41-21), ḫoḫuduyo (53-70).  

Yabancı sözcüklerde ḫ korunmaktadır: sulḫ < (Ar.) sulḫ (17-160), mıḫdar < (Ar.) 

muḫtār (40-101).     
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2.2.1.6 /K/ veya /Ḳ/ ünsüzü 

/k - g/ ve / ḳ - ġ /arası ünsüzlerdir: şeleK (51-24), yörüK (5-192), daḲdı (11-8), ekdiK 

(12-55), esgerliK (31-19), yemeK (32-2), bȫK (41-6), túfáK (6-9), ekmeK (8-10), 

mahKeme (7-290), ġırḲ (48-6), fiziKcisi (17-11)  

2.2.1.7 / / ünsüzü 

DiĢ eti ünsüzü olan /  ön çıkıĢlı olduğu halde kalın ya da yarı kalın ünlülerle 

görülmektedir: mefā  (26-254), du múyór (20-37), am (7-162) , ö ān (2-206), ārihe 

(23-33), ánesi (1-10).  

2.2.1.8 /Ç/ ünsüzü 

/c/ ile /ç/ arasında bir ünsüzdür: bahÇa (38-58), Çekedini (16-79), ġaleyÇi (17-28), 

topÇuydum (29-78), heÇ (26-249), KürtÇe (49-89). 

2.2.1.9 /F/ ünsüzü 

Bu ünsüz /f/ ile /v/ arasında bir ünsüzdür: vaziFem (1-83), misaFiri (18-58), uFānı 

(51-114), tuFālet (50-92), seFer (17-12), Furdular (6-10), keFkir (16-135), 

aFedersiŋ (17-87).  

2.2.1.10 /P/ ünsüzü 

 /p/ ile /b/ arasında bir ünsüzdür: faPrıḫa (52-34), süPürgiyenen (18-10), aPlamgil 

(25-95), çoraP (26-26), kirPit (3-107), tesPit (19-18), Pıçaḳ (28-10), Patlıcan (47-

54), ġıPla (17-6). 

2.2.1.11 /T/ ünsüzü 

/t/ ile /d/ arasında bir ünsüzdür: paTışah (35-78), pataTa (19-64), böhTen (17-32), 

işTe (13-9), satTım (34-234), getTi (13-63), lasTik (49-178) 
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2.2.1.12 /S/ ünsüzü 

/s/ ile /z/ arasında bir ünsüzdür: biS (17-161), ġayınbabamıS (49-11), teSkere (9-72), 

ĠıprıS (37-29), DüSce (48-99). 

2.2.2 Ünsüz uyumunun bozulması 

Ünsüz uyumu: AfĢin ağzında ünsüz uyumu, genelde görülse bile yer yer bozulduğu 

da görülmüĢtür: balıḫcılar (38-62), işcisi (9-60) gösderiydi (52-89), ilaçcılar (3-127), 

topÇuydum (29-78), üsdümüz (26-184). 

Bulunma hali ekinin ve belirli geçmiĢ zaman ekinin Eski Anadolu Türkçesindeki gibi 

/d/‟li olması: vaziyetde (7-80), memleketde (9-76) yatdım (6-47), getdim (2-6), 

böyütdüm (8-6), dutduḳ (25-45), yaḳlaşdıḳ (24-48), çıḫTıḳ (9-80); başġa  (11-26). 

Alıntı sözcüklerdeki benzeĢmezlikler: mekdûp < (Ar.) mektūb (2-58), haḳġatTen < 

(Ar.) ḥaḳ ḳaten (48-146), tefdiş < (Ar.) teft ş (32-88), muhaḳġaḳ < (Ar.) muḥaḳḳaḳ 

(12-30), ġabrısdannıḳ < (Ar.) ḳabr+(Far.) istān (39-262), doḳdur < (Fr.) docteur 

(49-60), pambıḳ < Far. panbuḳ (15-26). 

Diğer benzeĢmezlikler: yasdı “yassı” (7-343), kömbe (< kömme < gömme)(26-57). 

Korunan ünsüzler:  

Ölçünlü dilde kimi ince sıradan ünlüleri olan sözcüklerde tonlulaĢan ön damak /k-/‟si 

AfĢin ağzında korunur: kölge “gölge” (3-34), künde “her gün” (16-45), köynek “iç 

gömleği” (34-196), ebemkömeci “ebegümeci” (18-38), kömellerdi “gömerlerdi” (1-

177).  

Ölçünlü Türkiye Türkçesinde sözcük baĢındaki /p-/‟ler AfĢin ağzında eski /b-/‟li 

hallerini korumaktadır: barnaḳ (47-62), bire (3-61), bişir- (18-18), bekmez (2-35), 

barnaḫ (26-63).  
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Bunun yanında ölçünlü dildeki bazı alıntı sözcüklerde /p/‟li olanların AfĢin ağzında 

sözcüğün aslındaki  /b-/  çoğunlukla korunmuĢtur: baha < (Far.) bahā (8-40), bazar 

< (Far.) bāzār (1-250), boyraz < (Yun.) boreas (12-27).   

* güverçin (< Orta Türkçe kögürçgün, Eski Kıpçakça < kögerçin)
34

 (6-184) 

sözcüğünde özgün biçimindeki /ç/ korunmaktadır. 

demirçi (25-46), düúrçü (51-138), ġaleyÇi (17-28) bu örneklerde +çI ekinde 

tonlulaĢma olmamıĢtır. 

Bazı örneklerde de ön ses t- korunmuĢtur: túğúm (52-100), toḫan- (21-19), tiken (48-

89), tut < (Far.) tūt (18-11),  

sekizen < sekiz on  (4-57), burada seksen sözcüğündeki /-z-/ korunmuĢtur.   

2.2.3 Ünsüz değiĢimleri 

2.2.2.1 TonlulaĢma  

AfĢin ağzında da diğer Anadolu ağızlarında görüldüğü gibi tonsuz ünsüzlerde sözcük 

baĢlarında, ortalarında ya da sonlarında tonlulaĢma görülmektedir. 

k- > g- değiĢimi: Ölçünlü dilde /k/-‟leri koruyan sözcüklerin AfĢin ağzında /g-/‟ye 

dönüĢtüğü görülmüĢtür: gişi (7-45), geçi (27-64),  gendi (31-26), gemik (6-59). 

Orta hecede ve sonda tonlulaĢma: mahgeme (7-295), esgi (9-25), çürüyügüdü (32-

33), hüyügün (49-311), degge (1-98), keşge (3-84), böyüg (5-30). 

ḳ- > ġ- değiĢimi: Bu değiĢim AfĢin ağzının belirleyici özelliklerindendir: ġabaḳ(47-

54), ġışla (7-112), ġoyun (9-117), ġazan (47-61), ġara (48-7), ġırk (36-7), ġurt (15-

49), ġız (3-114), ġoca (5-72), ġabaḳ (47-54), ġılıç (17-110), ġıl- (26-37), ġıl (31-98), 

ġırma (6-54), ġo- (32-7), ġapı (13-74), ġoş- (1-35). 

                                                           
34

 Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü, Bizim Büro Basım Evi, Ankara 1999, s.168 



28 
 

 Yabancı sözcüklerde de bu değiĢim görülür: ġabûl < (Ar.) ḳabūl (9-78), ġadar < 

(Ar.) ḳadar (22-18), ġader < (Ar.) ḳader (8-17), ġırmızı < (Ar.) ḳirmiz  (3-24), 

ġurdāle (Tr.) kurdele < (İt.) cordella (16-28), ġamyon < (Fr.) camion (39-357). 

-ḳ- > -ġ- Bu tonlulaĢma orta hecelerde seyrek de olsa görülmektedir: arġdan (7-346), 

haḳġa (1-127), ayaḳġabı (49-178). 

t- > d- değiĢimi: Ölçünlü Türkiye Türkçesinde kalın ünlülü sözcüklerde ön seste 

korunan /t-/ ünsüzü AfĢin ağzında tonlulaĢarak /d-/ ünsüzü ile değiĢmiĢtir: dırnaḳ (7-

71), davşan (29-48), daTlı (25-32), dara- (40-74), dut- (3-71), dık- (34-187), doḳ 

(17-54), doḳdur (5-64), daban (22-19), dapacaḫ (42-8), daş (21-19), duz (16-108), 

duzaḳ (2-50). Ġnce ünlülü sözcüklerin kimilerinde de önses /t-/‟nin de /d-/‟ye 

değiĢtiği görülür: deyzesi (48-145). 

Ortalarda ya da sonda tonlulaĢma görülür: hafda (26-21), usda (9163), dörd (2-180). 

s > z değiĢimi:  

zoba < (Mac.) soba (6-79), zepze < (Far.) sebze (32-8), zehroş < (Far.)  serḫoş (28-

60), herkez < (Far.) her+kes (27-22), abdez < (Far.) āb+dest (26-241). 

ç > c değiĢimi: BaĢta ya da orta hecelerde görülen tonlulaĢmalar: cızġı (47-17), 

cılbaḳ (32-152), beḵci (7-217), aḳca (34-131), saḳca (6-184), gücüdü (9-75), 

gencidim (42-14), çifci (17-11). 

f > v, F değiĢimi: misavır <( Ar.) musāfir (7-424), asvat < asfalt < (Fr.) asphalte 

(26-208), müFdüye < (Ar.) Muft   (1-11). 

2.2.2.2 TonsuzlaĢma 

Tonlu ünsüzlerin tonsuzlaĢması olayı tonlulaĢma kadar çok değildir.  

b > p değiĢimi: Ön seste hem Türkçe hem yabancı sözcüklerde görülebilmektedir: 

pıçaḳ < bıçaḳ (48-55),  pölüş- (1-17), palta (16-81), paca <(Far.) bāce (1-178); apla 
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(14-70), zepze < (Far.) sebze (32-8), kirpit < (Ar.) kibr t (25-54), dapanca (26-181),  

güpre < (Yun.) gübre (10-29), tesPit < (Ar.) Tesb t (19-18), pempe < (Far.) Penbe 

(53-10), Patlıcan < (Ar.) bādincān (47-54), ġıPla <  (Ar.) ḳıble (17-6), çoraP < 

(Far.) cūrāb (26-26).    

c > ç değiĢimi: meçbúr (25-183). 

d > t değiĢimi: tuvar < (Far.) dīvār (26-242), tamatıs < (Rum.) domates  (25-34), , 

toḫtur < (Fr.)docteur (33-12), tıḳat < (Ar.) dikkat (17-121), paTışah < (Far.) pādşāh 

(35-78). 

z > s, S değiĢimi: bires “biraz”(1-62), ġıs “kız”(6-147), satı “zaten” (10-10), 

teSkere “tezkere” (9-72) .  

v > f değiĢimi: Furdular (< vurdular < urdılar)  (6-10), ġayfe < (Ar.) ḳahve (9-57), 

ġuFat < (Ar.) ḳuvvet (33-65), mafetdi < (Ar.) mahv etmek (42-62).   

2.2.2.3 SüreklileĢme 

Süreksiz ünsüzlerin sürekli hale gelmesi hadisesidir. Bu hadise sızıcılaĢma ve 

akıcılaĢma olarak iki baĢlıkta incelenecektir.  

2.2.2.3.1 SızıcılaĢma 

ç > Ģ değiĢimi: Bölgenin belirgin bir sızıcılaĢma hadisesidir: üş (15-28), ağaş (23-

45), suşlu (1-150), güşlü (37-61), bişdik “biç-” (7-35), geş- “geç-” (5-10), işdiler 

“iç-” (26-18), saşda (47-24), inaşlı (9-53), göşdüm (6-56), saş- “saç-” (34-40), 

kerpiş (25-300).  

c, ç > j değiĢimi: mejnun < (Ar.) mecnūn (13-21), mejbûr< (Ar.) mecbūr (41-74), 

mejidiye < (Ar.) mec diyye (9-12), ejneb  < (Ar.) ecneb  (1-267).  

k, ḳ > ğ değiĢimi: çoğ  olurmuş (32-140), yoğudu (yoḳ i-di< yoġıdı) (11-10).  
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k, ḳ > h, ḫ değiĢimi: halbır< kalbur <(Ar.) girbāl (30-10), humar < kumar < Ar. 

ḳımar (35-10), haḫ “hak” (45-44), çoḫ (33-38), baḫ (41-87), çıḫdı (1-266), oḫudum 

(17-120), ḫoḫuduyo (53-70), arḫadaşı (6-49), vahıt < (Ar.) vaḳt (32-48), aḫıl < (Ar.) 

„aḳl (20-45), yuḫarda (23-12), ḫanımdan (13-12).  

Aitlik eki olan +ki ile bağlaç olan ki‟de de sızıcılaĢma görülmektedir: baḳdı ḫı (2-

28), halbuḫı (7-321), sōnaḫı (38-97), burdāḫı (16-48). 

ŋ > ğ değiĢimi: (sözüm) oğa < oŋa (30-19),  oğa (baḫardı) < oŋa (18-58). 

y > h değiĢimi: mehil < (Ar.) meyl (40-134). 

y > v değiĢimi: ḵúve < (Far.) kūy “köye”(29-6), (32-148). 

Sızıcı ünsüzler arasındaki değiĢmeler: 

ğ > v değiĢimi: suvan (49-23), duval (21-27), çuvaldı (31-100), savul (50-103).  

b > v değiĢimi: māveynde < (Ar.) mābeyin (40-103), kevran < (Far.) ḳār+bān (1-

225). 

ğ, g > y  değiĢimi: dȫyücü  (tög->döğ->döy-) (41-83), azzíy “azığı”(7-169) 

 v > y değişimi: cıyıḳlama (32-61). 

g > ŋ değiĢimi: dóŋuş “dövüş” (tög->dóg->dóŋ-)  (39-137). 

f > h değiĢimi: hoturaf < fotoğraf < (Fr.) photographe (6-80).  

 ḫ > f değiĢimi: fortum < (Ar.) ḫurtūm (1-155), iflaf  < (Ar.) iflāḫ (38-111). 

h > v değiĢimi: tuvaf < (Ar.) tuḫaf (23-67). 

s > h,ḫ değiĢimi: ḫırḫız (32-150), hılıŋġaç (sılıŋġaç?)
35

 (31-14) 

AfĢin ağzında çokça kullanıldığını bildiğimiz ama derlemelerimiz sırasında 

rastlayamadığımız hüs- “sus-” sözcüğü de /s-/ > /h-/ değiĢimine örnek olarak 

verilebilir. heḵel (45-137) “ topal, hasta hayvan” (< (EAT- DLT) sökel “hasta”) 

s > Ģ değiĢimi: herkeş (14-61).  

                                                           
35

 Derlemelerimiz sırasında elimizdeki ses kayıtlarında olup yazıya dökmediğimiz metinlerden 

Türksevin köyünde sılıŋġaç Ģekline de rastlanmıĢtır.  
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Ģ > s değiĢimi: isgence (19-22). 

Ģ > h değiĢimi: hindi “şindi” (32-174). 

2.2.2.3.2 AkıcılaĢma  

ğ > y değiĢimi: buydey (7-74), deynēnen (41-86), sīyacā “sığacağı” (32-15), yīyar 

“yığar” (16-154), yāyar “ yağar”(3-90). 

b > m değiĢimi: mānasına “bahanesine” (40-32), mellik “belik” (40-18). 

men “ben” (2-246) Bu kullanım Erçene‟de görülmüĢtür. Yaygın bir değiĢim değildir 

bireysel bir kullanımdır.  

v > m değiĢimi: aşım mar (15-119), çobanım marıdı (6-45), mefā  (26-254), mefasız 

(1-133). 

n > m değiĢimi: om beş ( 33-44). 

m > n değiĢimi: şindi (< uş indi < indi < imdi < emti < amtı) (14-80), /n/ burada 

korunmuĢtur.  

Akıcı ünsüzler arasında gerçekleĢen değiĢmeler:  

n > l değiĢimi: filcan < (Ar.) fincân (39-140), laylon < (İng.) nylon (3-92), löbet < 

(Ar.) nevbet (18-20). 

l > n değiĢimi: bayındırırdı (52-103).  

l > r değiĢimi: arnınıŋ “alnının” (9-53).  

r > l değiĢimi: güleş (1-63),  bilāder (11-6).  

ŋ > y değiĢimi: Ġlgi durumu ekinden önce gelen ikinci teklik kiĢi iyelik ekinde 

görülür: gözüyüŋ (7-397),  babayĭŋ (7-370), neneyiŋ (5-43).  

Bu ses değiĢimi tamlayan durum ekinde de görülür: onuynan < ( o+nuŋ ilen) (31-

187), bunuynan < (bu+nuŋ ilen)(4-58). 

alıyorsúyuz < (alıyor+suŋuz), yiyorsúyuz < (yiyor+suŋuz), içiyorsúyuz < 

(içiyor+suŋuz) (16-150). 
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ET. köynek < köŋlek (34-196). 

2.2.2.3.3 SüreksizleĢme 

j > c,ç deiĢimi: cılat “jilet”(3-117) Capon “Japon”(4-61), candarma < jandarma < 

(İt.) gendarme (7-308), acan < ajan < (Fr.) agent (39-129)  

h > k değiĢimi: mıḳdar < (Ar.) muḫtār  (7-371), taḳTa < (Far.) taḫte (16-24), 

anaḳdar “anahtar”(50-31). 

v > b değiĢimi: babal <(Ar.) vebāl (25-202). 

-b- > -m- değiĢimi: gimi < gibi (20-6). Bu edat AfĢin ağzında çoğunlukla /m/‟li 

Ģekliyle kullanılmaktadır. Ünlü uyumlarına girerek ġumu, gümü Ģekillerini aldığını 

yukarıda bahsetmiĢtik. 

g > ǥ ve k > ḵ değiĢimi: Ön damak /g/‟si ve ön damak /k/‟si orta damağa kaymıĢtır: 

ǥóz “göz” (25-17), ǥótürürdüm “götürürdüm”(45-17), ǥún “gün”(28-37), ǥúccúḵ 

“küçük” (3-81), ǥózel “güzel”(15-42)  

ḵóyúŋ “köyün” (45-8), ḵúlú “külü”(3-51), çeḵerdik (30-49), ḵöfde (11-57), dóḵúyoḳ 

“döküyoruz”(27-62), beḵmez (22-20). 

2.2.4 Ünsüz benzeĢmeleri  

Ġç seste yan yana iki ünsüz bulunan yerlerde veya söyleniĢ bakımından aynı 

durumda bulunan komĢu sözcüklerin son ve ön sesleri arasında, bazen iki ünsüzden 

birinin kendisine yakın boğumlanma niteliği taĢıyan öteki tarafından büsbütün veya 

kısmen benzeĢtirilmesi olayıdır.
36

 AfĢin ağzında komĢu sözcüklerin son ve ön sesleri 

arasında da benzeĢmeler görülmektedir.  

2.2.4.1 Ġlerleyici benzeĢme 

2.2.4.1.1 Ġlerleyici yarı benzeĢme: Birinci ünsüzün ikinci ünsüzü kısmen kendisine 

benzetme olayıdır:  

                                                           
36

 GTS, www.tdk.gov.tr  



33 
 

-çy- > -çc- 

üç cüz ˂ üç yüz (15-6)  

-ty- > -td- 

dörT düz ˂ dört yüz (9-166).       

2.2.4.1.2 Ġlerleyici Tam benzeĢme: Birinci ünsüzün ikinci ünsüzü her yönüyle 

kendisine benzetmesidir:  

-nl- > -nn- 

Çok rastlanır ve kurallıdır: onnarı (23-12), günner (25-8), gelinnik (20-16), düzennik 

(39-370), dinner (7-66), unnuḲ (14-25), annat (5-82), tikenner (49-207), baḫannıḳ 

(38-66),  ġazannar (6-109), nişannı (1-83).  

-mv- > -mm-  

aşım mar (15-119), çobanım marıdı (6-45), yelim mar (1-168). 

-lr- > -ll-  

Çok sık rastlanır ve kurallıdır: gellik < “gelirik” (51-180), allıḳ < “alırık”(16-140), 

billim < “bilirim” (49-176). 

-ly- > -ll- :  

millar < milyar < (Fr.) milliard (52-42). 

-Ģy- > -ĢĢ- :  

beş şüz ˂ beş yüz (42-37).  

-zy- > -zz- :  

tazzik < tazyik < (Ar.) taży ḳ (39-250), seḵiz züz “sekiz yüz”  (52-46).  

2.2.4.2 Gerileyici benzeĢme 

2.2.4.2.1 Gerileyici yarı benzeĢme: Ġkinci ünsüzün birinci ünsüzü kısmen kendine 

benzetmesidir.   

-nb- > mb  
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om bir (<on bir) (4-40), om beş (<on beş)( 33-44). 

Ölçünlü dildeki benzeĢmelerle aynı olan sözcükler: sümbül < (Far.) sunbūl (13-15), 

tembel < (Far.) tenbel (20-37). 

2.2.4.2.2 Gerileyici tam benzeĢme: Ġkinci ünsüzün birinci ünsüzü her yönden 

kendine benzetmesidir.   

-rl- > -ll-  

Çok yaygın ve kurallıdır: geliyollar (5-130), yellerdi (49-251), atallardı (25-71), 

veriller (6-160). 

-ln- > -nn- 

satırınan < (satır ilen)  (32-37), zornan < (zor ilen) (26-60). 

-ls- > -ss- 

Bu hadise de kurallı ve yaygındır: ossuŋ “olsun”(26-84), gesse “gelse” (16-38), 

bissiŋ “bilsin”(25-89), ġassıŋ “kalsın”(14-18).  

-ns- > -ss- 

ondas sōna “ondan sonra”(26-161).  

-rs- > -ss- 

büs sürü “bir sürü”(39-76). 

-Ģs- > -ss- 

Bu hadise kurallı ve yaygındır: gelmissek “gelmişsek”(44-9), bes sürü “beş 

sürü”(15-5), bulmussuŋuz “bulmuşsunuz”(39-180), gelmissiŋ “gelmişsin”(1-62).  

-zs- > -ss- 

Bu hadise de kurallı ve yaygındır: yetmesse (25-151), vermesse (52-57), seḵis sürü 

(34-8), ġıs seni (6-147), sekis senedir (42-42)  

-yz- > -zz-  
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dezzem “teyze”(26-278). Talat Tekin
37

 “teyze” sözcüğünün (<tayazatayıza) 

Ģeklinde tay/tayı eze-si terkibinden geldiğini eze sözcüğünün Türkçe‟de “büyük kız 

kardeş, abla”, DLT‟de eze “büyük kız kardeş” olarak kayıtlı olduğunu 

belirtmektedir.  

2.2.5 Ünsüz düĢmesi 

k, ğ düĢmesi: Bu ünsüzlerin düĢmesiyle hece kaynaĢmaları ve yanındaki ünlülerde 

uzamalar meydana gelebilir: ufādım “ufaktım” (26-14), boúz “bu kez” (31-19), 

öldürecādik “öldürecektik” (32-157), oadar  (< o ḳadar) (5-117) sōḳ  “soğuk” (27-

6), geld ŋ  “geldiğin” (50-15), tüfā  “tüfeği” (38-89), cıncīnı “cıncığını” (20-31), 

ayucu “ayak ucu” (16-99), dölāse “dölek ise” (34-69). 

r düĢmesi: y m “yirmi” (27-19), çıḫatdıḳ “çıkarttık” (40-85), üzgâr “rüzgâr” (53-

84), gelikene “gelirken” (6-134). 

n/ŋ düĢmesi: piriç < (Far.)birinc“pirinç” (25-37), geç “genç” (2-232), ireçberlik < 

(Far.) rencber (11-29), siz ler < siziŋkiler “sizinkiler”
38

 (50-58), biziki < (biziŋki)  

(6-21). 

t düĢmesi: dos < (Far.) dūst “dost” (1-259), ıras < (Far.) rāst “rast” (2-234), 

hızmeker < (Ar.) ḫidmet + (Far.) kâr “hizmetkar” (25-188), çif < (Far.) cuft “çift” 

(36-46), serbesken < (Far.) serbest “serbestken” (17-133). 

l düĢmesi: nası “nasıl” (1-52), māzemeler < (Ar.) mālezime (46-14), ḳaḫınca 

“kalkınca” (32-156). 

v düĢmesi: yuḫa < ( yuḳa < yuvġa) “yufka” (7-66)  

                                                           
37

 Talat Tekin, ''Amca'' ve "Teyze" Kelimeleri Hakkında", Türk Dili AraĢtırmaları Yıllığı-Belleten 

TDK Yay. Ankara 1960, s. 294 
38

 Burada aitlik ekinin düĢmesiyle birlikte AfĢin ağzında kurallı olan, yukarda ünlülerde uzunluk 

bahsinde de geçen uzama meydana gelmiĢtir.  
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y düĢmesi: buyda “buğday” (27-21), mādanıs “maydanoz”(14-45). 

2.2.6 Ünsüz türemesi 

d türemesi: pendir ˂ (Far.) penīr (51-101), (6-98).  

n türemesi: bilenzik “bilezik” (6-161)  

y türemesi: Ön seste de ara seste de görülebilir: yirak “ırak” (49-72), yitseŋ “itsen” 

(32-162), ızıycaḳ “azıcıḳ” (3-83), leymun <(Ar.) leymūn (47-55).   

h türemesi: hayva “ayva” (20-23), havlûsû “avlusu” (7-224), helbe < (Ar.) elbette 

(26-70). 

v türemesi: suval <(Ar.) su „āl  (24-59), duva < (Ar.) du„ā (51-51). 

l türemesi: berli “beri” (17-162).  

2.2.7 Ünsüz ikizleĢmesi 

aşşā (16-104), yazzıḳ (17-79), ġurra (53-77), beşşik (2-234), güccük (6-59), döşşek 

(4-39), haḳġatTen “hakikaten”(48-146), mellik “belik”(41-18), yússúk “yüzük”(26-

243) 

2.2.8 Ġkiz ünsüz tekleĢmesi 

evel < (Ar.) evvel (6-83), ġuFat < (Ar.) ḳuvvet (33-65), haḫı < (Ar.) ḥaḳḳ (hakk+ ı)  

(10-35) 

acıḳ < (azıcık˃azcık˃accık˃acık) (20-51) bu örnekte önce ünsüz benzeĢmesi, sonra 

da tekleĢme olmuĢtur. 

2.2.9 Ünsüz göçüĢmesi 

Bazı sözcüklerde daha sonra gelecek bir ünsüzün boğumlanma noktasının daha 

önceye alınarak söylenmesi olayıdır.
39

 

KomĢu ünsüzler arasında:  

                                                           
39

 Tuncer Gülensoy, Kütahya ve Yöresi Ağızları, Türk Dili Kurumu Yay. Ankara 1998 s.69 



37 
 

cılbaḳ (32-152), kirPit (3-107), mahremet < (Ar.) merhamet (11-100), zivre (23-68), 

kevran < (Far.) ḳār+bān (1-225), şavlar < (Far.) şelvār (25-30), hevle < (Ar.) ḥelva 

(26-17), kivra “kirve” (9-159), eşgi (49-242), zahmeri <(Ar.) zemher r (45-140), 

melmeket (39-286).   

KomĢu olmayan ünsüzler arasında: 

ceyran < (Ar.) cereyān (38-64), genelek (22-74), helar (14-76), öndüc (18-21), irelde 

(6-280).  
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Bölüm 3 

ġEKĠL BĠLGĠSĠ 

3.1 ĠSĠMLER 

3.1.1 Ġsim yapım ekleri 

3.1.1.1 Ġsimden isim yapan ekler  

+lIḳ, +nIḳ /+lIḫ 

Ölçünlü dildeki iĢlevi ile AfĢin ağzında da sıklıkla kullanılan bu ekin /k/ ünsüzünün 

genellikle sözcük sonunda ve iç seste tonlulaĢtığı görülür.  

ġışlıḳ (47-50), analıḳ (16-87), aşlıḳ (20-50), tandırlıḳ (45-46), sancaḳlīmış (1-17), 

aylīm (2-30), haşlıḳ (48-111), hayvancılıḳ (17-75), malcılıḳ (27-59) ġıtlıḫ (39-220), 

baytarlīnan (48-130); asgerlik (9-72), teḵlik (3-69), üzerlik (6-154); tuğluḳ (37-36), 

bolluḳ (49-164), zorluḳ (21-8), mēmurluḫ (9-25), maraŋġozluḳ (5-12).  

/-n/ ile biten sözcüklerde ilerleyici benzeĢme görülür: unnuḲ (14-25), samannıḳ (8-

23), ġaribennik (29-82), günnúğúken (4-37).  

Bazı düz ünlülü sözcüklere yuvarlak ünlülü geldiği de görülür: çifcilúğune (51-142). 

 +lI 

ĠĢlek bir durumda olan bu ek sıfat türetir. /-n/ ile biten sözcüklerden sonra ilerleyici 

benzeĢim yoluyla ünsüzü /n/ olur: sulu (25-69), yaşlılıḳ (52-46), emekli (5-22), güşlü 

(17-41), ḵṓlü (7-348), süslü (26-24), aḫıllı (2-115), makineli (42-15), düzenni (21-

16), Avşunnu (9-5). 

+sIz 
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ĠĢlev ve ses uyumu bakımından ölçünlü dilden farklı olmayan bu ek, /-z/ ile biten 

sözcüklerde gerileyici benzeĢme ile sondaki ünsüzü kendine benzetir: ġatıḳsız (52-

128) sessiz (50-82), ġorḫusuz (9-81), ġurursuz (17-58), ṓsüz (4-38), rahatsız (19-57), 

arabasız (53-48).  

+cI 

sunuḳcu (49-114), sanatcı (35-74), demirçi (25-46), topÇu (29-78), avcı (37-65), 

gölüKcü (7-169), savcû (10-24), yolcu (32-101), davulcu (3-147), ġorucu (21-33). 

+cA 

Bu ek sıfat, zarf ve adlar türetir: AḳÇa “yer adı” (38-8), dilekce (34-110). 

Zeynep Korkmaz‟a göre, küçültme sıfatlarında olduğu gibi +CA ekiyle kurulmuĢ 

zarflar da bazen Eski Türkçeden gelme +na ile pekiĢtirilmektedir. Bu ek de  (< ET 

gına < -kınya) küçültme ekiyle ililiĢkilidir.
40

: gözelcene (50-59). 

-AsI sıfat- fiilleri üzerine de gelerek pekiĢtirici olarak kullanılır:  töremiyesice (21-

77), ġarālesice (20-37).  

Özel adlara gelen +cA ise akrabalık adı olan eçe/eçi biçiminin ekleĢmiĢ biçimi 

olmalı: Haccece (53-18), Hediyece (25-185), Memmetce (17-56) 

+cAḳ 

+cA ekinin +ok pekiĢtirme ekiyle kaynaĢmasından oluĢan +cAk ad, sıfat ve 

zarflar türetir: elcek (41-12), yālıcaḳ “ot adı” (49-240), gözelcek (51-105) 

 böyücek < büyük+çek < büyük+çe+ök (25-19) sıfatın son sesindeki /-k/ ünsüzü tek 

hecede iki ünsüz boğumlanma zorluğundan doğan ses uyumsuzluğuna bağlı 

düĢmüĢtür. 

+gil 

                                                           
40

 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri ġekil Bilgisi, TDK Yay. Ankara 2009 s. 37 



40 
 

annemgile (1-27), dayımgil (2-78), hocagil (17-20), babamgil (26-45), dedemgil (39-

75). 

+dAĢ 

arḫadaşnan (29-15), ġardaş (1-152), vatandaş (15-46), emmideş (9-178), yoldaş (7-

306). 

+cIk 

Bu ek de sıfat zarf ve ad türetimi bakımından iĢlektir: yılancıḳ “hastalık adı” (5-

140), incicik “oyun adı” (49-221), ıcıḳ (2-31), ġısacıḳ (39-191), ikicik (3-56), biricik 

(40-119) ġapcıḳ (53-116), gencecik (3-123), incecik (11-103).   

Bu ek AfĢin ağzında iĢaret ünlemlerinin de sonuna gelir: dihacıḳ (7-424), ahacıḳ (25-

15) 

+cĀz (<-cAğIz 

ġadıncāz (1-183), gelincāz (5-116), ġarıcāz (38-39), adamcāz (39-181). 

+rAk 

ufarādı (< ufarak+ i-di)(44-36).  

+dUrUḳ 

boyunduruḳ (7-387). 

+(I)ncI  

Sayı adlarından sıra sayı sıfatları türetir: doḫuzuncu (4-44), yedinci (5-65), altıncı 

(17-17). 

3.1.1.2 Ġsimden fiil yapan ekler  

+lA- 

yaşlandım (50-62), çabaladıḳ (21-10), çapaḳlanırdı (3-119), aşılandı (5-101), 

dumannamıya (44-67), borşlanmadıḳ (6-89), ağaşlandırma (23-42), evlendik (2-81), 

yemledik (25-108). 
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+Al- 

azaldı (27-70), çuvaldı (< çoğaldı) (3-140), düzeldemez (13-113), daraldı (31-104), 

buŋaltıcılıḳ (17-163).  

+r-/+er- 

everdim (2-118), ġarartı (16-95), başarı (9-81). 

3.1.2 Ġsim iĢletme ekleri 

3.1.2.1 Hal ekleri  

3.1.2.1.1 Ġlgi (Tamlayan) hali 

AfĢin ağzında tamlayan durum ekinin Eski Türkçedeki nazallığını koruduğu 

görülmektedir: +Iŋ /+Uŋ; +nIŋ / +nUŋ.  

+Iŋ /+Uŋ: bunnarıŋ şeyi (34-93), Alemdar‟ıŋ ġurucusu (4-30), apartımannarıŋ 

yanı (39-185), ġoyunuŋ boynuna (41-63), ġızıŋ ırzası (49-9), devletiŋ işinden (52-

36). 

+nIŋ /+nUŋ: gözünüŋ önüne (1-75), bunuŋ anası (44-63), poşunuŋ üsdüne (40-

148) taḳTasınıŋ başına (3-71), oranıŋ şefi (5-23), buranıŋ ağasıymış (6-7), soḫunuŋ 

içine (7-60), Dadaloğlu‟nuŋ türküsü (37-11). 

Ġlgi eki almıĢ zamirlerden sonra vasıta hâli eki geldiğinde /ŋ/ ünsüzü /y/‟ye dönüĢür: 

seniynen (34-193), siziynen (16-77), onuynan (4-57). 

Belirtili ad tamlamalarında  ilgi hal ekinin kullanılmadığı da görülür: gözüm yaşı (32-

113); babaŋ evine ǥótürür (16-41), babam evine (25-118), emmim ġızınıŋ (26-191). 

3.1.2.1.2 Belirtme hali 

Yazı dilindeki gibi +Iekleri kullanılır, ünlü ile biten sözcüklere eklenirken araya 

/y/ ünsüzü girer: evi (8-55), ġızını (44-11), terörüsTü (23-10), buğdayı (51-7), ġapıyı 

(7-259). 
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Ünsüz düĢmelerine bağlı olarak uzama meydana gelir fakat bu uzamalarda kaynaĢan 

hecelerin genelde geniĢ düz ünlüye dönüĢmesi AfĢin ağzının bir özelliğidir: ayçiçā 

(45-169), yemā (20-14), buydē (6-107), inā (43-47), eḵmā (7-435), toprā (22-10), 

kürā (47-35), hasdalī (26-239), pinn  (44-45).   

Ünsüz düĢmelerine bağlı olarak diftong meydana gelir: cephei (16-69), cıncíı (22-

31), bölüú (7-105). 

Eski Anadolu Türkçesinde olduğu gibi AfĢin ağzında da üçüncü kiĢi iyelik 

eklerinden sonra yükleme hali için bazen /–n/ kullanılır: ġuzusun “kuzusunu”(2-6), 

yurdun “yurdunu”(7-225), çarşafın “çarşafını”(16-7), 

Derleme yaptığımız yörede eksiz belirtme de kullanılmaktadır: kipr ŋ  “kipriğini”(3-

41). 

Bir diğer önemli husus ise /y/ ünsüzünün bağlayıcı ünsüz durumunda olduğu ya da 

/y/ ile biten sözcüklerde bu ekin yukarda da bahsi geçen ünlü göçüĢmesi olayında ele 

alındığı gibi dar ünlüsü /y/‟ den önceki düz geniĢ ünlüler ile yer değiĢtirir: parıyá < 

parayı (45-163), salçıyá < salçayı (28-23), buydıya < buğdayı (8-35), sirkiye < 

sirkeyi (47-55).  

3.1.2.1.3 Yönelme hali 

Yazı dilinde olduğu gibi +A biçimindedir. Ünlü ile biten sözcüklere eklenirken 

araya /n/ ve /y/ ünsüzü gelir: berbere (48-21), köye (1-11), yola (26-66), torbıya (45-

61), düune (49-94), ġānıya (1-35), āzına (26-232), yere (8-32).  

Ünsüz düĢmeleri sonucunda hece kaynaĢmasına bağlı olarak uzama ya da diftong 

meydana gelir: sinā (43-39), ayā (47-48), esgerlie (2-85) tavıa (35-17.)  
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 3.1.2.1.4 Bulunma hali 

Yazı dilinde olduğu gibi +dA biçimindedir. Ünsüz uyumuna uymaz. Tonluluk 

tonsuzluk bakımından ünsüz uyumunu çoğu kez bozar ve tonsuz kullanımı yoktur: 

yarġıtayda (38-25), tarafda (22-101), yataḳda (5-208), ortalıḳda (7-189), ucunda 

(19-54), bişekde (51-94), hapisde (37-33), barḳda (39-75).  

3.1.2.1.5 Ayrılma hali 

Yazı dilinde olduğu gibi +dAn biçimindedir. Ünsüz uyumuna uymaz. Tonluluk 

tonsuzluk bakımından ünsüz uyumunu çoğu kez bozar ve tonsuz kullanımına yok 

denecek kadar az rastlanır: açlıḳdan (20-50), işden (32-5), Avşun‟dan (9-23), 

Ġaracoğlan‟dan (15-111), milletden (26-57). 

AfĢin ağzında Eski Türkçede olduğu gibi
41

 ayrılma hali eki yerine bulunma hal 

ekinin bu fonksiyonla kullanıldığı da görülmektedir:  yapdıḳda “yaptıktan” (38-77), 

Ağlıca‟da “Ağlıca‟dan”(39-9), anada “anadan”(40-29), taḫTada “tahtadan” (33-

44). 

3.1.2.1.6 Vasıta hali 

Türkçede vasıta eki +(I)n‟dir. AfĢin ağzında bu ek “ile” edatıyla ekleĢerek +InAn 

/+UnAn;+nAnbiçimlerinde kullanılmaktadır: ġanınan (15-115), sabānan (16-20), 

onuğnan (17-80), suyunan (18-18), avradınan (19-55), onnan (27-19), yoḳsuzluḳnan 

(31-9), sürüynen (34-148)  

AfĢin ağzında vasıta hal eki bazı yerlerde iĢlevini tamamen “ile” edatına bırakmıĢtır: 

subayına (38-53), teşvıḳıyne (39-182).  

                                                           
41

 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, Ġstanbul 2003 s.236 
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Eski Türkçedeki iĢlekliğini kaybeden bu +(I)n ekinin yerine sözcük bünyeleriyle 

kaynaĢarak kalıplaĢmıĢ Ģekilleri de görülür: baharın (34-50), yazın (5-155), güzün 

(29-26), ġışın (10-27), yayan (30-15), ġıçın ġıçın (11-115), dizin dizin (5-147). 

3.1.2.1.6 EĢitlik hali 

Yazı dilinde olduğu gibi +cA biçimindedir. Ġsim eĢitlik hal ekini alarak fiilin 

iĢleyiĢ yönüyle uyum gösterir: dorlazca (5-60), çoḳca (32-148), gözelce (50-46), 

ġabilece (39-6), insanca (10-38), eyice (2-191), neçe (1-145), töremiyesice (21-77).   

EĢitlik hali eki +cA, ök pekiĢtirme ilgeciyle kaynaĢarak +cAk Ģeklini de alır: 

gözelcek (51-105), böyücek (25-19). 

Zeynep Korkmaz
42

 gözelcemen (26-187) örneğindeki +mAn‟ ın eklendiği sıfata 

abartma ve aĢırılık anlamı katan +mAn olduğunu belirtmektedir.  

3.1.2.2 Çokluk ekleri 

AfĢin ağzında çokluk ekleri yazı dilindeki gibi kullanılmasının yanında ilerleyici 

ünsüz benzeĢmesi ile +nAr Ģeklini aldığı da görülmektedir: hākimler (1-150), 

bunnar (17-85), ġazannar (21-66), günner (25-8), bināları (33-10), ġollar (34-31), 

çocuḳlar (40-18), adamlar (42-19), ġadınnar (44-16), bulġurlar (45-84). 

 3.1.2.3 Aitlik eki 

Aitlik eki {+kI} AfĢin ağzında çoğu kez ünlü uyumuna uyar: biziki “bizimki” (6-21), 

sōnaḫı (38-97), yürekdeki (39-333), burdāḫı (16-48), aġlımdāki (13-58), nüfusdāki 

(23-26), ordāḫīmı < ordaki gibi (34-159), düŋkü (48-64).  

Aitlik ekinin AfĢin ağzında tonlulaĢıp düĢerek anlamını yanındaki ünlünün 

uzamasıyla muhafaza ettiği, ünlülerde uzunluk bahsinde verilmiĢtir.  

 3.1.2.4 Ġyelik eki 

I. Teklik KiĢi: 

                                                           
42 Age s. 58 
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+(I)m/ +(U)m yazı dilinden farklılık göstermez. Bu ekin eklenmesi sırasında 

diftong, hece kaynaĢması, ses düĢmesi gibi ses olayları görülebilir: babam (48-92), 

dedem (1-7), gözüm (2-239), oğlum (40-107), yavrum (11-95), başım (7-39), evim (6-

80), neim (28-43), böğrām (33-28), çocúüm (41-46) 

II. Teklik KiĢi: 

+(I)ŋ/ +(U)ŋ yazı dilinden farklı olarak ekte art damak /ŋ/‟si korur: neneŋ (3-128), 

yoluŋ (14-97), saḫalıŋ (7-278), oğluŋ (39-194), anaŋ (25-121), ayāŋ (35-73), 

gözleriŋ (5-143), özúŋ (16-107).   

Ġyelik ikinci tekil kiĢi çekimine girmiĢ adlara ilgi hal eki getirildiğinde iyelik ikinci 

tekil kiĢi ekinde ŋ > y değiĢimi görülür: ġoŋşuyuŋ pacası (1-178), ebey ŋ teknesi (3-

55), babanneyiŋ adı (5-45).  

III. Teklik KiĢi: 

Ġyelik III. tekil kiĢi eki {+I / +sI} yazı dilinde olduğu gibi ünlü uyumuna uygun 

olarak kullanılır: evi (1-51), işi (2-34) görevi (5-31), saçı (3-6), aḳlı (25-89), bacısı 

(3-125), işcisi (9-60), āsı (45-159), fiziKcisi (17-11), üsdüne (53-43), ġardaşı (34-

59). 

Teklik iyelik üçüncü kiĢi eki yığılmasına birkaç sözcükte rastlanır: hepisi (1-123), 

birisi (7-415).   

I.Çokluk KiĢi 

+mIz /+mUz  yazı dilindeki gibidir: yürāmiz (14-94), ināmiz (12-56), beyl miz (46-

24), aḳrabālarımız (48-150), odamız (49-46), dedelerimiziŋ (23-8). 

II. Çokluk KiĢi 

+ŋIz/ +ŋUz; +(I)yIz/ +(U)yUz Ģeklindedir: emríŋız (1-75), şeyíŋız (7-91), sesiŋiz 

(34-264), göreviŋizi (38-110), ġafaŋızı (39-62), ġılavuzuŋuz (15-90). 
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 +(I)yIz/ +(U)yUz işíyiz (7-150). Bu kullanımın örneği diğer Ģekillere göre 

oluĢturduğumuz metinlerde azdır; fakat derleme bölgemizde kullanımı yaygındır.    

III. Çokluk KiĢi 

{+lArI} yazı dilindeki kullanımının yanında ünsüz benzeĢmesi yoluyla {+nArI} 

Ģeklinde de görülmektedir: síġortaları (15-46), Ġarabekirli Ağaları (17-29), babaları 

(11-43), atalarından (46-24), yiğenneri (5-106), ireli gelenneri (40-68), ekinneri (51-

6), hayvannarı (7-159), adetleri (16-39). 

3.1.2.4 Soru eki 

AfĢin ağzında soru eki mI/ mU Ģeklindedir. Yazı dilinden farklı olarak bazen bu 

ekin yerine eklendiği sözcüğün son ünlüsü uzatılarak soru kavramı verilir: bil  bilmē 

(12-9), ağnadī (29-33), ġoydū ġoymadī (34-210), tanī (35-40), getmea (29-48), 

görmüyō (2-166).  

mI: gediciler mi (2-212), ġızıŋ mı (15-140), çamaşırı mı (21-50), rometizme mı 

(41-17). 

3.2 ZAMĠRLER 

Zamirler, kiĢi ve nesne isimlerinin  yerine kullanılan sözcüklerdir. Zamirleri, 

kiĢi, dönüĢlülük, iĢaret, belirsizlik ve soru zamirleri olmak üzere beĢ grupta ele aldık.   

3.2.1 KiĢi Zamirleri 

AfĢin ağzında zamirler yazı dilimizdeki gibidir. Fakat zamirlerin 

çekimlenirken değiĢikliğe uğradığı görülür:   
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 Yalın 

Hal 

Belirtme 

Hali 

Yönelme 

Hali 

Bulunma 

Hali 

Ayrılma 

Hali 

Ġlgi Hâli 

1.Teklik 

kiĢi 

ben beni baŋa 

bā 

bende benden 

bende 

benim 

2.Teklik 

kiĢi 

sen seni saŋa 

sā 

 

sende senden 

sende 

seniŋ 

 

3.Teklik 

kiĢi 

o onu oŋa onda ondan 

onda 

onuŋ 

1.Çoğul 

kiĢi 

biz bizi bize bizde bizden 

bizde 

bizim 

2.Çoğul 

kiĢi 

siz sizi size sizde sizden 

sizde 

siziŋ 

3.Çoğul 

kiĢi 

onnar onnarı onnara onnarda onnardan 

onnarda 

onnarıŋ 

 

  

I. Teklik KiĢi/ I. Çokluk KiĢi: ben (48-7), beni (1-97), baŋa (11-56), bā (2-93) , 

bende (5-153), benden (32-77), benim (40-28). 

biz (33-21), bizi (39-267), bize (37-57), bizde (26-85), bizden (36-49), bizim (34-35).   

II. Teklik KiĢi/ II. Çokluk KiĢi: sen (26-102), seni (7-374), saŋa (1-124), sā (9-

107), sende (52-64), senden (34-220), seniŋ (5-142). 

siz (1-63), sizi (15-91), size (7-55), sizde (14-50), sizden (48-172), siziŋ (28-67).  

III. Teklik KiĢi/ III. Çokluk KiĢi: o (9-78), onu (11-12), oŋa (5-129), onda (2-24), 

ondan (13-12), onuŋ (5-123) 
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onnar (17-10), onnarı (14-14), onnara (16-42), onnarda (5-99), onnardan (31-73), 

onnarıŋ (13-124).  

3.2.2 DönüĢlülük zamiri: 

AfĢin ağzında dönüĢlülük zamiri “kendi” sözcüğüdür. AfĢin ağzında baĢtaki k- > g- 

değiĢiminden dolayı sözcük çoğu kez “gendi” biçimini almıĢtır. AfĢin ağzında 

dönüĢlülük zamirinin kiĢilere göre çekimi:  

Yalın hal Ġlgi hali Yükleme 

hali 

Yönelme 

hali 

Bulunma 

hali 

Ayrılma hali 

gendim gendimiŋ gendimi gendime gendimde gendimden 

gendiŋ gendiyiŋ gendiŋi gendiŋe gendiŋe gendiŋden 

gendi 

gendisi 

gendiniŋ 

gendisiniŋ 

gendini 

gendisini 

gendine 

gendisine 

gendinde 

gendisinde 

gendinden 

gendisinden 

gendimiz gendimiziŋ gendimizi gendimize gendimizde gendimizden 

gendiŋiz gendiŋiziŋ 

gendiyiziŋ 

gendiŋizi 

gendiyizi 

gendimize 

gendiyize 

gendiŋizde 

gendiyizde 

gendiŋizden 

gendiyizden 

gendiler 

gendileri 

gendileriŋ 

gendileriniŋ 

gendileri 

gendilerini 

gendilere 

gendilerine 

gendilerde 

gendilerinde 

gendilerden 

gendilerinden 

 

 

kendim (23-21), kendiŋi (13-103), kendi (31-85), gendim (14-86) gendiŋi (9-92), 

gendi (2-85), gendisi (41-51), gendimiz (21-22), gendilerini (23-20), gendileriŋ (7-

24), gendime (11-61) gendine (7-364). 

“kendi kendine” pekiĢtirmesi AfĢin ağzında ikinci sözcüğün baĢtaki ünsüzünün 

düĢmesiyle kaynaĢmıĢ ve “gendāndine” (˂ kendi kendine ˃ gendi gendine ˃ 
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gendiğendine ˃ gendiğandine ˃ gendiandine ˃ gendāndine) Ģeklini almıĢtır. Bu 

söyleyiĢ çok yaygındır: gendāndine (22-20) 

3.2.3 ĠĢaret zamirleri 

AfĢin ağzında kullanılan iĢaret zamirleri ölçünlü dildeki ile aynı olmakla beraber 

birtakım ses değiĢiklikleri görülmüĢtür:  

Yalın hal Ġlgi hali Yükleme 

hali 

Yönelme 

hali 

Bulunma 

hali 

Çıkma hali 

bu bunuŋ bunu buŋa bunda bundan 

Ģu 

Ģo 

Ģunuŋ 

Ģonuŋ 

Ģunu 

Ģonu 

Ģuŋa 

Ģoŋa 

Ģunda 

Ģonda 

Ģundan 

Ģondan 

o onuŋ onu oŋa 

oğa 

onda ondan 

bunnar bunnarıŋ bunnarı bunnara bunnarda bunnardan 

Ģunnar 

Ģonnar 

Ģunnarıŋ 

Ģonnarıŋ 

Ģunnarı 

Ģonnarı 

Ģunnara 

Ģonnara 

Ģunnarda 

Ģonnarda 

bunnardan 

Ģonnardan 

onnar onnarıŋ onnarı onnara onnarda onnardan 

  

bunuŋ (22-40), şunuŋ (31-13), şonuŋ (26-82),  onuŋ (32-56), bunnarıŋ (5-41), 

onnarıŋ (2-275) 

bunu (32-154), şunu (6-159), şonŭ (28-48), onu (31-20), bunnarı (7-82), şunnarı (9-

66), onnarı (3-158) 

buŋa (5-130), şuŋa (2-207), oŋa (14-72), oğa (18-58), bunnara (7-67), şunnara (3-

65), onnara (9-72) 

bunda, şunda (53-23), onda (2-24), bunnarda (5-95), onnarda (5-99)  
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bundan (8-17), bunda (39-365), şundan (1-196), şondan (49-145), ondan (11-53), 

bunnardan (34-146), onnardan (31-78), onnarda (47-7). 

3.2.4 Belirsizlik zamirleri 

AfĢin ağzından derlenen metinlerde geçen belirsizlik zamirleri Ģunlardır: filan (7-

126), hepisi (5-78), hepi (11-88), herkeş (14-61), kimisi (1-132), kimi (9-28), herkiş 

(8-49), herkes (39-314), başġaları (10-5), biri (9-49), her biri (26-146), birçoğunu 

(36-62), şeygil (2-27), bazi (17-125), birisi (11-36), öteki (28-26). 

3.2.5 Soru zamirleri 

AfĢin ağzındaki soru zamirleri: neyiŋize (1-170) kimi (1-270), ney (29-11), kimiŋ (50-

124), haŋġısıydı (26-92), neye (9-20). 

3.3 SIFATLAR  

Ġsimleri çeĢitli yönlerden niteleyen ya da belirten sözcüklerdir.  

3.3.1 Niteleme sıfatları 

Varlık isimlerini durum, Ģekil, huy, mesafe gibi yönlerden niteleyen sözcüklerdir:  

biyaz (1-195), boz (53-57), sarı (42-38), babayiğit (28-33), gözel (14-65), ağappaḳ 

(25-113), duval (21-9), sulu (43-48), sıcaḳ (50-71), ėyi (9-163), ġapġara (16-101). 

3.3.2 Belirtme sıfatları 

3.3.2.1 ĠĢaret sıfatları 

Yazı dilinde kullanılan bu, Ģu, o, sıfatları kullanılır: bu fapríḫanıŋ (10-9), bu ġızı (11-

6), şu yollar (12-15), şu santıral (15-24), şu uva (17-38), o günnere (18-24), o 

meşeniŋ (19-34), o kṓden (26-85), ötü yandā ḵöy (35-67).  

3.3.3.2 Sayı sıfatları 

Ölçünlü dilden farklı olarak ses hadiseleri görülmektedir: üç ōlum (11-113), ġırḳ beş 

kilemetire (36-7), üş tene doḳdur (5-162), bir bardaḳ (50-54), elli gişi (7-417), dörd  
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oğlum (6-24), üç cüz dörT düz sene “üç yüz dört yüz sene” (38-10), yirmi hāne (35-

69). 

3.3.3.2.1 Sıra ve ÜleĢtirme Sayı sıfatları 

ikinci ōlan (5-30), beşinci nesil (17-16), om birinci ayda (45-133), ikinci ġazana (21-

67), doḫuzuncu ay (4-4); birer kelime (17-122), birer şey (25-104), üçer adım (7-49). 

3.3.3.3 Soru sıfatları 

ġaç sene (5-201), ġaç kead (7-454), haŋġı buğazı (15-148), haŋġı ḵúve (32-150), 

nasıl doḳdur (5-164), nasıl (25-195), nasıl felāket (34-248), nēş gördüŋ (15-13). 

3.3.3.4 Belirsizlik sıfatları 

Ġsimleri tam bir durum sayı ya da miktar ile belirtmeksizin vasıflandıran 

sözcüklerdir: her yeri (3-31), her bi şē (33-59), heç kimse (2-192), bir çou (38-10), 

bunca asır (13-80), neçe işler (1-145), onca işi (50-140), ıcıḳ bir şeyler (20-23), 

bütün şeyleri (9-59).  

3.4 ZARFLAR 

Zarflar zaman, yer, hal ve mikdar isimleridir. Kelime gruplarında sıfatın, 

fiilin veya baĢka bir zarfın manasını değiĢtiren isimlerdir.
43

  

3.4.1 Yer yön zarfları 

aşşādan (1-200), yoḫarı (15-45), içeri (50-102), dışarı (51-90), o yanna doğru (41-

77), beriye dōru (26-203), evine dōru (7-217), ṓne (53-9), dikine yoḫarı (38-91). 

3.4.2 Zaman zarfları 

ötān (25-132), devlikisūn (49-209), şindi (26-154), bṓn (7-181), saba (11-22), bayak 

(49-232), demin (9-91), künde (26-231), baharın (34-50), yazın (5-155), güzün (29-

26), ġışın (10-27), evvela (51-52), yeŋı (2-79), ġayrı (1-102).   

                                                           
43

 Ergin, age s. 258 
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Öbekleşmiş zaman zarfları: öğlennedi “öğleyin” (34-103), on sekis senedir (42-42), 

āşamdan (1-81), āşamned  “akşamleyin”(16-48),  

Kimi belirteçlerde “AçA” ilgecinin ekleĢtiği görülmektedir: āşamaçı (2-35), bireçi 

(45-77), yereçi (51-165), seniyeçi (16-39), o zamanaçı (50-102),  āşamaçı (18-21), 

sabahaça (2-35), yazaça (45-71), senesi geleneçe (25-24). 

Kimi zaman belirteçleri kadar ilgeciyle kurulan söz öbeği biçimindedir: om birinci 

aya ġadar (14-46).

3.4.3 Durum zarfları 

ġıçın ġıçın (11-115), aşşā yoḫarı (7-241), ucca ucca “yavaş yavaş” (6-79), gözelce 

(50-46), gözelcek (51-105), eyice (2-191), teziyeden  “çabucak” (49-213), şȫle (19-

61), sallan bullan (28-46), temiz (29-36).   

3.4.4 Azlık- çokluk zarfları 

neçe yorduŋ (13-103), çoḳ çekdim(2-250), çoK gözelidi (3-125), bires şey  ėdiyo(1-

62), epiy çekdi (28-21), beyā bir ġaynadı (49-27), ıcıḳ yatdıḳ (26-180).   

3.4.5 Soru zarfları 

nasıl deşdiğiz (19-62), ne halınan (2-172), niye (3-124), nal   edek (16-106).  

3.5 FĠĠLLER 

Korkmaz ve Ergin‟e
44

 göre, fiiller bağımsız değil bağımlı sözlerdir. Fiiller bir 

hareketi karĢıladığı gibi bir oluĢ ve kılıĢ da bildirirler. Fiiller kök ve gövde 

halindeyken adlarla iliĢkiye giremediklerinden çekime girmeleri gerekir, 2. tekil 

kiĢiye emir çekimi hariç. Çekimli fiiller Ģekle, zamana, Ģahsa bağlanmıĢ bir hareketi 

karĢılayan sözcüklerdir.   

3.5.1. Fiilden isim yapan ekler 

Fiilden isim yapan eklerin bir bölümünü mastar ekleri oluĢturur. 
                                                           
44 Ergin, age s.281; Korkmaz, age s.527 



53 
 

-mA 

Fiilden isim yapım için en çok kullanılan ektir. ĠĢ adları yapar: ulaşdırma (9-74), 

araşdırma (23-13), oturma (25-84), ġonuşma (13-44).  

Ölçünlü dilde olduğu gibi kalıplaĢmıĢ sözcükler ya da kalıplaĢmadan sıfatlar yapar: 

yarma (6-107), sırma (7-95), ġavurma (7-304), doḫuma (7-307), sarma (8-28), 

burma (49-87), sundurma (53-94), kesme (3-28), söólme (25-120), silme (48-9), 

ġırma (6-54), kertme (32-55), ġıyma (14-39).  

-maḳ/-mek; -maḫ 

Hareket adarı yapan ektir: 

uymaḳ (48-162), ġaşmaḳ (7-323), yapmaḫ (9-138), demek (46-20).  

KalıplaĢmıĢ isimler de kurar: çaḳmaḳ (25-54), ġuymaḳ (50-37), yemek (14-73). 

-IĢ 

ĠĢ adı yapan bir baĢka ek de budur: 

geliş (31-72), gediş (38-98), satış (17-77), tanış (28-38). 

-(I)m 

doğum (51-169), geçim (10-13), verim (14-60), sayım (49-41), yėyim gėyim (25-20).  

-ġI 

sarġılı (6-59), atġı (7-215), sayġı (21-56), sergi (26-150).  

-IcI  

görücü (27-37), ġurucu (4-30), ġorucu (7-385), vurucu ġırıcı (31-81). 

-ġaç/-geç 

hılıŋġaç (31-14).  

-cıḳ/-cik 

enecik “merdiven” (6-192). 



54 
 

-aḳ/-ek; -aḫ 

süzeḵ (16-139), bişek (51-94), yataḳ (5-207), pıçaḫ(49-53), dutaḳ (48-123). 

-maç /-meç 

yaḳmaç (27-24), bağlamaç (3-142),  

-mAcA 

büzmece “hastalık adı” (20-25), boğmaca (18-31).  

-lAgı  

Yer adı yapar tek örneği bulunmaktadır. 

yaylaġı (37-7). 

 3.5.2 Fiilden fiil yapan ekler 

-mA- 

Olumsuz fiil yapmak için kullanılan iĢlek bir ektir: dutmamış (16-87), ġatma (1-208), 

unutmam (26-89), ānamadım (28-10), almadıŋ(1-231), olmuyor (49-41), bilmiyollar 

(15-149), vermesiŋ (9-42), gėymiyollar (47-49).  

Fiilden fiil yapan eklerden dördü, çatı ekleridir:  

-t-/-d- 

Fiillerden oldurma ve yaptırma (ettirgen) ifade eden fiiller yapar
45

: boyalat- (6-164), 

ġımıldat- (26-244), yaşat- (32-58), ġızart-(12-60). 

/-t-/ ekinden sonra yine bir ettirgenlik eki geldiğinde /-r-/ ünsüzü düĢer: gėydiddirirdi 

(3-44), getiddirdi (25-88), otuddururduḳ (32-104). 

-dIr- 

Bu ettirgenlik eki AfĢin ağzında çoğu kez tonlu -dIr-/ -dUr-   Ģekillerinde 

kullanılır: dutdur- (1-177), dōtdur (28-25), ġavutdur- (49-25), yūtdur- (3-76), etdir- 

(34-147), atdır- (7-182), yedir- (7-362).  

                                                           
45

 KYA, age s.78 
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-(I)r- 

Oldurma ve ettirme ifadeleri türetir: yitir- (32-106), şaşır- (13-64), bitir- (5-103).  

-n- 

Fiilin dönüĢlülüğünü ve edilgenliğini sağlayan ektir: ġızın- (1-183), soyun- (7-91), 

yīḫan- (25-43) , saḳlan- (52-108), ṓn- “övün” (20-20).  

-(I)l- 

Fiilin edilgenliğini ifade eden eklerdir: döküldü (4-21), satıldīnı (22-52), çıḳılır (53-

77), eḵildi (34-71). 

-(I)Ģ- 

Fiilde iĢteĢlik ifade eden ektir: ālaşıllardı (16-83), görüşdǖŋüz (1-256), bölüşüller 

(31-7), ġapışacaḳlar (39-100). 

3.5.3 KiĢi ekleri 

3.5.3.1 Birinci Tip KiĢi ekleri 

Bu kiĢi ekleri zamir kökenli olup, Ģimdiki zaman, gelecek zaman, -ik ekli 

öğrenilen geçmiĢ zaman, geniĢ zaman, gereklilik çekimlerinde kullanılan kiĢi ekleri 

Ģunlardır:   
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KĠġĠ EK 

Teklik 1. KiĢi -Im /-Um 

Teklik 2. KiĢi -sIŋ /-sUŋ 

Teklik 3.kiĢi - 

Çokluk 1. KiĢi -Iz/ -Uz 

Çokluk 2. KiĢi -sIŋIz / -sUŋUz;sIyIz / sUyUz 

Çokluk 3. kiĢi  -lAr 

    

Çokluk birinci kiĢi eki -Iz/ -Uz AfĢin ağzında ölçünlü dilde zamir kökenli kiĢi 

ekleriyle yapılan tüm çekimler için yerini -ḳ/-k ekine bırakmıĢtır:  getirrik (51-

111), ḳaḫıcıḳ (29-72), dökdürücük (52-29), gėdiyoḳ (1-31), buŋalırdıḳ (25-48), 

söḵüyoḳ (26-255). 

Teklik 1. kiĢi  

-Im diyom (di-yor-um) (10-32), seviyom (11-51), geyemem (2-46), bilirim (9-135), 

tanırım (17-5), osanmışım (13-62), vericiyim (52-47).  

Teklik 2. kiĢi 

-sIŋ /-sUŋ (<sIn <sen) 

Son seste art damaksıllaĢmıĢtır: annarsıŋ (13-116), görebiliyosuŋ (19-27), ekiyorsuŋ 

(10-29). 

Ġyelik kökenli kiĢi eki de AfĢin ağzında kullanılabilmektedir: içiyoŋ (20-16), affedeŋ 

(1-43), yamaŋ (11-79), gireŋ (6-204).  
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Çokluk 1. kiĢi 

-Iz/-Uz(<-vUz<biz): Bu Ģekliyle kullanımı çok azdır, bu kullanımın da kaynak 

kiĢinin yazı diline özentisinden kaynaklandığı düĢünülmektedir: ekemiyoruz (10-9), 

geliyoruz (34-237). 

Çokluk 2. kiĢi 

-sIŋIz/ -sUŋUz; sIyIz /sUyUz: göreceksiŋiz (7-283),  

yapacaḳsīz (˂yap-acak-sıŋız) (1-12), diyorsūz (21-61), bilirsiŋiz (37-11), veriyosuŋuz 

(23-29), alıyorsúyuz (7-150), yiyorsúyuz, içiyorsúyuz (16-150). 

Çokluk 3. kiĢi 

-lAr: diyollar (37-16), oḫudular (38-18), çıḫardıllar (4-19), kömellerdi (1-177), 

ekiyollar (42-36).      

3.5.3.2 Ġkinci Tip KiĢi ekleri 

Bu kiĢi ekleri iyelik kökenli olup, Ģimdiki zaman, gelecek zaman, görülen geçmiĢ 

zaman, öğrenilen geçmiĢ zaman, geniĢ zaman ve Ģart çekimlerinde kullanılan kiĢi 

ekleri Ģunlardır: 

KĠġĠ EK 

Teklik 1. KiĢi -m 

Teklik 2. KiĢi -ŋ  

Teklik 3.kiĢi - 

Çokluk 1. KiĢi -k /-ḳ; -ḫ 

Çokluk 2. KiĢi -ŋIz /-ŋUz  

Çokluk 3. kiĢi  -lAr 
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Tabloya iliĢkin örnekler: gederdim (1-67), döndüm (19-25), doḫurdum (40-8),çekdim 

(2-198), oldum (1-189), sürdüm (7-143), satıcım (9-11), bulamazdıŋ (1-60) 

gediciydiŋ (41-17), gördüŋ (25-74), döndüŋ (34-219), yaşıyosaŋ (39-296), yazarıḳ 

(38-53), görmedik (1-229), bindik (34-237), soyduŋuz (2-255), soyunucuŋuz (7-91), 

alırsaŋız (53-6). 

Adıl kaynaklı kiĢilerle çekimlenmesi beklenen Ģimdiki zaman, geniĢ zamanın, 

gelecek zamanın ikinci kiĢisinde de iyelik kaynaklı kiĢi eklerinin kullanıldığı 

görülmektedir: atıyoŋ “atıyorsun”(52-26), biliŋ “bilirsin”(17-103), deviriyoŋuz 

“deviriyorsunuz”(39-55), soracāŋ “soracaksın”(17-47). Daha geniĢ bilgi ilgili 

çekimlerde verilecektir.  

3.5.3.3 Üçüncü Tip KiĢi ekleri 

Emir ekleri: 

Teklik birinci kiĢi: Ġstek kipine dahil olmuĢtur. 

Teklik ikinci kiĢi: Yazı dilindeki gibi eksizdir: baḫ (29-38), gel (2-263), ānat(13-

127). 

Teklik üçüncü kiĢi -sIŋ/ sUŋ: Ekin son sesi artmak /ŋ/‟sine değiĢmiĢtir, ünlü 

uyumuna uyar: ısınsıŋ (7-122), demesiŋ (10-39), ġoymasıŋ (2-37), girsiŋ (20-10), 

ölsúŋ (7-89).  

Çokluk ikinci kiĢi: -(I)ŋ araŋ  “arayın” (2-262), ālamaŋ “ağlamayın” (26-227) 

ünlü ile biten ekten sonra hep /-ŋ/‟lidir. Ünsüzle bitenlerden sonra ise -Iŋ‟lıdır: alıŋ 

geliŋ (7-388), yatıŋ (16-79), buluŋ (2-262), alıŋ (15-93). 

Çokluk üçüncü kiĢi: -sIŋlAr/ -sUŋlAr içsiŋler (53-71), desiŋler (25-25), olsuŋlar 

(7-245); ġoymasıŋlar (3-45). 

Eski Türk lehçelerinde emir kipi çekimine dahil olan günümüzde istek kipinde yer 

verilen birinci teklik ve çokluk kiĢilerinde de üçüncü tip kiĢi eki kullanılmaktadır: -
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IyIm, -AlImbuluyum “bulayım”(26-218), görünüyüm “görüneyim” (7-335), 

yapıyım “yapayım” (41-21), biliyim “bileyim” (14-14), baḫalım (34-16).   

3.5.4 Fiillerin basit zaman Ģekilleri 

Fiillerin bildirme kiplerinden ya da tasarlama kiplerinden sadece birinde 

çekimlendiği zaman Ģeklidir. 

3.5.4.1 Bildirme kipleri  

Fiillerin zaman bildiren çekimlerine bildirme kipi denir. Fiillerde Ģimdiki zaman, 

geniĢ zaman, görülen geçmiĢ zaman, öğrenilen geçmiĢ zaman, gelecek zaman olmak 

üzere beĢ bildirme kipi görülmektedir.  

3.5.4.1.1 ġimdiki zaman  

Çekimlenmekte olan fiilin -yor eki getirilerek içinde bulunulan, devam etmekte 

olan, süren bir zamanda gerçekleĢtiğini bildirir.  

-yor Ģimdiki zaman eki eki yorı- “yürümek” fiilinin yorı-r geniĢ zaman Ģeklinden 

çıkmıĢtır.
46

 AfĢin ağzında ölçünlü dilden farklı olarak /y/‟nin önleĢtirici etkisiyle ve 

ünlü uyumuna aykırılaĢmayı örtme durumundan -yör/ -yór Ģekline de rastlanır:  

veriyöller (40-27) gidiyór (9-93). Sık olmamakla beraber kalın ünlülü olanlardan 

sonra  dutmuyör (40-97) Ģeklinde kullanıldığı da görülmektedir.  

{-yör} Ģekline kuzey bölgelerindeki Armutalan, Dokuztay, Söğütdere köylerinde 

rastlanmaktadır. Bu Ģekli ilçenin ağzındaki genel kullanımı yansıtmamaktadır. -

yor/-yór Ģekli genel ağız özelliğini yansıtmaktadır. 

Bu ekin sonundaki /-r/ ünsüzü tüm kiĢi çekimlerinde düĢebilir. Çokluk üçüncü kiĢi 

ekinde gerileyici tam benzeĢme ile -rl- > -ll- olduğu görülür. 

Teklik birinci kiĢi: dönüyóm (26-204), bilmiyom (6-95)  

                                                           
46

 KYA, age s.102 
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Ġkinci teklik ve çokluk kiĢi çekimlerinde hem birinci tip hem ikinci tip kiĢi eki 

kullanıldığı görülür: búğnüdüyoŋ (3-124), biliyóŋ (9-108), verim alamıyoŋ (10-29), 

görebiliyosuŋ (19-27), d niyō “dinliyor musun” (2-170); soruyoŋuz (40-96), 

gúlúyoŋuz (48-171), bilmiyoŋuz (39-287), veriyosuŋuz (23-29), aratmıyorsūz (7-28),  

bilmiyosuŋuz (39-287) 

Teklik üçüncü kiĢi: çalışıyo (10-5), gėdiyór (41-48), salıyor (6-73) 

Çokluk birinci kiĢi eki hep -k‟dir:  

 yiyoḳ (50-55), ġazanamıyoḳ (43-19). 

Çokluk üçüncü kiĢi: dıḳmıyollar (49-308), diyollar (29-38) 

3.5.4.1.2 GeniĢ zaman  

AfĢin ağzında geniĢ zaman eki -Ar/ -Ir/ -Ur Ģeklindedir. /-r/ ile biten 

sözcüklere eklendiğinde arada ünlü düĢmesi,  /r/ düĢmesi görülür. Üçüncü çokluk 

kiĢi ekinde -rl- > -ll- benzeĢmesi bu zaman ekinde de görülür: unudurum (7-100), 

ālarım (6-26), allım (16-80), annarsıŋ (13-115), gedersiŋ (32-107), alıŋ 

“alırsın”(47-70), deŋ “dersin” (30-36), saḳlanır (52-108), yatırrıḳ (3-96),  allıḳ (16-

139), gellik (51-180), güvenirsííz “güvenirsiniz”(1-170), bilirs z “bilirsiniz”(26-

171), görürsüŋüz (49-311), örteller (3-92), baḫallar (1-176), yapallar (24-54).  

GeniĢ zamanın olumsuzu, teklik birinci kiĢi çekimi yazı dilindeki gibidir: varmam 

(2-81), bilmem (11-5). 

Teklik ikinci kiĢide ise iyelik kaynaklı kiĢi eki kullanılır: bulamaŋ (45-120), bilmeŋ 

(33-43), dayanamŋ (1-249). 

gelmez (2-71), bilmez(48-36), bitmez (20-35), barınamaḳ (7-15), bilmezsiŋiz (38-16), 

ėndirmezler (16-30), doyar mı (26-139).  
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3.5.4.1.3 Görülen geçmiĢ zaman  

-dI ölçünlü dilden farkı, ünsüz uyumuna uymaması ve ikinci kiĢi eklerinin 

art damak /ŋ/‟ si ile kullanılmasıdır: savdım (29-8), aldım (2-17), geldiŋ (53-35), 

ġoyduŋ (17-98), aldıŋ (12-28), verdi (11-6), geşdi (7-359), kitledi (36-26), daşıdıḳ 

(51-9), yaşadıḳ (13-138), sȫlediŋiz (1-63), geld z (7-155), baḳdılar (52-39), çalışdılar 

(6-87).   

günah  almadım (1-243), tanımadıŋ (13-128), gelmediŋ (31-88), getmedi (3-26), 

ulaşmadıḳ (5-186), annaşamadıḫ (33-68), utanmadıŋız (39-55), açamadılar (39-

150).  

3.5.4.1.4 Öğrenilen geçmiĢ zaman 

Öğrenilen geçmiĢ zaman eki yazı dilindeki gibi -mIĢ /-mUĢ‟tur. Ġkinci 

teklik kiĢi eki ve ikinci çokluk kiĢi eklerindeki /s/‟ler gerileyici benzetme ile -Ģs- > -

ss- değiĢimi olur. Bu kiĢi eklerindeki benzetmenin etkisiyle olacak ki birinci teklik 

kiĢi eki ve birinci çokluk kiĢi eki -k/ -ḳ çekiminde ünsüz ikizleĢmesi görülür: 

girmissim (gir-miş-im > girmisim >)(50-19) osanmışım (13-62),  demissiŋ (25-138), 

düşúrmússúŋ (3-110), oḫumuş (43-9), yazmış (35-38), gelmissik (gel-miş-ik > 

gelmisik) (44-8), muzġanmıssıḳ (26-184) bulmussuŋuz (39-180), vurmuşlar (6-10),  

unutmamıssım (2-175), dōmamışımıssıḳ (6-5), yaşamamıssıḳ (18-14), bilememişler 

(16-63), ġalmamıssım mı (2-106). 

-Ik ekli öğrenilen geçmiĢ zaman: -mIĢ/ -mUĢ yanında ikinci bir öğrenilen 

geçmiĢ zaman eki daha vardır. Bu ek kesin bitmiĢlik bildirir, bir hareketi, oluĢu 

baĢkasından duymak gerekmez, olan sonuç herhangi bir belirtiye bakılarak bu ekle 

anlatılır: gelik (25-35), ġalmıyáḳ (<kal-ma-y-ık) (26-157), yaḫalanıḳ (38-38), ölük 

(16-58), n  ōluḳ (2-201), veriklerdi (26-84), harbedikler (38-108).  



62 
 

Metinlerde rastlanmayan diğer çekimleri Ģöyle: yaḫalanīm, yaḫalanıḳsıŋ, yaḫalanīḳ, 

yaḫalanıḳsıŋız/ yaḫalanıḳsıyız, yaḫalanıḳsīz.  

3.5.4.1.5 Gelecek zaman  

Gelecek zaman -acaḳ /-ecek eki bu Ģekliyle kullanılmasının yanında -IcI /-UcU 

Ģeklinde de yaygın bir kullanımı vardır. GünĢen
47

 makalesinde bu ekin -ġuçı/-güçi < 

-ġu+çı/ -gü+çi arkakik gelecek zaman isim fiil ekinden geldiğini belirtmiĢtir: 

gėdecēm (33-13), alacām (1-155), dōtduracām (50-100), gedicim (4-52), gediciyim 

(26-199), ġoyucum (18-22), vericiyim (52-47), vurucuŋ (7-339), dökücüŋ (52-22), 

soracāŋ (17-47), arıyacaḳ (52-105), ġılacāḳ (34-108), yatıcıyíḳ (7-168), yīyícik (6-

128),  gedic z (15-148), vereceksiŋiz (24-22), çıḫarıcılar (17-77), görücüler (38-25); 

yemēcim (2-46), yetmiyecek (34-265), olmıyacaḳ (22-93). 

3.5.4.2 Tasarlama Kipleri 

Fiillerin emir, Ģart, istek, gereklilik gibi Ģekillerde tasarlandığı kiplerdir. 

3.5.4.2.1 Emir Kipi 

Teklik 1. kiĢiye emir: -AyIm(bkz. Ġstek kipi) 

Teklik 2. kiĢiye emir: baḫ (29-38), gel (2-263) 

Teklik 3. kiĢiye emir: -sIŋ/ sUŋ ġuysuŋ (6-150), ısınsıŋ (7-122), yapsıŋ (50-12), 

girsiŋ (20-10), ölsúŋ (7-89), demesiŋ (10-39), ġoymasıŋ (2-37).  

Bu ekteki /-n/ yöremizde art damaksıllaĢmıĢtır. 

Çokluk 1. kiĢiye emir: -AlIm (bkz. Ġstek kipi) 

Çokluk 2. kiĢiye emir: -(I)ŋ  

araŋ “arayın”(2-262), ālamaŋ “ağlamayın” (26-227), soruŋ (1-52), ġollaŋ (7-131). 

alıŋ geliŋ (7-388), yatıŋ (16-79), buluŋ (2-262), kesiŋ, asıŋ (37-31) 

                                                           
47 Ahmet GünĢen , Anadolu Ağızlarında Farklı Bir Gelecek Zaman Eki ve Çekimi: -ıcı/ici; -ucu/-ücü, 

Turkish Studies, Volume 1/ 2 Fall, 2006  Erzincan, http://www.turkishstudies.net/OncekiSayilar.aspx 
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Çokluk 3. kiĢiye emir: 

içsiŋler (53-71), desiŋler (25-25), ġoymasıŋlar (3-45), olsuŋlar (7-245). 

3.5.4.2.2 Dilek-ġart Kipi 

Ölçünlü dildeki Ģart kipi eki gibi -sa/-se‟ dir. II.kiĢi ekleri ise art damak ünsüzünü 

korur: ḳaḳmasam (7-281), d neseŋ (28-47),  dutsa (31-55), olsa (37-47),  bulsaḳ (3-

84), yapsaḳ (14-76), annatsaḳ (49-289), atsaŋız (39-291), ossalar (2-238).  

avıdırsam (6-37), verirseŋ (2-160), ediciyseŋ (1-69), vericiyse (34-64), verdiyse (5-

148), alırsaŋız (53-6), dutarsalar (50-135), sarılıyollarsa (39-50).   

3.5.4.2.3 Ġstek Kipi 

AfĢin ağzında da eki -A‟dır. Bazı ses değiĢikliklerine uğramıĢtır: bilem (34-245), 

baḫam (42-60), gezesiŋ (13-155), diyesiŋ (5-145), kesesiŋ (7-420),  yapasıŋ (13-115), 

ağrıyıb   incimiyesiŋ (2-169), içēdiŋ (50-12), gele (40-117), yaşada (15-92), yāya (3-

90), sávolasıŋız (15-146), sȫliyeleridi (15-135). 

-Aḳ/ -aḫ istek yerine kullanılır: ne bilek (26-154), alaḳ (34-112), diyek (52-111), 

basaḳ (26-87), götüraḫ (40-35), yiyek (1-8).  

Ġstek kipi çokluk birinci kiĢide de dIḳ ortaç ekinden geldiği düĢünülen -k -A-ḫ: 

götüraḫ (40-35) kullanımı kuzey bölgelerinde Armutalan, Dokuztay, Söğütdere, 

Çomudüz‟de görülür. 

Emir eklerinin birinci teklik kiĢi ve birinci çokluk kiĢi ekleri istek kipi yerine de 

kullanılmaktadır: demēym “demeyeyim”(7-344), yapıyım “yapayım” (41-21), 

baḫalım “bakalım” (34-16).   

Ġstek kipinin çokluk üçüncü kiĢi eki yerine emir kipi çokluk üçüncü kiĢi de 

kullanılabilmektedir: içsiŋler (53-71), desiŋler (25-25). 
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 3.5.4.2.4 Gereklilik Kipi 

Bu kipin eki yazı dilinde olduğu gibi -mAlI ekidir, bunun dıĢında (fiil kök ya da 

gövdesi+ -mA + iyelik eki „lazım/gerek‟) biçiminde kurulanlar da vardır.  

ġırmalı (7-445), dutmalı (39-325), etmeli (1-114), etdirmeliydi (3-29), diŋelmeliyik 

(53-26). 

Diğer kiĢi çekimleri Ģöyle: ġırmalıyım, ġırmalısıŋ, ġırmalısıŋız/ ġırmalısīz/ 

ġırmalısıyız.  

dutmam gerek (7-427), sȫlesem gerek (11-76), bilmeŋ lāzım (48-120), verilmesi 

lāzím (10-33). 

3.5.5 Fiillerin birleĢik zaman Ģekilleri 

Basit zamanlı fiillere ekeylemin görülen geçmiĢ zaman, öğrenilen geçmiĢ zaman ve 

Ģart ekleri getirilerek birleĢik zamanlı fiiller oluĢturulur. BirleĢik zamanlı fiillerin 

AfĢin ağzında bazı ses değiĢimlerine uğradığı görülür. 

3.5.5.1 Hikâye 

AfĢin ağzında geniĢ zaman, Ģimdiki zaman, görülen geçmiĢ zaman, öğrenilen geçmiĢ 

zaman, gelecek zaman, Ģart, gereklilik ve istek kipinin hikâyesine rastlanır.    

3.5.5.1.1 GeniĢ zamanın hikâyesi: gezerdim (48-171), ġonuşurdum (3-45), alırdım 

(53-49), getirirdiŋ (21-36), alırdıŋ (30-15), verirdiŋ (27-42), götürürdü (5-172), 

sererdik (22-76), yapardıḳ (12-44), ḵömerdik (25-51), toplardıḳ (51-87), çalardıḳ 

(16-135), dutallardı (18-8), bıraḫıllardı (1-36), isdelleridi (13-125). 

Metinlerde rastlayamadığımız çokluk ikinci kiĢi Ģöyle: dutardıŋız/ dutardıyız, 

dutardīz. 

ġocamazdım (45-33), bulamazdıŋ (1-60), varmazdı (7-368), ġonuşmazdı (20-17), 

yapmazdıḳ (40-28), sormazlardı (49-6).  
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Seyrek olarak da çokluk üçüncü kiĢi ekinin asıl çekimli eyleme değil, hikâye ekinden 

sonra getirildiği de görülmektedir: gėderdiler (22-29). 

3.5.5.1.2 ġimdiki zamanın hikâyesi: annatıyodum (17-33), masatlıyodum (26-91), 

çalışıyorduŋ (8-42),  diyorduŋ (26-251), isdiyodun (36-20), sürünüyodu (2-244), 

ölüyodu (3-110), güdüyodu (48-14), yapıyoduḳ (48-5), saçıyoduḳ (1-58), sāyoduḫ 

(33-21), ḵürüyoduḳ (49-295), biliyollardı (4-66), veriyollardı (9-89). 

çārmıyodum (2-187), çıḫamıyorduŋ (13-81), ġalmıyodu (48-15), bilmiyoduḳ (25-54), 

bilmiyollardı (42-20).  

KiĢi ekinin asıl çekimli fiilden sonra getirildiği de görülür: sȫlüyomudu (15-81).  

3.5.5.1.3 Görülen geçmiĢ zamanın hikâyesi: çekdiydim (3-113), görmediydim (17-

118), verdiydim (25-164), yazıldıydım (49-22), dediydi (19-58), diḵdiydi (26-24), 

geşdiydi (45-91), getdiydik (7-45), aldılardı (9-101), yapdılardı (26-240). 

Ġkinci teklik ve ikinci çokluk kiĢi çekimleri Ģöyle: çekdiydiŋ, çekdiydiŋiz/ çeydiyd z/ 

çekdiydiyiz.  

3.5.5.1.4 Öğrenilen geçmiĢ zamanın hikâyesi: ġalmışdı (23-68), vurulmamışdır 

(43-16), yapılmışTı (13-93), ġalmıştıḳ (34-72).  

Diğer kiĢi çekimleri Ģöyle: ġalmışdım/ġalmışıdım, ġalmışdıŋ/ġalmışıdıŋ, 

ġalmışıdıŋız.  

3.5.5.1.5 Gelecek zamanın hikâyesi: gediciydim (2-172), gediciydiŋ (41-17), 

yapıcıydı (49-312), olucuydu (26-114), ölücüydü (30-23), böleceadik (24-66), 

öldürecādik (32-157). 

Ġkinci çokluk kiĢi ve üçüncü çokluk kiĢi çekimi: gediciydiŋiz, gediciyd z, gedicilerdi/ 

gedicileridi. 
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3.5.5.1.6 ġart kipinin hikâyesi: bilsiyedim < bilseydim (16-20), dursaydım (1-233) 

görseydiŋ (3-24), ānatsaneydıŋ (2-40), ensiyedi (2-199), olsıyadı (7-155), desēdi (15-

135). 

Çokluk kiĢi çekimleri: bilsiyedik, bilsiyediŋiz, bilselerdi. 

Hikâye birleĢik zaman eki kiĢi ekinden sonra geldiği de görülmüĢtür: bissemidi 

“bilseydim”(16-5). 

3.5.5.1.7 Gereklilik kipinin hikâyesi: etdirmeliydi (3-29). Metinlerimizde  

rastlayamadığımız diğer örnekleri Ģöyle: etdirmeliydim, etdirmeliydiŋ, etdirmeliydi 

etdirmeliydik, etdirmeliydiŋiz/etdirmeliyd z, etdirmeliydiler/etdirmelilerdi.     

3.5.5.1.8 Ġstek kipinin hikâyesi: içēdiŋ (50-12), dōmaz olādıŋ (50-22), dōreydıŋ  (6-

167), gedeydi (5-124), çıḫaydı (9-14), sȫliyeleridi (15-135).  

Teklik birinci kiĢi, çokluk birinci kiĢi ve teklik ikinci kiĢi çekimleri: içeydim, içeydik, 

içeydiŋiz. 

ġart kipinin hikayesi: 

3.5.5.2 Rivayet 

3.5.5.2.1 GeniĢ zamanın rivayeti: Metinlerde daha çok üçüncü kiĢi çekimine 

rastlanmıĢtır: yaşarımış (4-12), ḳaḫarmış (37-8), ġuyarımış “koyarmış”(51-42),  

sulallarımış (10-17), ġorḫallarmış (16-62), bozmazlarımış (20-20). 

Diğer çekimleri Ģöyle: kaḫarmışım/ḳaḫarmıssım, ḳaḫarmıssıŋ, ḳaḫarmıssıḳ, 

ḳaḫarmıssıŋız. 

3.5.5.2.2 ġimdiki zamanın rivayeti: yaşıyormuş (4-8), emziriyormuş (36-30), 

alıyormuş (15-30), atıyollarımış (7-182), oḫuduyomuş (25-201), yatıyomuş (32-152). 

Metinlerde daha çok üçüncü kiĢi çekimlerine rastlanan kipin diğer kiĢi çekimleri 

Ģöyle: yaşıyormuşum/yaşıyormussum, yaşıyormuşuŋ/yaşıyormussuŋ, yaşıyormussuḳ. 

Çokluk üçüncü kiĢi ekinden sonra geldiği de görülmüĢtür: geliyomuşlar (50-78). 
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3.5.5.2.3 Gelecek zamanın rivayeti: yaḫışıcıymıssım (25-81), alıcıymışıŋ (13-133), 

gediciymiş (13-133), alıcıymış (26-239), deaciymiş (51-61).  

3.5.5.2.4 ġartın Rivayeti: vara satsıyamıssım “keşke satsaymışım”(26-298) 

Bu kipin metinlerimizde tek örneği geçmekteyse de diğer çekimleri Ģöyledir: 

satsıyamıssıŋ, satsıyamış, satsıyamıssıḳ, satsıyamıssıŋız, satsıyalarmış. 

Diğer kiĢi çekimleri: gediciymissik, gediciymissiŋiz/gediciymiss z, gedicilerimiş. 

3.5.5.3 ġart 

3.5.5.3.1 GeniĢ zamanın Ģartı: ġorudursam (6-39), ġaçarsam (7-327), bulursam 

(26-127), ānarsam (32-31), verirseŋ (34-26), ḳoḫularsaŋ (2-156), isderseŋ (1-137), 

getirirse (32-11), varırsaḳ (39-102), öldürürsek (32-154), inerseŋiz (48-311), 

alırsaŋız (53-6), müsāde ėderseŋiz (13-45), verirsāz (34-108), dellerse (34-203).   

3.5.5.3.2 ġimdiki zamanın Ģartı: yúyosaŋ (1-174), isdiyosaŋ (9-107), geliyosa (19-

24), oluyosa (49-142), dolanıyosa (2-262), gediyorusa (34-67), sarılıyollarsa (39-

50). 

Metinlerde örneklerine rastlamadığımız kiĢi çekimleri: isdiyosam, isdiyosaḳ, 

isdiyosaŋız/isdiyosāz, 

3.5.5.3.2 Görülen geçmiĢ zamanın Ģartı: dediysem (5-63), ġaldıysaŋ (11-66), 

ġurutduysaŋ (32-63), yazdıysa (41-40), aldıysa (52-115), dediyse (9-97), geşdiyse 

(26-15). 

3.5.5.3.3 Gelecek zamanın Ģartı: dediriciyseŋ (32-72), ediciyseŋ (1-69), giriciyse 

(7-376), vericiyse (34-64) ağlamáycıysāz “ağlamayacaksanız”(15-83).  
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3.5.6 Ek-Fiil  

er- > i-48
 yardımcı fiili isim soylu sözcüklere gelerek onları fiilleĢtirmeye ya da 

basit zamanlı fiillere gelerek onları birleĢik zamanlı yapmaya yarar. 

 3.5.6.1 Ek-Fiilin geniĢ zamanı 

1. ve 2. kiĢilerde er-ür kullanımdan kalktığı için sadece ekleĢmiĢ adıllar kalır: 

gencim (41-67), varım (11-22), üc cüz yirmi ikliliyim ( 42-5), sensiŋ (21-84), 

nöbetcisiŋ ( 30-44), evladıyıḳ (39-125), atcıyıḳ (17-79), Marabızlıyıḳ (7-188), 

sülāleyiz (5-46). 

3. kiĢi çekiminde -dIr (<durur<tur-ur) kullanılır.  

 çoḳdur (1-55), azdır (42-58) vardır (33-55), temizdir (15-77), yayladır (17-169), 

yayladır (21-103), ecdadıŋdır (34-284), bizimdir (37-12), ıḫTıyardır (41-51), 

topraḳdır (42-48), Maraş‟dır (1-136), varlar (45-128), ȫndeler “önündeler” (41-80).  

3.5.6.2 Ek-Fiilin görülen geçmiĢ zamanı 

Ġsim + ek fiil (-idi, -dI /-dU kiĢi eki kalıbındadır: varıdım (7-228), benidim (26-

146), ordanatidim “ordinat” (38-46), yoğudu (11-10), gözeliydi (3-5), ġoŋşuydu (1-

175), medetsizdi (28-32), habersizdi (34-293), dáŋsizdi (49-49), aḫıllıydı (2-115), 

maraḳlıydı (3-59), ġıymatlıydı (22-79), nışşannılıydı (26-22), ulaḳlıydı (39-38), 

sālıḳlıydı (49-199), yaşlıydı (50-69), ȫleydi (9-154), güccüúdu (51-137), ayıbıdı (16-

51), ȫḵeliydi (25-170), ġomşuyduḳ (5-173), ġızıdıḳ (3-63), varıdīz (36-70), 

zenginneridi (40-71).  

3.5.6.3 Ek-Fiilin öğrenilen geçmiĢ zamanı 

Ġsim + ek fiil (-imiĢ, -mIĢ /-mUĢ) + kiĢi eki kalıbındadır: altı aylīmıssım (48-67), 

şeymissim (2-76), benimissim (39-34), haḳlıymıssıŋ (12-41), Erçeneliymissiŋ (15-

131), boşumuş (37-10), varımış (1-18), çocūmuş (6-19), ahrazımış (11-5), ġanserimiş 
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(44-31), gelinimiş (25-178), olurumuş (34-93), usulumuş (6-135), bolumuş (7-21), 

sótlúġumuş (43-5), zenginimiş (16-67), aşiretimissik (31-72), alev  dealimiş (5-90). 

3.5.6.4 Ek-Fiilin Ģartı 

Ġsim + ek fiil (-ise, -sa/ -se) + kiĢi eki kalıbındadır: 

nenesiysem (50-86), köylüyseŋ (43-21), varısa (3-26), yōsa (6-155), canısa (16-95), 

günüyse (21-36), zenginise (16-44).  

Ek fiilin olumsuzu: Ek fiilin olumsuzu yazı dilindeki “değil” Ģeklinde kullanımının 

yanında AfĢin ağzında dēl, deal, dāl Ģekillerinde de görülür:  

bȫK dāldım (49-212), eḵincisi dealim (34-69), emekli de dealim (7-451), razı 

dealiseŋ (34-68), siŋil deal (2-208), dırnā deal (5-123), bez deal (53-11), Elembeğ 

dēl (4-5), devrimiz dēl (9-90), y dēl (14-37), aylıḳlı dālıdı (6-76), şindiki dāl (18-

19); var mı (1-275), anam mıydı (31-23), dertli deal mi (2-129), avrat mısıŋ (3-139). 

3.5.7 Yardımcı fiiller 

3.5.7.1 Ġsimlere gelen yardımcı Fiiller 

AfĢin ağzında isimlere et-, ol-, ġıl, yardımcı fiillerin geldiği görülür:  

et-: idāre et (49-49), göç ettíḫ (40-24), haber etdiler (45-90), ġabil etmiyo (48-165), 

peked etdirmeliydi (3-29), gelin etdim (6-72), bazarlıḳ ed (34-66). 

ol-: möhtec  olmadı (6-86), asger oldum (39-354), ǥózel olurdu (18-17), ṓretmen ol 

(50-125), gelin oldum (21-6), naz olmıya (5-213), mercümāmiz olur (6-115), 

ḵöylúŋúz olduğu (17-126). 

ġıl- namaz ġıldım (45-37).  
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3.5.7.2 Fiillere Gelen Yardımcı Fiiller 

3.5.7.2.1 Yeterlilik Fiilleri 

-(y)A zarf fiili üzerine bil- yardımcı fiilinin gelmesiyle oluĢan bu fiiller bu Ģekliyle 

kullanılmasının yanında AfĢin ağzında -(y)I/ -(y)U zarf fiili üzerine bil- fiilinin 

gelmesiyle kurulmuĢ Ģekillerde de karĢımıza çıkar: yuğurubiliyom (3-74), 

ġonuşabiliyom (17-56), edebillim (40-115), dėyibiliŋ (25-169), baḫıbildik (32-6); 

yapamam (yap-a  u-ma-m > yapamam) (39-250), giyemedim (1-239),bilemem (4-28).   

3.5.7.2.2 Tezlik Fiilleri 

-(y)I/ -(y)U zarf fiili üzerine ver- yardımcı fiilinin gelmesiyle oluĢan bu fiiler bu 

Ģekliyle kullanılır: veriver (32-96), ġoyuverdi (42-62). 

3.5.7.2.3 Süreklilik Fiilleri 

-(y)A/ -(y)I veya -(y)Ip zarf fiil biçimleri üzerine dur-, gel-, kal-, gör-, koy- (ko-) 

yardımcı fiillerinin gelmesiyle oluĢturulur
49
. AfĢin ağzında da bu yapılar bazı ses 

değiĢimlerine uğramanın dıĢında bu Ģekilleriyle kullanılmaktadırlar: sürüklüp geliyor 

(46-24), yürüyü git (31-43), oyalıyap duruyor (7-256).  

3.5.8 Fiilimsiler 

Fiil kök ve gövdelerine gelen belirli eklerle türetilen bu yapılar kiĢi ekleri alarak 

çekime girmeyen; ad, sıfat ve zarf görevi yüklenmiĢ fiillerdir.  

3.5.8.1 Ġsim- fiiller 

Fiil kök ve gövdelerine -mAk, -mA, -IĢ ekleri getirilerek oluĢturulur. -mAk 

fiil adlarını yapar: yaḳmaḳ (1-183), uymaḳ (48-162), ġaynatmaḳ (22-49), ġaşmaḳ (7-

323), yapmaḫ (9-138), demek (46-20). 

-mA ve -IĢ ekleri iĢ adı yapar: oturma (25-84), ġonuşma (13-44), bu gedişle (34-

54), geliş (31-72). 
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AfĢin ağzında kullanılan fakat derlemelerimizde bir yerde rastlayabildiğimiz -dIlIḳ/ 

-dUlUḳ eki ölçünlü dildeki -mA ekine karĢılık gelmektedir: aldılıḫ (33-17).  

 3.5.8.2 Sıfat- fiiller 

-An,-DIḳ, -mIĢ, -AcAḳ biçim birimleriyle oluĢturulan bu yapılar bir ad 

veya ad grubunun önünde sıfat gibi kullanılır. 

Ölçünlü dilden farklı olarak bazı ses değiĢimleri görülür: Hasmimi yutacaḳ filim var 

baba (1-156), ġoyacaḳ yer (8-32), dōtduracaḳ ġadın (28-25), At ġalmamış 

Binbuğı‟ya çıḫacaḳ (37-44), Taŋrı‟dan başġa yoḫdur dapacaḫ (42-8), gelecek sene 

(5-65), derdimi döḵecek kimsem (11-24), yıḳmadıḳ adam (32-163), olmadıḳ ġuş (6-

185), almıyan bir yer (9-22), işe yaramıyan (20-34), dutamıyan arḫadaşına (31-54), 

geçmiş ǥúnümüz (25-39).  

3.5.8.3 Zarf- fiiller 

Zarf fiillerinden bir kısmı eylem kök ya da gözdesine getirilen ulaç ekleriyle kurulur. 

-A, -I, -U: yana yana (25-110), gele gele gele (39-267), uyuḳlayı uyuḳlayı (51-44), 

yürüyü git yörüyü (31-43).  

AfĢin yöresinde bu ek ikilemelerde ve ulaçlı birleĢik eylemlerde görülmektedir.  

-araḳ/ -araḫ; -erek/ereK: olaraḳ (4-38), baḫaraḳ (21-10), ġalaraḳ (25-210), 

ağlıyaraḳ (34-82), sallıyaraḫ (9-41), diyerek (1-259), dṓşerek (17-108), ederek (20-

43) olaraḳdan (53-23), uyuḳluyaraḳ (51-40). 

-Ip: yörüyüp (7-158), ağláep (11-15), ilaşlıyap (49-279) buradaki düz geniĢ ünlülü 

durumunu ünlü göçüĢmesi bahsinde vermiĢtik (bkz.2.1.8).  Bu zarf- fiil ekinin ünlü 

ile biten sözcüklere /-p/ biçiminde getirildiği de görülmektedir: sürüklüp gel- (46-

24), dėp (33-68). 

-IncA/ -UncA/ -IncI/ UncU; -IncAḳ/ -UncAḳ; -IncAḫ; -IncĀz: baḫınca (1-119), 

ġonuşunca (25-6), sürüncek (34-74), dėyincek (17-119), enincek (24-49), 
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ḫasdalanıncaḫ (33-20), gedincek (34-52), girincek (35-30), varıncı (6-57), soruncu 

(45-158), dutuncu (51-61), vuruncu (52-127), eletincāz (38-112).  

-IĢIn/ -UĢUn: ġaçışın (1-73), diyişin (9-19), gelişin (16-62), vuruşun (39-215), 

çalışışın (9-88), yatışın (16-104), araşdırışın (39-311), oluşun (3-135), ġonuşun (17-

137). Bu ulaç eki AfĢin ağzının belirleyici özelliklerindendir. 

-dIḳcA/ -dUḳcA: vardıḳca (7-250), gereolduḳca (26-161), durduḳca (38-181), 

sallandıḳca (3-152). 

-AnAçA/ -AnAçI (< -An+A  AçA) “+A kadar” 

Asli ulaç ekleri yanında bir ortaç eki ve ad durum ekiyle kurulan ulaç ekleri de 

vardır. Bunların yanında bazı ulaç ekleri de ortaç eki ve “AçA” ilgeciyle 

kurulmuĢtur:  

geleneçe (33-45) 

Son sesin daraldığı da görülür: āşamaçı (2-35), bireçi (45-77), yereçi (51-165), 

seniyeçi (16-39), öleneçi (32-84), yaşıyeneçi (8-15), alanaçı (11-55), geleneçi (25-

36), zamanaçı (50-102). 

-kAn/ -ḫan; -Iḳan/ iken; -ḳana/-kene;-ḫana: -ken eki -i ekfiilinin zarf biçimidir. 

Eski Türkçede er- biçiminde olan bu ek ses değiĢimiyle i- biçimini almıĢtır. “iken” 

zarf-fiili kendisinden önce gelen sözcükle birleĢik kullanıldığında genellikle i-  

düĢmektedir. Yazı dilinde ses uyumuna girmeyen bu ekin AfĢin ağzında çoğu kez ses 

uyumuna uydurulduğu görülmüĢtür: derken (39-19), gederken (5-167), doḫuyerkene 

(40-17), yatarḫan (16-133), yaparḫan (17-77), çıḫarḫan (22-49), yurḫan (25-123), 

aḫarḫana (32-135), vedālşırḫana (37-23).  

Diğer zarflar: ġalan “artık, bundan sonra”(52-44); gayrı: ... ġayrı göçüyüm (1-102)  
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3.6 EDATLAR 

Cümlede sözcüklerin birbiriyle anlam bağını kurmak için kullanılan birimlerdir. 

AfĢin ağzında için, içün, uçu, uçun, úçún; ġalan; gimi, ġımı, ġumu; ġadar, ġadara; 

göre, ǥóre; rağmen; beri, berli, belli; öte, ġarĢı; gėri, keri; ile, soŋra, sōra; sōnamıyaḳ 

“sonra” evel, evvel; dōru, ġayrı; deyi, dėyi, dėyini; baĢġa, sıra; bile, bilene; dahi, ya; 

eğere, aŋare. 

Edatların baĢındaki g, ġ, k eriyerek kendinden önceki sözcükle kaynaĢması ve ünlü 

uzama hadiseleri görülebilir (bkz. 2.1.2.1.2).  

için (9-120), içün (1-179), üçün (22-99), úçún (25-20), onuŋ uçu (39-162), uçun (2-

103), gėri (51-96), keri (40-123), ġımı (12-18), berli (46-21), belli (19-46), dėyi (20-

6), dėyni (16-106), ġarşı (17-67), sōnamıyaḳ  “sonra”(20-46), başġa (9-68), dahi 

(19-16), bilene (33-65), ya (18-19), öte (37-63), ġayrı (1-102), eğere (41-88),aŋare 

(34-64);  

sıra (33-40), sırla. Metinlerimizde sırla ilgecinin örneğine bir yerde rastlanmıĢtır: 

arḳam sırla (5-61) bu Ģekline tek bir yerde rastlanmıĢtır. 

3.7 ĠKĠLEMELER 

3.7.1 Aynı Sözcüğün Tekrarlanmasıyla OluĢan Ġkilemeler  

diş diş (51-119),  üFürü üFürü (45-27),  pöleŋ pöleŋ (47-72), ölçeK ölçeK (49-134), 

tabaḳ tabaḳ (49-134), ufaġ ufaġ (49-196),  şȫle şȫle (10-18), ġapı ġapı (2-263), 

birēm birēm (3-26), güccüK güccüK (3-81), gizir gizir (11-19), bȫle bȫle (12-37), 

ġarışdırı ġarışdırı (16-144), duman duman (17-140), arḫa arḫıya (21-7), bȫK bȫK 

(21-65), dilim dilim (22-61), yaya yaya (24-41), aşşā aşşā (24-47), şuvadar şuvadar 

(25-36), az ız (25-38), gerili gerili (39-208), bişiri bişiri (51-38).  
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3.7.2 Doğa Yansımalı ve Ses Yansımalı Sözcüklerle Kurulan Ġkilemeler 

zaŋġır zaŋġır (44-29), fır fır (25-77), şaḫır şaḫır (3-64), çatīr çatīr (45-138), ġırç 

ġırç (45-141), faş faş faş (53-109), dıḫır dıḫır (6-168), fısır fısır (16-35), zombur 

zombur (26-198), paldır küldür (13-137), tıŋ tıŋ (7-76).  

3.7.3 EĢ/yakın Anlamlı Sözcüklerin Bir Arada Kullanılmasıyla OluĢan  

Ġkilemeler 

gül gülistan (12-70), işe güce (44-60), yalan bucuḳ (25-113), falan filan (7-251), 

geldi geşdi (6-21), ȫle şȫle (22-14), āri bǖrü (3-45), ḵórde köşede (15-51).   

3.7.4 Aynı Sözcüğün BaĢına “m” Getirilmesiyle OluĢan Ġkilemeler 

ġazel muzel (2-187), hafdasını mufdasını (53-22), kütük mütük (53-20), loḳum 

moḳum (51-67), yannıḳ mınnıḳ (51-22), toḫaç moḫaç (49-280), ölür mölür (25-150), 

ekin mekin (43-8), ġanseri münseri (44-30), noḫut muḫut (44-15), pancar mancar 

(45-73), küp müp (4-19), türkü mürkü (5-125), ġardaşı mardaşı (4-65), Kürt mürt (7-

12), māni muni (8-60), ġānı mānı (9-117), cehiz mehiz (11-9), doḳdur moḳdur (20-

22), tığ mığ (7-164).   

3.7.5 Ses Benzerliği ile OluĢan Ġkilemeler 

ġıdım sıdım (49-188), ġarman çorman (32-170), sallan bullan (28-46), ala cüla (26-

125), bölük börçüK (17-104), āşer māşer (45-60).  
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SONUÇ 

AfĢin coğrafî konumu ve tarihi itibariyle tam bir kavĢak noktasındadır. 

Tarihte Arap, Bizans ve Türk hâkimiyet mücadelelerinin yaĢandığı bir coğrafyadır. 

Bu tarihî ve coğrafî unsurların AfĢin ağzına bir zenginlik kattığı gerçektir. AfĢin ağzı 

kuzeyde bulunan birkaç köydeki cüzi farklılıklar dıĢında tam bir birliğe sahiptir. 

AfĢin ağzı Kıpçak Türkçesinden de izler taĢır. Karahan, AfĢin ağzını Batı grubu 

ağızlarının VII. alt grubunun ikinci derecedeki alt gruplarına yerleĢtirmiĢtir. Bu 

grupta AfĢin ağzıdan baĢka, Akçadağ, Darende, DoğanĢehir ağızları; Elbistan, 

Göksun, Andırın, Adana, Hatay, Tarsus, Ereğli, ağızları; KahramanmaraĢ ve 

Gaziantep merkez ağzı ve Adıyaman, Halfeti, Bilecik, Kilis ağızları da yer 

almaktadır. 

AfĢin ağzının belirleyici özelleklerini Ģöylece özetleyebiliriz:  

1) Kapalı e (ė) çok belirgin olarak AfĢin ağzının tamamında iĢitilir: vėriller (6-

160), gėydir (3-43), dėdi (2,20), ėdeller (16-27),  ėyi (49-170),  yėr (1-181), 

yėmek (27-48), ėtmesíŋ (32-47), gėce (18-47), şėy (7-63), lan (39-81), 

ėndirmezler (16-30). 

2) Kalınlık-incelik ve düzlük-yuvarlaklık uyumları bazı istisnalar (kimi eklerin 

yuvarlak ünlülü kullanılıyor olması) dıĢında AfĢin ağzının tamamında 

güçlüdür. 

3) Hem Türkçe sözcüklerde hem de yabancı sözcüklerde, ilk heceden sonraki 

hecelerde dudak ünsüzlerinin yanındaki yuvarlak ünlülerin düzleĢip daraldığı 

veya yarı düzleĢtiği (û) görülmektedir: savırıllar (22-21), çamır (15-154), 

halbır (30-10); sabûn (25-117), yavrûm (1-70), yağmûr (3-90), havlûsuna (7-

224).  
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4) /y/ ünsüzünün bağlayıcı ünsüz konumunda bulunduğu sözcüklerde geniĢ 

ünlüler ile dar ünlülerin yer değiĢtirmesi: bilsiyedim < bilseydim (16-20), 

uğrıyanca < uğrayınca (38-96), gelmiyek < gelmeyik “gelmişiz, 

gelmeyiz”(39- 76). 

5) Diğer batı gurubu ağızlarında olduğu gibi, ünsüz düĢmelerine bağlı olarak ya 

da hece kaynaĢmaları sonucu uzun ünlülerin meydana gelmesi: ufādım < 

ufaktım (28-33), āzına < ağzına (47-7), y mi < yirmi (29-10). 

6) /ğ/, /y/, /v/, /h/ gibi boğumlanması zayıf ünsüzlerin düĢmesine bağlı hece 

kaynaĢmaları yaygındır. 

7) AfĢin ağzında /k/ ve /g/ ünsüzlerinin boğumlanma noktaları geriye kayarken 

yanındaki ince ünlülülerde de geriye kaymalar görülmektedir: óḵúz (51-31), 

ḵóz(45-25), ǥózel (15-42), ǥóre (28-69). 

8) AfĢin ağzında hem sözcük bünyesinde hem de eklerde art damak /ŋ/‟si 

korunur:  góŋúl (31-56), biŋ (10-31), Taŋrı (42-7), yalaŋız (35-32), yīḫıyoŋ 

(8-31), vatanımdıŋ (13-36). 

9) Ġyelik teklik ikinci  kiĢi eki tamlayan durum ekinden önce kullanıldığında ŋ > 

/y/ değiĢmesi görülür: gözüyüŋ < (göz+ü+ŋ+üŋ)(7-397), babayĭŋ< 

(baba+ŋ+ı+ıŋ) (7-370), neneyiŋ < (nene+ŋ+iŋ) (5-43). 

10) Kalın ünlülü sözcüklerde önses /ḳ-/ tonlulaĢır. 

11) Sözcük sonundaki tonsuz ünsüzlerin yarı tonlulaĢtığına AfĢin ağzının her 

yerinde rastlanır.  

12) Ölçünlü dilde ince sıradan ünlüleri olan sözcüklerde önses /k-/‟nin 

tonlulaĢmasına rağmen, AfĢin ağzında Eski Türkçedeki önses /k-/‟leri 

koruyan sözcükler de görülmektedir:  kölge “gölge” (3-34), künde “her gün” 

(16-45), köynek “iç gömleği” (34-196), kömellerdi “gömerlerdi” (1-177). 
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13) Ölçünlü dilde /d-/‟li olup AfĢin ağzında /t-/‟li; ölçünlü dilde /t-/‟li olup AfĢin 

ağzında /d-/‟li kullanılan sözcükler vardır: dırnaḳ (7-71), davşan (29-48), 

dara- (40-74), dut- (3-71), dık- (34-187), doḳ (17-54); tut “dut”(18-11), tuvar 

(26-242), toḫtur (33-12), tıḳat (17-121). Eski Anadolu Türkçesinden itibaren 

d‟ye değiĢmiĢ olan ön ses /t-/ ünsüzü kimi sözcüklerde korunmuĢtur: túğúm 

(52-100), tiken (48-89). 

14) AfĢin ağzında ünsüz uyumu kurallı değildir: işci (52-34), ilaçcılar (3-127), 

başġa (1-188), topÇuydum (29-78), getdim (2-6), üsdümüz (26-184)  

15) -nl- > -nn- ve -rl- > -ll- benzeĢmeleri AfĢin ağzının tamamında görülmektedir. 

16) AfĢin ağzında {-mIĢ} yanında, {-ik} ekli duyulan geçmiĢ zaman biçimbirimi de 

vardır: gelik “gelmiş”(25-35), ġalmıyáḳ “kalmamış” (26-157), yaḫalanıḳ 

“yakalanmış” (38-38). 

17) Gelecek zaman eki {-IcI} (<-gUçI) dir: gedicim (4-52), ġoyucum (18-22), 

vericiyim (52-47), yıyícik (6-128),  gedic z (15-148). 

18) {-miş} ekli duyulan geçmiĢ zamanın birinci kiĢilerinde-mıssım/-mıssıḳ 

Ģeklindeki kullanımlarında  ünsüz ikizleĢmesinin görülmesi:  Faruk Yıldırım, 

AOĠA‟da Doğu Çukurova ağızlarının ayırt edici bir özelliği olarak bu 

hadisenin ikinci teklik kiĢilerdeki –mıssın Ģekline analoji yoluyla oluĢtuğunu 

ve bu yapıda gerileyici benzeĢme söz konusu olduğunu belirtmektedir:: 

unutmamıssım (2-175), bȫmüssüm (28-74), gelmissik (44-8), muzġanmıssıḳ 

(26-184). 

19) Zamir kökenli -Iz/ -Uz çokluk birinci kiĢi eki, yerini tüm çekimlerde -Iḳ/ -

Uḳ‟e bırakmıĢtır. 

20) -IĢIn/-UĢun zarf-fiilinin iĢlek olarak kullanılması: ġaçışın (1-73), diyişin 

(9-19), gelişin (16-62). 
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21) -Inca/ -Unca zarf fiilinin -IncI/-Uncu Ģekliyle kullanılması: varıncı (6-

57), soruncu (45-158), dutuncu (51-61).  

AfĢin ağzında Oğuz- Türkmen dil özellikleri: 

Ġlk hecelerde kapalı /ė/‟nin yaygın olarak benimsenmesi: gėce, yė-, gėy- 

Oğuz ve Türkmen lehçelerinde yaygın olarak /y/‟nin yanındaki ünsüzleri inceltmesi: 

durmıyan < durmayan (3-138), bahciye < bahçeye (25-47). 

TanınmıĢ bir Oğuz lehçesi olan Türkmencede hâlâ uzun ünlülerin bulunması ve 

AfĢin ağzında da bulunma durumundaki uzunluğun burdāki, ordāḫı gibi örneklerinin 

Türkmencedeki ile birebir aynı olması (bkz. 2.1.2 Ünlülerde Uzunluk). 

Oğuz-Türkmen lehçelerinin /b-/ yönünde olması: barnaḫ (26-63). 

Oğuzcada ünlü, ünsüz değiĢimlerinin ses ve hece kaynaĢmaları ve hece yutumunun 

diğer lehçelere ve ağızlara göre daha geliĢmiĢ olması ve AfĢin ağzında da bu 

durumun çok görülmesi 

AfĢin ağzında tıpkı ayrılma durumu için özel bir ek bulundurmayan Orhun 

yazıtlarında olduğu gibi +da eklerinin ayrılma durumu için de kullanılması kuzey 

bölgelerinde bu kullanım Ģekli daha çoktur. (bkz. 3.1.2.1.5 Ayrılma hali) 

Oğuzcada baĢta /h/ türemesi özelliğinin AfĢin ağzında da belirgin olması: hayva, 

helbe, havlû 

/-r/ ile biten fiillere gelen geniĢ zaman çekiminde, art arda tekrarlanan /r/‟ lerden 

birinin atılarak kolaylaĢtırılması hadisesinin olması; götürü “götürür” (29-31)   

Bu tespitlere göre AfĢin ağzında Oğuz-Türkmen özellikleri çok baskın 

görülmektedir. 

AfĢin ağzında görülen AvĢar boyu dil özellikleri: 

Sözcük baĢında /ḳ-/ ve /k/ ünsüzleri tonlulaĢarak /ġ-/ ve /g/‟ye dönmüĢtür. 

Kurallı olmamakla birlikte /r/ ve /l/ düĢmeleri görülür. 
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r > l değiĢmesi vardır. 

Ġki ünlü arasında bulunan /ŋ/, /g/, /y/, /ğ/ damak ve yanak ünsüzleri hece 

kaynaĢmasıyla eriyip kaybolarak yanındaki ünlüleri uzatır.(bkz. 2.1.2 Ünlülerde 

uzunluk)  

Eski Türkçedeki -ḳına / -kine pekiĢtirme edatı,
50

 çekimli fiiller yanında olduğu gibi 

devam eder:  bilemiyom kine (26-285), geldim kine (49-5), diyo kine (29-59) ḳaḫdım 

kine (7-108), geliyom kine (2-9).  

-ışın/-işin zarf-fiili türü boldur.  

ET. „deki ilk hecede kapalı ė bulunduran kimi sözcüklerde kapalı ė‟ler iyice 

daralmıĢtır: vir-, di, yi- 

Sözcük içi ve sözcük sonunda -ḳ- /-ḳ > -ḫ-, -ḫ değiĢimi görülür: baḫdı-, oḫudu, ḳoḫu 

“koku”, dutaḫ “tutacak” 

Gelecek zaman eki 1. ve 2. kiĢi çekimlerinde daralarak -c m, -c k, -ciŋ -ciŋiz 

biçimlerinde kullanılması.  

AfĢin ağzında Oğuz-Türkmen dil özelliklerinin baskın olmakla birlikte AvĢar boyu 

dil özellikleri de görülmektedir. Derleme bölgemizde üç boyun ağız özellikleri 

tabakalaĢma göztermektedir.  

Kıpçak Dil özellikleri 

AfĢin ağzında Kıpçak dili özelliklerine de rastlanır: 

ŋ > y değiĢmesi: gözüyüŋ “gözünün”, eviyiŋ “evinin” 

g, ğ > v değiĢimi: duval “doğal”, savul “sağol”, çuvaldı “ çoğaldı”(3-140) gibi. 

GeniĢ ünlülerin genellikle daralması: azcıḳ > accık> ıcıḳ, çíír-(˂çağır-) 

ç > ş değiĢimi: geş-, iş-, suş, ağaş 

                                                           
50

 Cemil Gülseren, Malatya Ġli Ağızları, Türk Dili Kurumu Yay. Ankara 2000, s. 155 
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AfĢin‟in yukarda örneklemeye çalıĢılan  ağız özelliklerine dayanarak, AfĢin‟de 

Oğuz-Türkmen, AvĢar ve Kıpçak ağızlarından oluĢan bir ağız tabakalaĢmasından söz 

edilebilir. 
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http://afsin.meb.gov.tr/ 

http://www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/icdr2011/kmaras_icdr2011.pdf 

http://www.kahramanmarasdefterdarligi.gov.tr/ilimiz/tarih/04.html 
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EK 1: METĠNLER 
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-1- 

Anlatan: Ġbrahim YURTSEVER 

81 yaĢ 

Derleme yeri: Erçene  

Benim annadığıma göre baḳ bu Çuvaloğlu, Abdırahmanoğlu, Mesecioğlu üçüncü 5 

hāni, dördüncü hāniye de Bayzit dedem gelmiĢ, dördüncü hāniye. Ondan sōna Bayzit 

dedem annesiynen barabar geliyo burıya.  Meselā o zaman ḵȫŋ danasını síírínı 

güderimiĢ, ōlum gel Bayazıt gel yėmek yiyek diyene ikinciye yėmea üçüncüye 

varmazımıĢ utandīndan. Bȫle bȫle çuğalmıĢ, o da ev barḳ seabi olduḳdan sōna bir 

ánesi getmiĢ bānı yolmuĢ, bānı yoluĢun haydíŋ demiĢ Ģiye gėdek, o zaman AvĢun‟uŋ 10 

adı Efsús‟udu orıya gėdek, müFdüye soraḳ. Nėy  dic z, köye çıḳmıĢlar, nėydici orda, 

yemin, ne yapacaḳsīz, yemin ederik, temam ōlum yemin etdi, geri de ȫle gelirmiĢ 

ȫle. Bir Ģiye hėç bi   Ģėyini Ģi   yapmazımıĢ yanı. Bu bȫle ásas gelme Ġabaḳtepe, 

Ġabaḳtepe‟den gelme annesiynen barabar gelmiĢ. O zaman Ali dedem olmuĢ ăĢıḳ 

Ali, Veli, Osman, Ġprāhim, onnar olmuĢ. Osman dedemíŋ haḳġını, yirmi sene 15 

Yemen‟de ġalmıĢ Osman dedem, Ģeyde esgerlikde, bu öldü dėyi bunuŋ haḳġını üç 

ġardeĢ pölüĢmüĢ. PölüĢüĢün, bu da MaraĢ, Halep vilāyetimiĢ, MaraĢ sancaḳlīmıĢ. 

Halep‟den bir de Ġaboğlaḳ‟dan Kürd arḫadaĢı varımıĢ. Y mi sene geçmiĢ aradan, çor 

çocuḫ seabi olmuĢ orda. DemiĢ ki Ģey imzāladıp da o zaman geri Haleb‟e 

dönücüymüĢ. Efendim bu MaraĢ sancaḳdan dėyiĢin haydi! O çocuḳlar orda ġalmıĢ. 20 

Yalīz Naciye ġızın ismi mi hanımın ismi mi bilmiyom. Bu seFer, burda Ali dedem 

ölmüĢ, Veli dedem ölmüĢ, Ġpraim benim adı seabim ölmüĢ. Elbisdan‟a gelirken Ġt 
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YūsúP‟u, Arif emminiŋ babasını hee, atınan Bayzidoğlu geliyor dėyi ṓne salmıĢlar. 

Aḳcılı‟da ġarĢılaĢınca, neriye gėd selâm nėriye gėdiyoŋ ? Vallā ben de bilmiyom, 

Bayezidoğlu geliyomuĢ onuŋ   ṓne, desene bizim hāneden kimse de ġalma, benim 25 

Bayazıdoğlu diyo. ĠĢde eve geliyo burıye hep mal mülk sehabi oluyo. Babamgile 

baḫıyo annemgile aynı. Bu seFer Veli dedemíŋ hanımını Osman dedem alıyor. 

Ondan Ali‟ynen Veli oluyor ikisi. Ȫle gėdiyollar iĢde bu seFer. ġindi Erçene ismi, 

burda harP   olurumuĢ, Ģiyeŋ mezeriŋ o rampadan eĢiyolar ki bir babayiğit bir Ģey 

çıḫıyor er, cenāze. Nėriye gėdiyoŋ, eriŋ çenesiniŋ yanĭna, Erçene deal, Eriŋ çenesiniŋ 30 

orıya gėdiyoḳ deller. Sōna Erçene olmuĢ. Ora eriŋ yanı o Ģiyeŋ möhdeniŋ ismi,  eriŋ 

çeniniŋ yanĭna gėdiyoḳ dellermiĢ.  

Nasıl bulgur kaynatırdınız?  

Meselā sen bulġur ġaynadıcıŋ, ġānıynan getirir oríyá Ģėyderiz ḵöyüŋ   altı var ya orda. 

Baharıḳ hanımlar suyu Ģiye bulġur yıḫandı mıydı, dört beĢ delānni ġānıya ġoĢulurdu, 35 

oríya götürüllerdi. Oríya götürüller bıraḫıllardı. Orda ġaynardı. Anam ırahmatliknen 

babam orda bulġur ġaynadıyoḳ, ırahmetlik Ģey geldi Kâzim Hoca‟nıŋ anası; 

Tandırlarıŋ ıĢīndan  

Hedikleriŋ biĢ nden  

Kâzim Hoca hedik isdedi  40 

Erçene‟niŋ ăĢīndan, dedi ırahmetlik. Sōna ġardeĢim bȫle Ģey yōdu meselā. ġey bāda 

bāya dam yapdırdı. Hemen ġomĢular Ģurda kerpiç kesdiler ġağnılarnan orıya çekdiler 

Ģindi, affedeŋ Ģorıyá da vardıŋ para isdiyollar. Her Ģey paraynan Ģindi. Esgi nėrde 

esgi ġomĢular. ġindi Ģey gelmiĢ Derdiçoḳ varımıĢ ĂĢıḳ Hüsiyen‟iŋ yanına. ArḫadaĢ 

derimiĢ çocuḳlarıŋ tarḫanası ġalmadı medet… Sen o yuḫasını ….  45 

Ne gezersíŋ kerhănada  
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Ne dolanıŋ meyhănada 

Vāl vāl ġusasıca  

Daha ǥózuŋ tarhanada, diyo, iĢde. 

ġurıya gelillerdi, Ģurda Köse‟niŋ   ōlu ne, Köse‟niŋ ōlu, Hasan emmi altı yedi giĢi 50 

otururdu. Senem bacı ırahmetlik varıdı onuŋ eviniŋ altında otururdu. Ḵör gözü heç 

görmüyo nası iniyo nası gidiyo ben hayret ederdim. ġindi ordan çıḳdı, soruŋ baham 

nėriye gėdiyo dėyi, Hasan emmim de masġara ġonuĢurdu. Senem ana nėriye 

gėdiyoŋ? Ġadasını aldīm dedi, Güllü Fatma hasda onuŋ yanĭna gėdiyom. Hay 

geçmiĢi pırasalı! BaĢ çoḳdur onuŋ dedi, Hasan emmi, gözü görmezdi. ġimdi baḫele, 55 

nisan mayıs zamanı, adamlar bȫle burada kimse bulamazdıŋ kine Ģu   ğadarıḫan öḵüz 

gütmüye gėdeller, dana gütmüye gėdeller, çocuḳ bulamazdıŋ ḵöyde. Ondan sōna bir 

sene velhan edip bir sene eḵellerdi. Öküzünen çütünen saçıyoduḳ buydíye, harmanda 

tığ ederdik, orānan biçerdik, oraḳ biçerdik boyuna, getirir savırıŋ nėydeŋ edeŋ de bir 

de bȫle iĢde bir çocuḳ bulamazdıŋ burda. ġindi bizim Hüsiyen rahmetl  Ģiye çıraḳ 60 

verdi babam, Nadır‟a orda da Sār Bayram varıdı, ırahmetlik ĢėydememiĢ, geldi anam 

da bires Ģey  ėdiyo yemek yiyodu hoĢ gelmissiŋ ġardeĢ dedi. Vallaha isdeam yoḳ 

bacım deyince biz gülüĢdük. Vallaha siz bi Ģey sȫlediŋiz ben de ters annadım dedi 

bunu yapdīz dedi.  

ġimdi bu dönemde pekmez kaynatma kalmadı o zaman çok muydu köyümüzde bağ? 65 

Ne diyoŋ sen bre, ben baḫele bu Ģeyden ḵöyden hafTada iki ġoca ġamyonnan 

Uzunyaylı‟ya üzüm satmıya gederdim hafTada. ĠĢde n   ādar olursa, buçū, buydıyanan 

meselâ bir ġasıye iki çelik, üç çelik buydıya verirdiŋ. On kilōda otuz kilō iĢde iki 

çelik kâr ediciyseŋ. ġindi burdan Ģiye gėdiyoḳ Adanı‟ya örtüyü omuza aldıḳ, küreK  

omuzda, Çālḫan‟dan binerdik ırahmetlik Ġocacıyanan hay yavrûm dedi gene 70 
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eĢĢekler çalıĢmıya gėdiyo atlar evde yemiye, avratları da at ėderdi, atlar ġaldı atlar 

yemiye gėdiyo, enāyiler gėdiyo derdi.  

ĂĢıḳ Hüsiyen harpde AnteP harbinde üç arḫadaĢıynan ġaçıyollar, ġaçıĢın da o 

zamanda vur ämrí varımıĢ. Vur ämrí veriĢin bunnarı yaḫalıyollar bir āca gözünüŋ 

önüne bālıyap soruyor, bir emríŋız var mı diyor. Bir sıġara ver diyor ĂĢıḳ Hüsiyen. 75 

Canıŋı mı getirici sıġara dėyi bir ikinciye çekiĢin barnāna geliyor tam.  

ġeytana uydum da āĢamdan ġaĢdım 

Gel öldür efendim bu candan geĢdim 

Ōluŋu öldürdüm ġoluŋa düĢdüm 

Ġıyma Taḫsín PaĢa‟m n   olur canıŋa 80 

ĀĢamdan ġaçanı da sabahınan dutallar 

Cezalı sorannar mapise atallar 

Ben ölürsem niĢannımı satallar 

Ġıyma Taḫsín PaĢa‟m n   olur canıŋa 

Kâtipler geldi de künyemi yoḳlar  85 

Sílada sevdiğim yolumu beḵler 

Bir cücük daralsa bir çalı saḳlar  

Çalı ġadar hökmüŋ yoḳ mu Memed Efendi 

Murat derler ben múrāda ėrmedim 

El uzadıp ġonca gülü dermedim 90 

Varıdı niĢanım dúún ġurmadım 

Ġıyma Taḫsín PaĢa‟m n   olur canıma 

ĂĢıḳ Hüsiyen‟im gezdim yoruldum 

Gözüm balı bir ağaca sarıldım 

Evel öldüydüm Ģimdi dirildim 95 
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Ġıyma Taḫsin PaĢa‟m n   olur canıma, dėyiĢin ordan asgeriŋ bir tanesi iki elini, benim 

ġanım ġatdım hálal ġumandanım onuŋ yerine beni vur diyor. O zamana ġadar bıraḫıŋ 

Ģu diyor. ĂĢıḳ Hüsiyen‟i bıraḫıyollar, onnarı ġurĢuna diziyollar on degge sōna bıraḫ 

elleme bıraḫıŋ diyollar. Ōlum on dekge daha sȫliyemez miydiŋ diyor ġumandan. 

Amma ikisi gėdiyó. 100 

Ahbaplara ben derdimi açıyım 

ĠĢim temam oldu ġayrı göçüyüm 

Acel geldi Ģerbetini içiyom 

Döndü ahrete yolum yaráden 

Allah‟ı bilmez de tapıyo puta 105 

Bāzı hayr   etdim bāzı da hata 

Bindirdiler beni ağaĢdan   ata 

Ġondu musallıya salım yaráden 

ĠaPrisdene geld mi bildiler 

Ahret eli tedbirini aldılar  110 

Zebaniler baĢucuma geldiler 

Eylediler bana zulüm yaráden 

O zaman eyledin derin bir fikir 

Daime Mevla‟ya etmeli Ģüḵür 

Sağ yanımdan geldi Ģol münkir nekir 115 

Sorġuya baĢladı dilim yaráden 

O zaman mizāle ne gözel ėrdim 

Verince cevabı ġalmadı derdim 

Baḫınca cennetiŋ köĢgünü gördüm 

O zaman açıldı gülüm yaráden 120 
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Söyler Yurtsever‟im gelirse hoĢa 

Kevser irmāndan içip de cuĢa 

Güvenmeŋ dünyaya hepisi boĢa 

Saŋa ayán olsuŋ halım yaráden 

ġairler bir libas gėymiĢ reŋginden bell   olur 125 

ġalımız bizim aĢġı ilāhiye bağlıdır 

Daim doğru haḳġa gėder yolumuz bizim 

Daima bir ġarere durana baḫıŋ 

Ġayıpdan bir rızıḳ verene baḫıŋ 

ĠaĢ düsdür yazılmıĢ Ġuren‟e baḫıŋ 130 

Kesilmez zikirden dilimiz bizim 

Kimisi gelir de kimisi gėder 

Mefasız dünyănıŋ malını nėyder 

Yārín mahĢer günü Ģefeat eder  

Muhammed Musdafā gülümüz bizim 135 

Elimiz MaraĢ‟dır sormaḲ  isderseŋ 

Ġazāmız AvĢın‟dır bulmaḲ  isderseŋ 

ġair Yurtsever‟i görmeK  isderseŋ 

Erçene ḵöyüdür elimiz bizim 

Oḫudum efendi oldūmu n   eyleyim  140 

Ġlim hikmetlerde elim var baba 

Derin bir fikire daldıŋ söyleyim 

Ġsderseŋ cevaba dilim var baba 

 

Neçe iĢler geldi benim baĢıma 145 
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Çoḳ Ģairler devam   etdi peĢime 

Yoḳ mu hayaŋ neden çıḳdın ġarĢıma 

Dōru haḳġa gėder yolum var ġuzum 

Bȫle ġabile de olur mu niza 

Hākimler veriyo suĢluya ceza  150 

Taḳdı Süleyman‟ı hökmedeŋ bize 

Ġaldırrım havaya yelim mar ġardaĢ 

Zübeyir‟im ortaḳ oluŋ derdime  

Emmim ġoĢar aramızda yardıma 

ġindi seni alacām fortuma 155 

Hasmimi yutacaḳ filim var baba 

Hökmünü geçirdiŋ Ģarḳ ile ġarba 

Íḫdıyarsıŋ baba dayanamaŋ darba  

Er meydanı bura buyuruŋ harbe  

Çeḵersem ġılıcı ölüm mar baba 160 

Bir gün benim evlatlarım süzülür 

ġair isek ġam yükümüz çezilir 

Görüyo Ģindi nice ġabir ġazılır 

Çelikden büḵülmez ġolum mar ġuzum 

Bȫle ġabile de olur mu niza 165 

Hākimler veriyo suĢluya ceza  

Taḳdı Süleyman‟ı hökmedeŋ bize 

Ġaldırrım havaya yelim mar ġardaĢ 

ġair Yurtsever‟im binmeŋ yanıŋıza 

Bilmiyom kí güvenirsííz neyiŋize 170 
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Sen bir çaysıŋ ġarĢı gelme deŋíze 

Seni yoḳ ėdecek selim mar ġuzum.  

Esgiden bugüne Erçene‟niŋ geçimi nedir? 

Esgide ben bir ġadınnar gėyim gėyme bulamazdı. Meselâ sen çamaĢır yúyosaŋ, bir 

ġomĢudan Ģȫle bir evel könçek deller Ģindi könçek alır ȫle Ģeyde ȫle ġoŋĢuydu, 175 

Ģindik mi deal hah. Ȫle meselâ sabahanan Ģȫle ḳaḫar baḫallar sabahanan erden kimiŋ 

pacası tütüyor, kezzea ḵúlúŋ içine kömellerdi, onuynan ataĢ dutdurullardı. Sōna 

baḫar ki bir ġoŋĢu, bir ġoŋĢuyuŋ pacası tütüyor, ordan ataĢ alıllardı Ģey yaḳmağa 

ocaḳ yaḳmaḳ   içün. Bȫle Ģey yōdu, Ģȫle ocaḳ varıdı. Ben, dedem ırahmetl ŋ Ģȫle bir 

paca, Ģurda bir keçelik deller, adam bir de Ģu yanna adam olur ortasında, bir Ģurıya 180 

palaz açaŋ bir de Ģurıyá, ortıya ġadın gelene ġadar Ģordan ġuru yėrde otururdu. Eŋ 

soŋ bir sür zaman geĢdi, Ģȫle köz tandırı derik Ģȫle bir oyuḳ eĢdiler, bi meselâ ocaḳdā 

yanan ataĢdan orda o hasda ġadıncāz da ġızınırdı. Ben benim vaziFem çam yaḳmaḳ. 

Çam bitdi idáre oldu, idáre lamba oldu, lamba löḵüs oldu löḵüs de aletirik  oldu. 

ġindi buralarda hep bağ varıdı, herkesiŋ bā varıdı. BeĢ Ģüz tene ġoyún olurdu, Mamo 185 

ırahmetlik varıdı. Mamō aĢĢ   ōbanıŋ davarını güderdi bu da yoḫarı obanıŋ davarını 

güderdi. ġindi burdan gėtdik bȫle, Mamō‟ŋ da bir Durdu ırahmetlik çocū vardı. 

Üsdümüzde Ģey yoḳ ayaḳ yalan, ġarda könçek derdik beyaz könçek baĢġa bi Ģey yoḳ, 

Ģindi rüyasında demiĢ ki ırahmetlik, baba demiĢ ben bóğun ġuĢ oldum beni vurdular 

demiĢ Mamō‟ya. Davarı savıĢdırdıḳ, Ģurda da Köselā‟ŋ Köse Abdılla vardı Ģeyli, Süt 190 

ÇavuĢlarıŋ AldaĢlı, mavuzar, mavuzar da Ģȫle kesik bir mavuzar. Ben burdayım bu 

da orıya gėtdi çocuḳ. Seni vuruyum mu ulan, dört tenesini beĢliymiĢ dördünü 

çıḫardıyo biri içinde ġalıyor. Gėt yav yapma yav taḫılıyanādar mismillah Ģurdan 

giriyor Ģurdan çıḫıyor. Diyor ki baḳ sabānan baba bugün rüyamda vurdular diyor 
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çocuḳ. Aslimize bi Ģey yōmuĢ, diyom ya biyazdan bir könçek ġarda ayaḳ yalın, davar 195 

savıĢdırdıḳ geliyoḳ. Irahmetlik Hüsiyen emmim evel taḳtuha dėyi Ģundan Ģȫle bir 

yapdı, ondan sōna Ģȫle ġafalı yapdı bir de taḳtuḫa dėyi onu gėyellerdi. Ayaḳġabı 

nėrdiyedi ki. Irahmetlik ondan sōna caminíŋ depesine Ģeyde ramazannıḳda bir top 

muazası yapdı, o rahmetlik, oruç, oruc  açım zamanı bir patladırdı millet oruc  açardı. 

AĢĢādan gelir tütün  200 

Ġanatları bütün bütün 

Elif gelin Meyrem hatın  

Satlıḳ yımırtaŋız yoḳ mu 

Eḵinner dıvradı geldi 

Yolumuz bura uğradı 205 

Memmet ÇavûĢ‟uŋ avradı 

Satlıḳ yımırtaŋız yoḳ mu 

Aç ġarnınan ġatar ġatma 

Az çalıĢ avara yatma 

Küreci‟niŋ ġızı Fatma  210 

Satlıḳ yımırtaŋız yoḳ mu 

Odalarda olur cinnik 

Ġapısınıŋ ṓ pinnik 

Sā diyom ġoca Ninnik  

Satlıḳ yımırtaŋız yoḳ mu 215 

BoĢnaḳlar da zāten faḫır 

Ġazanınıŋ dibi baḫır 

Ḵüllük beKcisi Ġrrik Bekir 

Satlıḳ yımırtaŋız yoḳ mu 
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Bu yilde dutmaz Adana‟cı 220 

Bizim ḵöylü zaten pineci 

EĢekci baĢı Geneci  

Satlıḳ yımırtaŋız yoḳ mu 

Ġul Arif‟im döner devran 

Hacı Ehmet de acer kevran 225 

Tenecioğlu böüK evran 

Satlıḳ yımırtaŋız yoḳ mu 

La oğlum diyo, ḵȫŋ yımırtasını alıp Abdıraman Kea yiyo, ben mi yiyom diyór.  

Sel basdı bāları görmedik basdıḳ 

Beḵmezden üzümden umudu kesdik 230 

Yırtıldı yemeni almadıŋ lasdik 

Bu Ģairi candan bezdirme baba 

Çıraḳ dursaydım da olurdu ḫaḫım 

Ben bir menevĢeyim bahardā ḫohum  

Eller gimi baŋa almadıŋ dahım 235 

Bu Ģairi candan bezdirme baba  

Tüḵenmeden getiriyom peḵedi  

Bi Ģey desem berkidiyoŋ toḫadı 

Yırtīndan giyemedim ceḵeti 

Bu Ģairi candan bezdirme baba  240 

ġad   olup da Ģu dünyada gülmedim 

Aḳdı çeĢmim yaĢı aslă silmedim 
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ĠavıĢdırıp baŋa günah   almadım 

Gönlüŋü yüḵseKde gezdirme ġuzum 

Yurtsever‟im bülbül gimi öterim  245 

ġindi siziŋ biriŋize çatarım 

Ġḵi geçi bir ġoyúnú satarım 

Beni bu ġadar ġızdırma ġuzum 

Zübeyir‟im dayanamaŋ leĢlere 

Bazarda da kimse olmaz müĢderi 250 

Gönüŋden de bir mes dikdir ḵöĢgere 

Bu Ģairi canından bezdirme baba 

Ne ġānun çıḫarsa oŋa uyduŋuz  

Namazı orucu nėrde ġoyduŋuz 

Izarına iç gömlā soyduŋuz  255 

Tenha yerde görüĢdüŋüz ġadınnar 

Dodaḳ boya sürme çeḵen gözlere  

Yoḳdur hecap ġarıĢdīŋız sözlere 

Dos diyerek barıĢdīŋız ġadınnar 

Allah mı emretdi sizlere böyle 260 

Taḫsílíŋ varsa cevabıŋ söyle 

Dans evleri oldu memúre yayla 

GüleĢ dutup eriĢdīŋız ġadınnar 

Bilemiyóm Yurtsever‟iŋ ġasdı ne  

Türkler düĢman oldu esgi dosduna 265 

Emeriḫan çıḫdı döĢüŋ üsdüne  



 

98 
 

Ejneb ye ġarıĢdıŋız ġadınnar, bunu elli seḵizde söyledi Ģindi ossa ne söylerdi, bin 

doḫuz yüz elli seḵizde, Ģindi olsa ohoo, ĂĢıḳ Ġoca hee, Bayazıt Yurtsever halḳ ozanı.   

Hadi bi dā sȫle baḫ m.  

Kimi söleim? 270 

Kimden sȫlerseŋ sȫle. 

Mini etek topūna atdı 

Pantul da çoḲ   ayıp ġapatdı 

Erkekler de saç   uzatdı  

Pu yüzúŋe zaman seníŋ, dur da kitabı getiriyim de ordan oḫuyum iĢiyiz var mı siziŋ? 275 
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-2- 

Anlatan: Hatice TÜRKKAHRAMAN 

95 yaĢ 

Derleme yeri: Erçene  

Ġaldım dört çocūynan altı aylıḳ. Tarla yoḳ taḫım yoḳ heç bi Ģē yoḳ ġaldım kṓŋ síírın 5 

ġuzusun verdiler baŋa ġuzu gütmiye getdim. Sekiz sene ġuzu gütdüm. Hanifē 

beledim, Hanife altı aylıḳ, onu beliyom ġızım ġuzuya gediyom. Hüsiyen dört yaĢında 

Ali beĢ   altı yaĢında Hanife altı aylıḳ Dilbar iki yaĢında. Ġçerde çocǖ baĢucuna 

ġoyuyom tarlıya gediyom. Geliyom kine o ağlıyo o ağlıyor. Onnarıŋ ġarnını 

doyuruyom üsdünü baĢını geydiriyom, hemen yemek hazırlıyom geri gediyom 10 

ġuzuya ġızım. Sekiz sene ġuzu gütdüm. Ondan sōna döller bunnar bȫyünce çocuḳlar 

kṓŋ sığırını verdiler. On dört sene sığır gütdüm on dört sene Hanife on   altı yaĢadı 

Hüsiyen delānni oldu ġayri daha sığır güdüyoḳ. Hanife on dört yaĢında, iki yaĢındā 

ġalan ġızımı on dört yaĢında TılavĢın‟da zeŋgin adamıŋ   ōluna vardı. O zeŋgin d y. 

Varma ġızım iki tene ōlluḳ var ne d y gediyoŋ dėdim. Ben seniŋ gimi sīr güTmem 15 

benim varacam ōlluḳ ossuŋ ġoca ossuŋ zengin ossuŋ dėdi Ģindi TılavĢın‟da. Zengin 

d y vardı. Ondan sona ġızım Ali‟yi everdim ġardeĢim ġızını aldım. Ali‟m esgere 

getti beĢ sene Emine‟ynen oturdun ḳaḳdım. O geden ġızıŋ ġaynanası öldü. Ölünce 

baŋa düur oldular. Ben dulum giĢim yoḳ ya benim ben dul oturuyom ya. Ben 

varmam dedim. O dėdi kine var o dėdi kine var. Hanife dėdi ki ana var. Dilbar dedi 20 

ki gel dėrkene ben giĢiye getdim. Bunu oḫuduyum tek d y. Bunuŋ ġocası. Esgerden 

geldi ōlan, oḫumuyor nēytmiyor. Bunuŋ ġocasını oḫutmuĢ olduḳ. TılavĢın‟a giĢiye 

vardım orda oŋ sene Hacce Hātın oldum evel sīr güdüyordum ġuzu güdüyordum ya 
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zäŋġın oldum. Onda doḫuz sene mi on sene mi durunca adam öldü. Dilbar da orda 

çorlu çocuḳlu oldu. Bunu Hüsēyn‟i everdik bunnar hoca getdiler.  Ali Hoca, hoca 25 

getdi. Bu hoca getdi. Ben ġaldım dul oldum. Benim ōlum bunuŋ yanĭna getirdi. Üç 

ay burda ġaldım. Üç ay da Ģeygilde ġaldım Al lde ġaldım. Gelince Ali baŋa giĢi 

bulmuĢ. Baḳdı ḫı avratları rahatsız olucu, ġaynanıya seviyollar mı Ģindi sēmiyollar. 

Ġlle de giĢiye varıcıŋ dēy beni giĢiye verdiler sōnadan Erçeni‟ye. Orda yiğirmi sene 

durdum adam da öldü. Ȫle ġaldım Ģindi de aylīm yoḳ nēym yoḳ ıcıḳ burda duruyom 30 

ıcıḳ ġızların yanında duruyom dolanıyom. Nerde ġafē kefinnēciysem. Heç iĢden 

haberim yoḳ namazımı ġılıyom abdesimi alıyom tesbāmi çekiyom. Bitdi ġayrı.  

Nasıl bekmez ġaynatdıŋ, nasıl üzüm kesdıŋ, nasıl? 

E vardīŋ adam zenġıŋ onuŋ iĢin görmeŋ mi. Dört tene bā var. Emi d ym üzümü 

satıyoḳ satıyoḳ tükenmiyö. Sabahaça bekmez ġaynadırdım āĢamaçı geder üzüm 35 

keser gelirdim ġızım. Ȫle günnerim geçti ġızım irezill nen Ģindi Allah‟ım elden ayā 

ġoymasıŋ ġıymatlı ölüm versíŋ. Aman ölmedi ki ġurtulaḳ demesíŋler. ġindi ġapıları 

deaniyom. Gelinneriŋ elini deaniyoḳ Ģindi.  

Nasıl elleríŋ iĢini gördüyseŋ annat. 

Sen ānatsaneydıŋ elleriŋ gördūŋ iĢi 40 

Yōḳ seni d nemeḳ isdiyor.  

Ġızım on sekiz sene sığır ġuzu güdeŋ de elıŋ iĢini görmeŋ mi yavrum. Sığırı tarlıya 

ġorum gelirim elíŋ iĢini görrüm, evíŋ iĢini görrüm. Aman benim baĢıma çoḳ iĢ geldi 

de Allah ġorḳdūŋa uğratmasıŋ imanıŋı versıŋ baĢġa bi Ģey demem. Ne diyem haŋġı 

birini dēym saŋa ġızım. Haŋġı birini ānādıyım saŋa. Melā‟ŋ elini deaniyom eḵmeḵ 45 
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verse yēcim vermese yemēcim. Benim ōlumuŋ evi dēy elbise alıp geyemem utanırım 

acıḳdım da diyemem.  

Bacı o Dilbargildē sȫled ŋ Ģiiriŋi de sȫle de d nesiŋ.  

Erçeni‟niŋ yeri uzaḳ 

Ayāma ġurduŋ duzaḳ 50 

TılavĢın‟da daralıyom 

Gedek Erçeni‟yi gezek 

Elime aldım ġalemi 

Yeŋíce buldum belâmı 

Dolandım çarḫı âlemi  55 

Evim gimi bulamadım 

Ben söylerim ben bellerim 

Isdambıl‟a mekdûp yollarım 

Torun beĢĢiğin sallarım 

Ağladım da gülemedim 60 

N  ōlduğuŋ bilemedim 

Her ġuĢlar da yuva yapdı  

Serçe ġadar olamadım 

Ben söylerim ben bellerim 

Isdambıl‟a mekdûp yollarım 65 

YazzıḲ  ossuŋ   ōlum saŋa  

Torun beĢĢiğin sallarım 

ĀĢam   olur sabah olmaz 

Uyḫular gözüme girmez 

Isdambıl‟ıŋ yolu yıraḳ 70 
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Çoḳ bekledim ōlum gelmez 

Dėdim bitdi. Daha ne dēym ġızım. Ġızım ben nelerinen ġarĢılaĢdım nelerinen 

ġarĢılaĢdım. Hā birini dēm ben saŋa hā birini anādıym.  

Ali Hoca‟nıŋ babasıynan nasıl evlend ŋi annat. 

Şindi bȫk ġızlara delānniler çoḳ baḫar ya bȫk ġızlara. Irahmetlik halba ḫına dayımıŋ 75 

çırāyıdı. Ben de yahar gözelce bi Ģeymissim baŋa göz ġomuĢ o adam. Ben dayımgile 

varıyom geliyom beni deaniyo amma ne dayımıŋ çırā ben ne biliyim ġariplik bir 

adam. Sōna dayımgilden çıraḳ çıḳmadan baŋa düur saldılar. BaĢġa bir adamdan da 

geldi düur. O dayımıŋ çırā baŋa çoḳ baḫıyor ben de gendine baḫıyom delānni bir 

ōlan Ġmam gimi neami dā esger müsger getmedi. Evelki düur gelene varmadım. Ben 80 

varmam daha dedim sōna bu adamda haber salmıĢ.  Bu adamnan evlendik. Evlendik 

vardīmınan iki sene durunca esgerl  geldi ırahmetl ŋ. Ali‟m de buçuḳ yaĢadı ġayri bir 

sene sōna Ali‟m   olmuĢ ilk oğlum, ondan so egerl  geldi. Cehalik daha gendi ālıyo 

ben ālıyom esger gediyo. Evimizde daha yeŋı ayrıldıḳ ġaynımızdan daha yeni ev 

düzüyom. Evim dēy seviniyoḳ göŋullüyük. Ondan sōna esgerlie getdi. Bu gendi 85 

ālıyo ben ālıyom. Çocuḳ da buçuḳ yaĢında. Esgere getdi. Senesi gelince hasdá geldi. 

Geldi kine kötǖ Ali‟m yeŋı yeriyor daha. Çocū ġucāna alıyor ālıyor elleham seni 

bȫydemec m yavrûm ölücüyüm elleham diyor. Ben de töbe de dur adam hasde 

olmáynan diyom. Bir ay dēyince adam öldü. Bir çocüynan ġaldım evim ayrı. Bura 

benim ev Ģu yannı da  ġaynımıŋ evi onuŋ heç çocúy olmadı. Avradınan da bacīymı 90 

geçinirik ġaynım avradı. Ben daha dört senelik beĢ senelik gelinim daha bir çocúym 
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var. Adam öldü Ģindi ölümden sōna bir ay sōna baŋa düurçüler ġız gimi düurçüler 

geliyor.  Mear baŋa ġaynım göz ġomuĢ. Ġaynım avradı bā diyor ki bāŋa bacım, 

yengem Ģey Hatice der gendi bȫgüdü çocúy olmıyaġıdı. Gel giĢime bir nikâh at dēym 

diyor. Yōg anam ben varmam üç sene gelinnig   etdim ben nēle varıyım ben varmam 95 

diyom. Ali‟yi ġoyom ġaynanamıza, anamgile gediyom. Duramıyom geri Ali‟m   ālar 

diye evim de ayrı. Eve gelince seviniyom çocā giĢi yoḳ. Ġaynıma varma isdemiyom. 

ĠoŋĢular hep baŋa düur oldu bu çocū atma. Ġaynıŋa var. Amma yengem de baŋa 

düur oluyor. Baŋa Hatice derdi benden böygüdü ya, Hatice derdi emi derdi çocuyŋu 

barabar bȫdürük sennen Ali‟yi derdi.  Belki bundan da olur derdi. Gel benim giĢime 100 

gel derdi. Bacım derdim iki sene gelinnik etdim ben varmam derdim. Sen dediŋ ki 

var Ģu dedi ki aḳlımı çarpdılar. Bavvv bir halbır yılanı ġoynuma soḳdum Ali‟nuŋ  

uçun bir halbır yılan. ArḫadaĢlarım diyor kine bunuŋ çocū olmaz diyor arḫadaĢlarım 

ıcıḳ durunca Ali bȫyünce çık get diyollar baŋa. Ben de eyle sanıyom. Öle giĢ mi 

bilmiyom hele duruyum duruyum da diyom Ali bȫyüp de ana diyene ġadar diyom 105 

çıḫıyım gediyim diyom. ġarpadan buŋa Ali‟ye buŋa ġalmamıssım mı Hüsiyen‟e 

giĢimiŋ adı Hüsiyen. Bir gün arḫadaĢıma dedim ki arḫadaĢ vallaha dedim benim 

aybaĢım görmüyo ġorḫarım ben çocā ġaldım dedim. Onuŋ uçun sessiz sessiz 

Hüsiyen iĢde. Sessiz. E bu ölünce ġayrı yengiyenen ġaldıḳ.  Nādar ġaldıḳ 

yeŋgiyenen. Hüsēyn oldu iki yaĢadı Dilbar dünyıya geldi, Dilbar iki yaĢadı Hanife 110 

dünyıya geldi, Hanife de altı aylıḳ adam öldü. Yeŋgiyeneŋ beŋ, ġaynanamız ġaldıḳ 

adam   öldü. Tarla yoḳ taḫım yoḳ onuŋ ġardeĢleri geldi Tat‟lıydı onuŋ ġardeĢleri geldi 

götürdü ben de dört çocúüynan ġaldım tarla yoḳ taḫım yoḳ. Kóyúŋ böyügü beni 

çārmıĢ gel kóyúŋ ġuzusunu güt dediler. Bȫg   oğlan bȫdü ġayrı baŋa sȫyor sen ġuzu 
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güdücuŋ dēy. Bu aḫıllıydı abi ne yiyek gütmiyek de anamınan biz güderik. Hanifē’y 115 

beĢĢā beliyom çocū da baĢucuna ġoyom iki yaĢında Dilbar‟ımı da ġuzuya gediyom 

Ali bazı gediyo bazı getmiyor cehal deli. Hüsiyen‟nen güdüyoḳ biz. Sekiz sene 

doḫuz sene gütdük ondan sōna da sığır gütdük ġızım. Ali delānni oldu everdim esger 

getmedene. Emine iki sene durunca esgerl  geldi esgere getdi Emine‟ynen ben beĢ 

sene ġaldım. Haŋġı birini dēym çoğunu da unuduyom daha ded miŋ.  120 

Bunnar Istambıl‟a getdiler. Ōlu orda ġızı orda ben ġaldım Dilbar‟ıŋ yanında evi sōḳ 

bacaḳlarım hep Ģindi dökülüyor sōkdan ġızım ayaḳlarım doŋuyor Dilbar‟ım diyom 

evleri sōḳ ana diyor sen de Dilbar ġan mı ġaldı diyor tabi üĢür ayān diyo. Evleri buz 

gimi. Bunnar ġalmıyo. Ȫle sȫledim bunnarıŋ üsdüne iĢde. Bunnar orda beni 

unutdular getdiler. Keyfe sürüyollar iĢde ġızı orda ōlu orda. Isdambıl‟a.  125 

Ġas deŋı söylesene.  

Hecaza getd mi mi? 

Kâbe‟niŋ yolları otlu deal mi 

Benim de yüreğim dertli deal mi 

Muhammed Mustafa datlı deal mi 130 

Göründü Beytullah can mı dayanır 

Kâbe‟niŋ yolunda hurma ağacı 

DökülmüĢ yaprağı ġalmıĢ ağacı 

Kâbi‟ye varannar oluyor hacı 

Göründü Beytullah can mı dayanır 135 

Haciler de ağlarını geyindi 
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Dağlarını ġara duman bürüdü 

Bizim uçun ġoç ġurbannar verildi 

Göründü Beytullah can mı dayanır 

ErbiĢimden Muhammed‟iŋ ġuĢaġı 140 

Havadan geliyor onuŋ döĢĢeği 

Altın   oluk boynun   ağmiĢ aĢağı 

Göründü Beytullah can mı dayanır 

Daha varıdı iĢde demiye demiye unuduyom. 

Ġssizlerde desene, issizlerde çārsana. 145 

Unuduyom iĢde aḫıl defder mi? Daha cahal miyim unuduyom. 

Ġapıŋa geldim   efendim 

Aradım buldum   efendim 

AĢġıŋa yandım   efendim 

Ġabil   et ġapıŋa geldim 150 

Efendime dedim bunu  

Âleme yayılmıĢ ünü 

Haḳ yola getirdi beni 

Ġabil   et ġapıŋa geldim 

Efendiŋiŋ Ģanıŋ yüce  155 

Ḳoḫularsaŋ gendi ġonca 

Yolumuz da ġayet ince 

Ġabil   et ġapıŋa geldim 

Ġsder köl   et isder köpek 

Verirseŋ yerim bir ekmek 160 

Zor gelir geri bıraḳmaḳ 
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Ġabil   et ġapıŋa geldim 

Göğnüŋü ġırmadım ġızım. Allah sende ırazı ossuŋ ġızım, günüŋ bahtın ağ   ossuŋ, 

ġalbiŋdā neyse Allah onu versıŋ.  

AlḫıĢ eyle alḫıĢ eyle alḫıĢ eyle. 165 

Ediyom tama görmüyō alḫıĢ ediyom iĢde. 

Ha ed ed ed. Sen  dutulur bacı.  

E diyom Allah   ırazı ossun Allah ġalbindeani versiŋ ġızım. Günüŋ dünden hoĢ geçsiŋ 

Cenabı Allah ġızım, ağrıyıb   incimiyesiŋ.   

Diniyō seni hususi d nemiye geldi.  170 

D nediŋ iĢde daha ne diyem Allah‟a ses mi ġaldı. Sesim de ġalmadı ġayrı. Daha 

Ģükür yaĢım ġaç biliyō doḫuzan beĢ. Daha ne halınan gene seniŋ   uçun sȫledim.  

Baḫele bacı, daha evelden ne geçirdiyseŋ aḳlıŋa geleni… 

Aman anam aḳlım unuduyom ġız gene aḫıllıyım  … rahat dur. Allah‟a, Gülperi gene 

aḳlım yerinde baḳ ordā Ģeyleri de unutmamıssım daha ġızım benim yaĢıtlarıŋ götüne 175 

bez bālıyollar. Allah iman versíŋ Cenab   Allah.  

Sen çok geçirmiĢsin Hacce Ana. 

Abavvv! 

DaĢa geçdi bunuŋḫı ġızım daĢa daĢa. 

Altı aylıḳ çocūŋ on dörd on beĢ yaĢına ġadar ben sığır ġuzu gütdüm dālarda ayaḳ 180 

yalın baĢ ġambaḳ.  Dört çocüynan ġaldım tarla yoḳ taḫım yoḳ Ģindi dullarıŋ ōnden 

geçilmez aylıḲ   alıyollar. Daha da aylīm yoḳ daha da yoḳ. Burıya geliyom bir ekmek 

yiyom ġızıŋ yanına gidiyom bir ekmek yiyom. Param da yoḳ aylīm da yoḳ. Harem 

mi halel mi deyi yazılmadım. Allah ġızım günuŋ bahdıŋ ağ   ossun ġurban olduğum 
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Allah. … çekmıyesıŋ Cenab   Allah ağ bahtlarıŋı versíŋ.  Cenab Allah ġalbindē neyise 185 

onu versíŋ. Ne diliyorusaŋ onu versíŋ. Ne deym ġızım elimden ne geliyor. Elimden 

geleni dedim baḳ sesim bōldu. Ben da heç gazel muzel çārmıyodum seníŋ   uçun 

çardım gene ḫı unutmamıssım. Aha bu da getdi buŋa da çātdır gazeli. Bu da çārsıŋ 

ıcıḳ.  

Duyabilirsen o da çārsın. 190 

Ġulam duymuyor eyice ġızım buŋa gene Ģükür Allah yardım ediyor baŋa. Benim 

yaĢıtlarım heç kimse yoḳ. O çekd m irezill ŋ mükáfátını verdi Allah‟ım baŋa. Bir 

adam aTmıĢ yaĢında ĢaĢırıyor. Baḳ doḫuzan beĢ, beĢ sene ġaldı kine yüz yaĢamıya. 

Gene aḳlım yerinde Allah‟ım yardım ediyor.  Çekd m irezill n mükáfeti. … Allah 

mükáfet verdi baŋa. Baḳ Ģu yara var ya Ģu yara Ģurama Hecaz‟dan gelince çalı 195 

ġıraḫan odun geldi buram yarıldı. Buram ġanar baĢ dutar, ġanar baĢ dutar ġanar. 

Anam Ģorā n   ōldu? Anam çalı deadi. Heç ēy olmaz mı çalı deance, dört beĢ sene 

çekdim. Abdes alırım ġanar baĢımı yurum ġanar. Dedim ki Allah dedim ben neydim 

eyi olmuyor görmüyor dedim. ġu yara Ģurıya ensiyedi dedim bürǖmü Ģöle çekerdim 

dedim kimse bilmezdi dedim. Dilek ġapısı açīmıĢ ayna muyna baḳmıyom ya. Daha 200 

adam öldükden sōna ġardeĢimiŋ ġızı var senıŋ ŋımı delānni. Bibi dedi Ģuraŋa n   ōluḳ 

Ģuraŋa dedi. N   ōlmuĢ dedim. Buraŋ ġapġara bibi dedi. Ne biliyim ġızım bi Ģey 

deamedi dedim. Aynayı ver de baḫıyım hele dedim. Baḳdımıdı Ģura ġaybolmuĢ. 

Burıya gelmiĢ. Aynı bu yara burıya gelmiĢ. Anam bu daha iyi olmadı. Elleham o 

zaman dilek ġapısı açīmıĢ. ġorıya ense diyodum bürūmü çekerdim diyodum. O 205 

zaman dilek ġapısı açīmıĢ. Bu yara Ģindi eyi olmuyor. Aha Ģura gücculüyor, ö ān 

bȫgüdü he. Burdan da bi Ģey çıḳdı. Dedim ki Ģuŋa ġı Ģurdan bi Ģey çıḳdı dedim Ģuŋa. 
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Bu da ben de Ģu yanda siŋil var dedi. Bu siŋil deal bu yara dedim. Bu da eyi oluyor 

aha güccülüyor. Allah‟ım Cenab   Allah‟ım ġurban oldum Allah‟ım elden ayā 

ġoymasıŋ ġurban oldúm Allah ġızım. Seniŋ de Allah mıradıŋı versıŋ. Ġalbiŋdeyse 210 

onu versıŋ. Anáyĭŋ de Ģifalığını versıŋ. Ġurban oldúm Allah‟ım.  

Bunnar gediciler mi? Yoḳ daha burdalar.  

Burdalar mı? 

He burdalar. 

Senıŋ yanıŋdalar? 215 

He benim yanımdalar. 

Hüsiyen gedince burıya gelıŋ he.  

Hee. 

Ben de geri TılavĢun‟a gediyim diyom ıcıḳ.  

Ȫle mi? 220 

Icıḳ orda duruyum.  

Niye? Dursana burda. 

Ne dēym bȫk ġapı var. Bi Ģēy demiyom. Gelinnen durduŋ mu ōlanıŋ yanında. O 

senıŋ Hatice deal ki saŋa malamat ola.  

Yoḳ malamat oluyor ġızım dōru sȫlüyor.  225 

Ġocıya varıp geld nden mi nasıl oluyorusa diyom bilemiyom diyom  

Ben mi? 

He ġocıya vardıydıŋ ya ondan mı ireli geliyor diyom. Yanı temelden ġaynana 

olmadīŋdan sōnadan geldi ya.  

ĠĢde iki tene ġızınan Hüsiyen, ġaynımdan ġaynımdan. Ġaynım da ölmesēdi. Biri 230 

erden öldü ġaynımızıŋ üç ġardeĢidi biri evlenmeden erden öldü. Ġkisi de geç geç 
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öldüler. O ġaynanamız da malamat olurdu yavrularım yavrularım dēy. Ġaynanamız 

da öldü. Yeŋgemizinen ben ġaldīk. Iras gelince düur oluyolar. Ben daha Hanife 

beĢĢikte nēle varıyım giĢiye. Öteki de varmadı ben de varmadım. O Tat‟lıydı 

Ġapıdere‟den Tatlıydı. O getdi ben ġaldım dört çocüynan. Çoḳ baĢıma iĢler geldi. 235 

Allah‟a ġurban oluyum gene Kâbe de gördüm, ırahatlī da gördüm ġızım irezill  de 

gördüm. ġindi ırahatım ıcıḳ burda duruyom ıcıḳ ġızlarıŋ yanına gediyom. Ġızlar 

hasde sağlam   ossalar Dilbar Ģeker hasdel  öteki öle hasde gene gediyim baḫıyım. 

Ġayrı ġulaḳ duymuyo gözüm duman duman, yaĢıma göre buŋa çoḳ Ģükür ġızım 

aḳlım yerinde. BeĢ sene ġaldı ki yüz yaĢamıya. Allah‟ıŋ mükáfeti. Çekd m irezillē 240 

mükáfetini verdi baŋa Cenab   Allah‟a ġurban oluyum. E sen biliyoŋ benim çekd m 

irezill  iĢde kimse bilmezse. Bu gelince Hüsiyen bösbȫgüdü.  

Bir yaĢındaydı. 

ĠĢde daha yeŋı sürünüyodu.  

Sevler buçuḳ yaĢındaydı, Hüsēyn bir yaĢındaydı. Aha bu da biliyor ġızım benim 245 

çekd mi men de çoḳ çekdim.  

Çekdiŋ amma sen giĢiynen çekdiŋ. 

Hee canım.  

Benım ŋımı dul çekmedıŋ. Barabar çalıĢdıŋ barabar yedıŋ. Ben dul çekdim.  

Ben ġayĭnbabamgildēyḫen çoḳ çekdim.  250 

Ġaynanaŋ çoġ   etti o da eliŋe ġaldı iĢde. Baḫele ederseŋ buluŋ. Saŋa çoġ   etdiler. … 

senıŋ elıŋe ġaldı. Heç ġısas yerde ġalmaz.  

Aha bu gördu ġızım.  

Ġısas yerde ġalmaz.  
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Aha görduŋ hee çekd mi? Gördüŋ hee? Bu gördü ġızım.  255 

Buŋa düercek aĢı ġollardı evel düercek aĢı biĢirdim bir gün bunuŋ görümü varıdı bȫk 

delānni ġızıdı. Ġçine ḵúl atardı buŋa yerken yeme dēy. O n   ōldu buazim neler çekdi. 

E sen etdiŋ senıŋ eliŋe ġaldı iĢde. Bahele ġızım tarlıye ekerseŋ biçeŋ ekmezsen 

biçemeŋ. Ederseŋ buluŋ etmezseŋ heç bi Ģey bulamaŋ. Buŋa etdiler elıŋe ġaldılar 

boḫunu sen ayıtladıŋ gene. Görümuŋden ız çekmedi. Buŋa ekmek vermezlerdi aĢ 260 

dolanırdı. GiĢisi esgere getdi. Rahmatlik bizim adam da bunu getirmiĢ oldu. ġo 

soyḫıya araŋ da buluŋ bi Ģey verıŋ nerde dolanıyosa derdi. Arardıḳ bunu ġapı ġapı 

Habba gel ekmek yiyek dēy. Ġızım Ģimdi memleket hep ırahat dullar da ırahat. Aylıḳ 

çıḳdı gene ırahat. Ben aylıḳ da almıyom. Alınca ōlum yeyici ġızım yeyici ben gedip 

gedip aylıḳ alıciym. Ne alıciym, halel mi harem mi? Vardı verdi bir ekmek verirse 265 

yiyom, vermezse ırahat duruyom Ģȫle.  

Sen babaŋgilnen gediciŋ geri ilā? 

Gideceğim, evet. 

Günüŋ bahtıŋ ağ   ossuŋ, ağ bahtlar versiŋ. Ġalbiŋdā ne ise onu versiŋ Cenab   Allah 

ġurban oldūm Allah.  270 

Allah sende ıraz   ossuŋ ġızım.  

Bóğún TılavĢın‟a gediciydim Turġut‟unan. Daraldım mı varıyom orıya daraldım 

marıyom. Taḫsi yōmuĢ eve taḫsi getirmedim dedi. Taḫsiynen gelip gediyodu. 

Dilbar‟ı gediyim görüyüm dedim. Bayramda ne Dilbar geldi ne Hanife geldi 

hasdeler. Onnarıŋ derdindeym. Ben baĢımı dolandırıyom. Ġızlarıŋ derdindeym. 275 

Hanife de hasde eyi hasde. Ġızım ġayrı ġulam da duymuyo. Gözüm de Ģȫyle 

tandırda duman çök duman duman. Gene buŋa Ģükür. Heç yaĢıtlarım yoḳ. Allah 

mükáfetini verdi çekd m irezill ŋ. Daha bürüK   oyalıyom.   
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-3- 

Anlatan: Habibe ġENKAYA 

78 yaĢ 

Derleme yeri: Alemdar   

Mezeri Ģȫle ġarĢıma aldım, mezeri ġarĢıma aldım, Meleg   öldü dünya gözeliydi 5 

ġızım, Allah‟dan saçı aha Ģunuŋ gimi pırīl pırīl ederdi saçı, aha Ģurada omuzda. 

Görseŋ aha gözleri uğu ġuĢu buldum bir yoḫarı bāmızda üle uğu ġuĢūmu gözleri 

gözelidi. Amanıŋ dellerdi nasıl da beŋziyor, aynı ġuĢa beŋzíyor gözleri dellerdi. Aha 

Ģurada kiprikler dünya gözeliydi düvellerdi, ıssırıllardı, sevellerdi, öpellerdi, 

ağladıllardı ḫı gözümüz deamesiŋ dēy, nefesden öldü ġızım, nefesden öldü çocuḫ.  10 

Yelden yanı uldum   ola  

Günden yanı soldum   ola 

Melā’miŋ ala gözün  

Ġarinçeler oydum   ola 

Hazara gṓnüm hazara  15 

Ġneani çekiŋ bazara 

Ġınamaŋ ġomĢular beni 

Melā’m uğramıĢ nazara 

Ağlarım ġuzum   ağlarım  

Ben de çıḫar yolları deanerim 20 

Babaŋ gelirkene ben de beĢ ŋ  ararım 

Çocuḫ diyor kíne ben gözelim, ġırmızı minder yüzü var, yasdīnıŋ yüzü ġırmızı, 

yorġanınıŋ yüzü ġırmızı, minder diyo ḫı ben gözelim, çocuḫ diyo ḫı ben gözelim. 
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Oyyh ȫle ġodu getdi. Mısdafa‟m o Mısdafa emmiŋi bir görseydiŋ bunuŋ   adı seabi 

dünya gözeliydi ġızım. Bir aḫıllıydı ġızım bir aḫıllıydı ġızım altı yaĢındā çocuḫ nādar 25 

sayı varısa ṓretmen sorarımıĢ sayıları birēm birēm yaparımıĢ oḫula getmedi nėytmedi 

ha! Altı yaĢındā çocuḳ. Necati götürürümüĢ çocū, ula getirme Necati Ģu çocū nefes 

olur, ölür bu çocuḳ dellerimiĢ ṓretmenler. Ana, üzüm ġoy, basdıḳ ġoy kesme ġoy 

peked   et, öğretmenim isdedi. Ben götürücüm. Onu peked etdirmeliydi ṓretmene, 

ṓretmenim aha getirdim anamıŋ selamı var, anam yolladı. Öle derimiĢ orıya. Birinde 30 

dörd aylıġ   ōlan düĢürdüm ġızım. Her yeri belliydi, ağzı, gözü hep düzmüĢ yani dörd   

aylıḳ çocuk hep düzmüĢ, o da ȫle getdi, MısdaFa‟m da ȫle getdi Melā’m de ȫle getdi 

bunnar ġaldılar. Bunuŋ baĢında ġızım o adar ġaza geçirdi yelden yanna dulda olduḳ 

günden yanna kölge olduḳ, avradınıŋ yanında çocuḳlarıŋ. Bir anasını barındıramadı 

bir anasına mıḫıyat olamadı. Nojmannara atdı beni, n ydiym. 35 

Dedem senin gönlünü nasıl eğlerdi eskiden?  

Ağlardım, ḵúllúḵleri göresim gelirdi Alandar‟ıŋ  ḵúllúḵleri düĢüme girerdi valla 

ġızım. Ben bṓn ḵúllúḵleri gördüm, özledim anamı, hep kṓyú özledim dedim mi 

arḫasına bindiridi çiynine gezdirirdi aḫırıŋ içinde gṓnümü ederdi. Sürme getiddirirdi, 

gözüm bȫle miydi benim ġızım. Aynı sürme çekik gimi kipriklerim ta Ģurada ufādı 40 

amma gözüm. Ġara ġaĢ ġara göz âlem damāsırdı aynı kipr ŋ ġıvrıĢdırıyoŋ ya ȫle 

ġıvrĢīdı kipriklerim hep. E bȫlemiydim ġızım dünya gözeliydim bir baḫan ġısġanırdı 

dedeŋ ne fesimi gėydiddiridi, ne ġutnu tumanımı gėydirirdi ne ġaçaḳ fısdonumu 

gėydiddirirdi köyden ġısġanırdı ġızım göz ġoymasıŋlar d y, dedeŋ de asgerdeydi göz 

ġoymasıŋlar d y. Dosdoğruydum ġızım, dosdoğru ġonuĢurdum ġızım hiç āri bǖrü 45 

dealidim.  
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Nasıl çamaĢır yıkardın eskiden makine yokken? 

ġu mazıyı, mazı ḵülúnü, mazı yaḫardıḳ ya biz zobıya, mazı yaḫardıḳ ya mazı ḵülúnü 

Ģu yā tenekesi var ya on sekiz kilṓlüK yā tenekesi, oŋa mazı ḵülünü ġoyardı EĢe 

ebeŋ, suyu da māsere teĢtiynen ġoyardıḳ tandıra suyu havlıda, havlıda tandırımız 50 

varıdı. O teĢden alır alır o tenekiye doldururduḳ. Kül ġoyoḳ ya mazı ḵülü yumuĢaK   

olurdu onúynan bir de teḵnemiz varıdı don teknesi. Ġoca iĢde on sekiz kilṑluk Ģey 

olurdu teneḵeden, teneḵe olurdu on sekiz kilṑluḲ yā biterdi yā bitiĢin onuŋ āzını 

açardı mazı külünü de ġoyardı māsere teĢtiynen de havluya su ġurardıḳ, don yūycuḳ. 

Bir de teḵnesi olurdu ebey ŋ. AvĢın‟a getirdimidi onu yem Ģey, davar yemi etdiler ev 55 

seabimiz. Bir de toḫacı varıdı iḵicik hemen Ģöyle sarı sabûnu varıdı. Hemen Ģöyle 

çalar toḫacı vururdu hemen Ģöyle çalar toḫacınan vururdu. Ne kiri gederdi ne bi Ģēy 

olurdu. Onu ȫle giyerdiK.  Amma bit görmediK ġızım, bit görmedik, bire görmediK. 

Ebeŋ, dedeŋ maraḳlıydı. Pancar ilacı varıdı, onu getirirdi Albısdan‟dan alırdı gözel 

arḫalarımızdan yundu ya ilaçlardı bohcıya ġoyardı. ĠlaĢlardī arḫamıza gėyerdiḳ. Ne 60 

bit gelird  ne bire gelirdi ġızım. Ne örtümüzde ne döĢĢāmizde bire boḫu olurdu. Ne 

arḫamızda bit olurdu ne bire ne bir baĢımızda bit olurdu, yoḳ. Baḳ dört baĢ horanta, 

dört tene ġızıdıḳ, bir de ben beĢ, bir de ebeŋ altı, üĢde ōğlan, bir de dedeŋ bit 

görmediḵ. Millet aha Ģu dırnaḳları bitiŋ ġana boyanırdı. Ġırallardı Ģaḫır Ģaḫır dedeŋ 

puh derdi Ģunnara baḫala derdi, yoḳluK Allah‟tan pislik de mi Allah‟dan, ilaç bire 65 

ilacı var derdi, bit ilacı var derdi, baḫala Ģunnara ġınardı ebeŋ dedeŋ ġınardı. Biz 

görmedik, bi yere de getmezdiK bit toplamazdıḳ. Hep savrılır bitler herkeĢde 

ġoŋĢularda, dedeŋ taḫıp ederdi bȫle ġoŋĢuları, bit öldürürkene damda baḫala Ģunnara 

derdi. Ȫle günner geçirdik ġızım, ekmā Ģu vadar yuğururdu ebeŋ. Yarım teḵlik 

yuğururdu Ģöyle lōlardı ġızım, Ģöle lōlardı Ģölē, o Ģėyíŋ baĢına ġoyardı, eḵmeḵ 70 
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taḳTasınıŋ baĢına ġoyardı. ġurdan böler böler yumaḳ dutar dutar ėderdi. Ȫle bir 

çütlüK iki çütlüK Ģey ne un ne arasıŋ. ĠıĢ gününe ellerimiz doŋarāk eḵmeḵ ederdik. 

Hamır yūrurdu ebeŋ. Benim elim çıḳmazdı çavdar, çavdar un bením elim çıḳmaz ana 

ben bunu görmedim derdim. Ne edebiliyom eḵmā ne de yuğurubiliyom derdim. Ben 

nēydiym derdim beni ġınama derdim. Dėmezdi baŋa bi Ģēy Alandar‟da tama ağ arı 75 

buyday ya. Demezdi baŋa görmediŋ mi ne demezdi. Anam yūtdurmadı kine ben 

ǥórmedim ki derdim beni Ģēytme anne derdim. ġu vadar Ģu vadar gilik darı ekmea 

ġızım, ee anca Ģuvadar oluyor. E ben bunu evirirḵene iki bölünüyor. Anne ben bunu 

edemiyom da eviremiyom da n  āparsaŋ.  

Gilik mi? 80 

He gilik darı gilik darı ǥúccúḵ ǥúccúḵ, ǥúccúḵ ǥúccúḵ, boncuḳ ǥúmú. ġu tama sen 

baŋa Ģey verdíŋ ya ince ince buğazıŋa daḳ d y, onuŋ ufaḳlīnda gilik darı. Ġaynar 

suyunan yūrur onŭ da ya ızıycaḳ un bulursa un ġoyar, yōsa ġaynar suyunan yūrur 

onu Ģȫle Ģȫle ebeŋ eder. Onu yerik. O da keĢge bol bulsaḳ ġıtlıḳ. Hazın damını kitler 

ebeŋ. Öğünden öğüne ǥúrpede ȫle sulayıp da eḵmeḵ mi yedik. Ya düğürcük Ģōrasına 85 

dōrar ya tarḫana Ģōrasına dōrar, ȫle vermez yiyemek horanta çok, bir demlik aç 

ġalıllar d y ġısıḳlı yediriller. Ġısıḳlı yerdik ġızım. Ondan sona eḵmea eder hazın 

damına ġoyar. On çelik tarḫana eder. Yarma dṑdürür. On çeliK de ġatıḳ alır. 

Tarlalara serer ebeŋ dedeŋ tarlıya ǥótürür sererler. Dam almaz o adar Tarḫanayı. 

Yağmûr yāyar Ģeyine tarḫanasına, Hüseyin emmi sen tarḫana et ki yāmûr yāya deller 90 

köylüler. Tarḫanayı etdimiydi yāmûr yāyar bṑzde basdırır yazzıḳ Ģeyinen 

laylonunan. Geder tarlada basdırıllar. Ağaç ġollar, üsdüne de laylon örteller 

basdırıllar. Ȫle ġurudur ġocā çuval.   

Çocuḳlar hasta olduğunda nasıl tedavi ederdiniz? 
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Násıl tedávi ederik! Násıl tedávi edicik; ḵepeḵ var ya un ḵepea un ḵepeani ġızdırrıḳ 95 

çocuḳlarıŋ beline ġarnına vurruḳ. Yāni yatırrıḳ Ģöle, üsdüne Ģeyderik üsdüne de 

ġazete ġoryarıḳ. Onuŋ ateĢi üĢüdüyse geçer. Ha öleydi evel ȫleydi ġızım. Temsil, bir 

çıban çıḳdı deal mi loḫum ġoyallar, yağlı hamûr da ġoyallar. Ya havla Ģey unu 

beḵmez Ģu vadar beḵmezinen Ģeydeller hamûrû beḵmezinen yūrullar. Onu ġoyallar 

Ģeyiŋ üsdüne, çıbanıŋ üsdüne, yaranıŋ üsdüne, ȫle geçer. Ġara umma varıdı bir 100 

ġızım, bir de ġara dutar, bir de ġarababa dellerdi o varıdı. Bir de verám varıdı ġızım. 

Üç hasdalıḳ varıdı, bu hasdalıḳlarıŋ biri yōdu. Ya ġarababadan gėderdi, ya ġara 

ummadan gėderdi, ġan dutardı ġasġara olurdu ondan gederdi ya da iĢde verám 

hasdalī ilacını alamazsa innesini alamazsa çeḵe çeḵe ölürdü. Yōsa innesini ilacını 

bulursa zeŋgin hasdalī geçerdi. Zeŋgín olup da baḫılırsa, innesini bulursa, gözel 105 

yedirirse. Dalānı ciğerini, etini yedirirse ġríp hasdel  gimi geçerdi. Bardā belimize 

belimiz ārıyor deal mi, ġolumuz ārıyor deal mi, bardā Ģöle ĢeyderdiK kirPidi çalardıḳ 

içine Ģēyderdik, Ģuruya yapıĢırdı, içine çekerdi bardaḳ, etiŋi çeḵerdi bardaḳ. Hah aha 

iyi oldu. Oyudu ilaç oyudu ġızım. ġindi onnarıŋ biri ġalmadı doḳdur, doḳdur. Ne 

ǥúnner geçirdik biz ne ǥúnner. Heee ȫle aha AyĢe ölüyodu tama. Sen düĢúrmússúŋ 110 

ǥúccūkene iki somıyanıŋ  arasına. Amā AyĢe ölüyor, ana dedi zaten ölüyor hēri sen 

de bir demlik etme dedi. Amān zatı ölüyor Hüseyin dedim ya dirilir ya bir demliK   

ölür dedim. Gün ǥúnú ǥún ǥúnú bınġıldānı çekdiydim ġızıŋ damānı çekdiydim 

ġanatdıydım ġız ǥún ǥúnú ǥún ǥúnú iyi oldu. Haydi bām ölen ġız can veren ġız iyi 

oldu ġızım. ĠĢde demek ki dünyada Ģeyi varımıĢ ırızġı varımıĢ ġızım onuŋ yaĢıyacaḳ, 115 

oḫuyacaḳ iĢde bȫyecek. Oyy ġızım ne günner geçirdik. Hee ȫle edellerdi, cılat 

atallardı kine Ģuralarına Ģuralarına cılat atallardı kine Ģiy olmasıŋ d y ġulānı 
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delellerdi kine büzmeci iĢlesíŋ d y. Büzmece burdan iĢlesíŋ d y, bāzisi topūndan 

iĢlerdi, ǥózünden iĢlerdi çapaḳlanırdı ǥózü ġızarırdı. Ordan iĢlesíŋ d y ġulānı 

delerdíK. Topūndan iĢlerdi ǥózúnden iĢlerdi. ġüḵúr benim çocuḳlarımda olmadı. He 120 

olmadı benim çocuḳlarımda hiç biĢi olmadı Ģüḵúrler ossuŋ amma bením çocuḳlarım 

nefesden getdi ġızım. çoḳ gözelidi çocuḳlarım nefesden getdi.  

O EĢemen Bacı Hamıza‟nıŋ avradı EĢemen Bacı kele dēze dedi gencecik geline 

Allah yazmıĢ niye bȫle diyoŋ dedi. Búğnüdüyoŋ eliŋ gelinini dedi. Hüseyn ÇavıĢ‟ıŋ 

gelini ġaĢ Ehmed‟iŋ de ġızı bu Omar Ali‟niŋde bacısı. ÇoK çoK gözelidi AvĢar ġızı 125 

da çoḳ gözelidi, EĢemen‟de çoK gözelidi birbirimizden gözelidik bȫle diŋeliyoḳ. 

Baḫa baḫa suya gelenner bir hoĢ oluyollar. Ne diyom saŋa Göksün‟den ilaçcılar 

geldiler de ġızım eve baḫıĢın cennete girmiĢ gimi girdi. Bȫle miydi neneŋ ġızım. ġu 

demir ġaĢīnan daban vurdum demir ġaĢīnan. Aynı beton gimi pırılatdım. Topraḳdan 

daban vurdum ondan aynı beton gimi pırılatdım gelenner aynı beton sandılar. 130 

Buğazıma üfürdü ġızım buğazım açıldı ġızım, essah doğru ġızım baŋa da etdi ġoŋĢu. 

Durdu Efendi ha herifi de öğretmen hah. Sığarayı içerdik üfürürdük sığaranıŋ acı 

dumanından geçerdi ġızım. Yoḳ onu yapmadıḳ onu görmedik biz. Yalīğız eĢĢēŋ südü 

var ya ġara eĢĢāŋ südünü çocuğu olmıyannara içirillerimiĢ. Anamıŋ çocū durmazımıĢ 

dedeŋ oluĢun, ġara eĢĢāŋ südünü içirmiĢler. Hee çocū durmıyannara. ġu yılan var ya 135 

yılan ġurbāyı dutdu somuruyor deal mi? Avıŋ baŋa tıbıḫam saŋa, avıŋ baŋa tıbıḫam 

saŋa dėllerimiĢ ġurbāyı yılandan ġoyutdurullarımıĢ. O ġurbāyı da ġurudullarımıĢ. 

Çocūŋ yasdīna ġoyallarmıĢ, onuŋ çocū dururumuĢ, çocū durmıyannarıŋ tıbıḫadan. 

He bȫle, evel bȫleydi damlarıŋ baĢında vāl cığıl ġızım eḵmeḵ yellerdi avrat mısıŋ 

giĢi misiŋ, gelin misiŋ dünya gözeli misiŋ, bir baḫan olmazdı. ġindi pislik çuvaldı 140 
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ġızım. Ġızıdıḳ biz ġızım biz görmedik ġızım. Analarımız da görmemiĢ. Tumanı 

diyor, buğazımıza atardıḳ diyor, erkeklerinen göz bağlamac   oynardıḳ diyor. 

ġu evde nādar ġızlar gelinner oynardı bir delānni ġomazlardı. Ġapıları kitlellerdi. 

ġindi erḵáK ġadın hep bir oynuyor.  

Ne oynarlardı düğünlerde? 145 

Haley çekiyolardı aynı bȫle Ģindik mi oynuyolardı bȫle. Gözel ağır hava çeḵellerdi. 

Ağır hava vururdu davulcu düdükçü. Onnar türküsünü sȫlerdi haley çekellerdi. 

Onnar da haley çeḵellerdi.  

Erkekler ne oynarlardı? 

He onlar ipe düzülüllerdi ġızım, ellerine de ġoca bir sırıḳ alıllardı Ģȫle vurullardı 150 

gelene, deve yapallardı. Ġki dene adamı deve yapallardı, çul atallardı, baĢına Ģurdan 

da bi Ģey daḫallardı Ģurdan Ģȫle sallandıḳca Ģaḫır Ģaḫır ederdi. Oŋa ġadı olullardı 

kirmen ārillerdi, ġadı olullardı, Ģindi biri yoḳ. Haftalarca düğün çalınırdı yemeK 

döḵülürdü. Bayraḳları ġaldırıllardı Ģȫle Ģȫle beḵmezinen bayrak bazlaması 

yapallardı. Hediyeli gelennere verillerdi yellerdi. Hediyeli gelenner yeller ȫle 155 

gedellerdi. Hediyeli gelillerdi. Ne getirirler, ne elinden çıḫarsa getirillerdi düğune. 

Sōna seamenneri baĢġa TılavĢın‟dan geleni, Arısdıl‟dan geleni ondan sōna Ģu nireden 

gelirse onnarı hep alıllardı ġızım, alıllardı hafTalarca beslellerdi. Düğún evine 

zahmet etmezlerdi. Hep misavir alır. Atlar oynardı buğazına Ģey daḫallardı bȫle 

boyama, boyun bā daḫallardı atlar oynardı, atlara baḫallardı, güleĢillerdi kim kimi 160 

yıḫıcı. Evelki düğún nirde ġaldı ġızım, evel ki düğunner Ģindik mi miydiki! ġindi 

yemek yōḳ ne yoḳ. Salona ǥótürüyollar salondan getiriyollar. 



 

118 
 

Yoḳ ġızım bizim ġuru üzümümüz vardı, tarḫanamız vardı, noḫut ġavururduḳ ġızım, 

hasbirinen melengicinen ġavûrġa ġavûrûrdûḳ ġızım küsḵúrsúnuŋ içinde hiç āsik  

olmazdı ġızım. Çocuḳlarımız üzümünen.  165 

NiĢastayı elinde yaptın mı? 

NiĢesdēy yapdım ya māsere teĢtini dama çıḫartdım. Ġki çelik de buyda ġodum. 

Ondan sōna o bȫle ıslanıyor Ģöle Ģey Ģėy tdin miydi pürtlüyor içinden. Onu 

depeliyoŋ. Depeliyoŋ onū suyunu alıyoŋ geri māsere teĢtine ġoyoŋ, suyunu künde 

deaĢdiriyoŋ, aci suyu, aci suyunu ondan sōna torbıya ġoyoŋ, sabānan da onu Ģöle 170 

gözel topaḳ topaḳ aynı tarḫana diĢ mi ġoyoŋ. Ġurudu muydu üfeliyoŋ, eliyoŋ 

eleḵden. Dolduruyoŋ, hatizeŋi de yapıyoŋ, basdīŋı da yapıyoŋ, kesmeŋi de yapıyoŋ, 

hazır niĢe de alıyoŋ. Bu iḵi çeliKden isdediğiŋ gimi bir çeliK yarım da çıḫıyor, nefes 

nefes oŋa da nefes oluyor. Suyuŋ içinde ġayboluyor nefes oldu muydu. Nefes olmadı 

mıydı iki çeliKden bir çeliK basā basā niĢe çıḫıyor.  He beḵmeze niĢiye çoḳ nefes 175 

oluyor. Her Ģiye oluyor da māseriye daha çoḳ oluyor.  
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-4- 

Anlatan: DurmuĢ ġAHĠN  

70 yaĢ 

Derleme yeri: Alemdar 

Elbey, Elbey, Elembeğ dēl Elbey, beyl miĢ. ĠĢde Yozgat‟dan gelmiĢler biz ler orıya 5 

yerleĢmiĢler. Tahm nen kṓŋ Alemdar‟ıŋ ġuruluĢu iki yüz yıllıḳ var. Zatan daha 

önceleri burda, burada onu da deyim. 

-Var canım rahat var. Daha önce Ermeni‟ler yaĢıyormuĢ burda zāten. Bu tepeler var 

ya bu tepelerde meselā ĠuĢġayası‟nda tepe var, Berçenek‟de o tepeleriŋ Ermenileriŋ 

liderleri olurmuĢ.  10 

Yoḳ yoḳ aha Ģu ġaplan var ya ġaplan, ĠaĢannı‟ya ġadar Ġaplan ĢehirimiĢ. Ermeniler 

yaĢarımıĢ burda. Bizim bu Alemdar‟ıŋ ġaplan var ĠaĢannı‟ya gadar. O Ermenileríŋ 

yaĢadığı tārih hemen hemen dörT düz yıl. 

- O tepelerde bütün Ermeni‟niŋ liderleri birbirine ıĢıḳ yaḫarımıĢ, meselā sekizde 

diyelim sen yaḳdıŋ öbür köy öbür köy bėyle iĢāretleĢillerimiĢ tehlikede riskli felan 15 

olayda.   

Muzaffer farḫīndaysan bizim mezerlikde seníŋ Gidik Hací‟ynán Baysal emmi felan 

orda bir daĢ varımıĢ onu çıḫartmıya uğraĢıllarımıĢ haziná var diye mezerlikde ordan 

ġamina bi Ģeyler çıḫardıllar küp müp. Bu mezerl ŋ oralar yerleĢim birimiymiĢ. Aha 

Ģu ġaplanı biliyoŋ, hüyüK de, ġaplan hüyúú. ĠĢde diyom ya Ģurda ġaplan vardı 20 

Ġaplan Ģehri topraḳ döküldü, bura Ġaplan ĢehriymiĢ Ermenileríŋ ta ĠaĢannı‟ya ġadar 

uzanırmıĢ. Ha ĠaĢannı‟ya ġadar ĠaĢannı‟da biliyoŋ kis var, ondan sōna kis 

yapmıĢlar su çıḫardıllarmıĢ. ĠaĢannı‟nıŋ orda kis var. 
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Peki, Çapō dediğin nasıl gelmiĢ, nasıl yerleĢmiĢ buraya, buradan mı evlenmiĢ oradan 

mı evli gelmiĢ? 25 

Helbet, Yozġat‟dan Çapō dedemíŋ babası gelmiĢ, Yozġat‟dan. Çapō dedem 

babasıynan iki ġardaĢ gelmiĢler iĢde helbetde muhaġġaḳ evli geldiler. Onuŋ evli 

bekâr oldūnu Ģimdi bilemem ki Çapō dedemiŋ babasınıŋ evli miydi bekâr mıydı onu 

bilemem ġızım. Yalīz iĢde Yozġat‟dan Elembeğ‟e yerleĢmiĢler Elembeá‟ŋ de bura 

yaylasıymıĢ. Çapō dedem burıya yerleĢmiĢ gelmiĢ yaylıya, ilk Alemdar‟ıŋ ġurucusu 30 

ilk evi yapan Alemdar‟a Çapō dedem. 

-O zaman buranın çoğu mülkü senin dedenindi. 

Hee canım dedemiŋ iki üç biŋ dönüm arāzisi varımıĢ. Zāten ilk ġuruluĢu dedem 

buranıŋ. 

Peki, çocukluğun, gençliğin burda geçti neler yaptın? 35 

Baḳ ġızım çocuḳluğumda ben çocuḳluḳ gençlik yaĢamadım. Doğdum ben yedi 

gúnlúğúken babam ölmüĢ, dedeŋ ölmüĢ yedi günlúğúken. Ben yedi günnúğúken 

babam vefat etmiĢ. Neneŋ bizi yetim olaraḳ ṓsüz olaraḳ bȫtmüĢ. Neneŋ, onuŋ bunuŋ 

ekmāni etmiĢ, ondan sōna örtüsünü köpümüĢ yorġan döĢĢek bizi büyütdü. Büyüyüp 

meydana gelince ben om bir on   iki yaĢındayken Elembā‟ye Murat ÇavuĢgile 40 

ḫızmakâr durdum. Aḫırlarına baḳdım, getdim tarlalarında öküzünen çüt sürdüm. Ġki 

sene onnarıŋ ḫızmekerl ni yapdım. Ondan sōna büyüdüm iĢde. Büyüdükden sōna 

neneŋinen ebeŋinen evlendim. Evlendikden sōna Ģiye atmıĢ seḵizde Māden Teknik 

Aramı‟ya girdim,  Metā‟ya, burda atmıĢ sekiziŋ doḫuzuncu ayıŋ doḫuzuydu aḳlımda 

daha, girdim. Metā‟ya burda çalıĢdım. Burdan Biŋgö‟le getdim Biŋgöl Ġarlıuva‟da 45 

çalıĢdım. Biŋgöl Ġarlıuva‟dan sōna Artvin Murġul‟a getdik, orda çalıĢdıḳ. Artvin 

Murġul‟dan sōna Rize Çayeli‟nde çalıĢdıḳ Metā‟de, Rize Çayeli‟nden sōna Bursa 

Orhaneli‟nde çalıĢdıḳ Metā‟de. Bursa Orhaneli‟nden sōna Çorum Ġskilip‟de çalıĢdıḳ. 
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Çorum Ġskilip‟den sōna Edirne‟de çalıĢdıḳ, Edirne Ġarāç‟da Metā‟de. Eŋ soŋ da 

Afyon‟da getdik Afyon‟da anneŋ de bilir Afyon‟a getdik, Afyon‟a yerleĢdik, üç sene 50 

Afyon‟da Metā‟de evi götürdüm. Afyon‟da ġaldıḳ. Afyon‟dan sōna baḳdım osandım 

gezicilikden, bıḳdım ġurbetden. Ordan dedim ben gedicim, ben ayrıldım tazminat 

aldım. Om beĢ bin beĢ Ģüz keat tazminat aldım.  O zamanıŋ bahrinde para om beĢ biŋ 

beĢ milyar deal. Om beĢ bin beĢ Ģüz keat burıya geldim burda da tarlam varıdı getdi, 

bā varıdı getdi, y m bir biŋ keat de ordan aldım. Otuz altı biŋ beĢ Ģüz keat param 55 

vardı yetmiĢ beĢde. O zaman ondan sōna baḳġal aĢdım, ev aldım bi ineK  aldımıdı. 

Onuynan ėpey bir zaman iĢde sekizen dörde ġadar baḳġallıḳ yapdım. YetmiĢ beĢden 

sekizen dörde ġadar. Sekizen dörtden sōna neneŋ rahmetliK  oldu, bunuynan 

evlendim baḳġal batdı. Heç ondan sōna bi Ģeyim ġalmadı, ġapımı yiten olmadı. Aha 

anneŋ bilir, ġapımı yiten olmadı. Gene ġurbete getdim tekrar Isdambul‟a getdim. 60 

Ġlkiŋ Fatih Sultan Mehmet Ḵóprüsü‟nde çalıĢdım bir yıl. Caponnarıŋ orda beḵciliḵ 

yapdım. Ḵóprü bitince bouz de Ģiye getdim Çorlu‟ya getdim. ġeyde orda Çorlu‟da 

Ģantiyeleri vardı buozde orda Çorlu‟da beḵciliḵ yapdım. Ordan da çıḳdım geldim 

anneŋ evlendi babaŋınan getdi. Ben de AvĢın‟a getdim Ergün Ertekin belediye 

baĢġanıydı. ĠardaĢı mardaĢı adamları madamları arḫadaĢlarım varıdı beraber sıḫı 65 

yönetimde cezaevinde yatdīmda onnar durumumu biliyollardı. Beni dutdular Ergün 

Ertekin‟e dediler. Belediy ye aldı, belediyede de çalıĢmadım partide çaycılıḳ yapdım 

altı sene ondan sōna da emeḵli oldum geldim ḵóye yerleĢdim. Benim māzim bu.  
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-5- 

Anlatan: Ali GÜL  

83 yaĢ 

Derleme yeri: Alemdar 

Abdılla Kea‟niŋ altı dāne ōlu varıdı. Dört tānesi Alandar‟da burda, iki tānesi 5 

Elembā’de. Burdākileriŋ de ĠılıĢlar‟da bir tenesi. ĠılıĢlar‟da, ĠılıĢlar yok mu 

ĠılıĢlar dediŋ midi Ģeygil iĢde muhdargil. Bi tānesi EmiĢler, iki. Bi tānesi Cin 

Omarlar, üç. Bi tāne de Ali siziŋ o yanna geçiyor dört. Ondan sōna Elembāler‟dē de 

Gül Hüsün, Gül Hüsün‟üŋ ġardaĢı Ali vardı o. Benim babama Çolağ  Ali dellerdi. 

Benim ismim de Ali ondan geldi ya, Çolaḳ Ali dellerdi. ĠĢde Ģeyinen geldi geĢdi 10 

günü, maraŋġozlūnan, saban, tapan ġağnı yapmaynan geldi geĢdi. Baŋa gelince ben 

de mütiĢ dōramacılıḳ yapdım biliyoŋ, maraŋġozluḳ. Benim yapdīmı heç bir kimse 

yapamadı. Bir tene Māsut usda varıdı, o benden üsdünüdü. Ondan öte ondan sōna da 

benim üzerime emmōlu dōramacı yoḳ. Bu Ģekilde çalıĢdım çoḳ çalıĢdım hec emāmde 

ġusur ġomadım. Bir devirde Ġspanya nohudu yeni çıḳdı, Ġspanya nohudu ekdim. Bi 15 

sefer on   iki ton ġaldırdım, bi sefer on beĢ ton ġaldırdım, noḫut yāni. Berçenē ekdim, 

Berçenē’ŋ yarısını hemen hemen üçde ikisini birini ekdim. Orada çoḳ çalıĢdım, 

burada aynı çalıĢdım. Sōra burıya atelle aĢdım, benim evıŋ   ṓnde atölyem varıdı, 

dōrama atölyem, onūnan çalıĢdım epey çalıĢdıḳdan sōna MaraĢ‟da benim ōlumuŋ 

dört tānesi. Dördü de MaraĢ‟da dört tene ōlum var. Onnarıŋ ismini de sayım mı? 20 

Cúma Gül, Akif Gül, Habip Gül, Metin Gül. Cúma Gül Tekā‟niŋ ġarac amirl nde 

emekli oldu o da MaraĢ‟a gitdi de, orda Ģindi evi de var burda gene orıya da gediyo. 

Onuŋ ikincisi Akif, GüneĢ Eğitim Merkezi var ġapalı spar salanı, oranıŋ Ģefi. 

Üçüncüsü Súha Erler Lisesi var Habip oranıŋ mūteberl  yaní veznesi, ne var ne yoḳ 
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hepisi onuŋ elinden geçer. O Ģeyleriŋ māĢına ġadar o verir. Üçüncüm de Metin Gül 25 

bir numara diĢ hekimi, Türkiye‟de ikinciye geliyor, Türkiye‟de ikinciye geliyor ha. 

Gendi de MaraĢ‟da Ģindi, hanımı da aynı. O da diĢ doḳduruydu. O da Ģindi sālıḳ 

müdür yardımcısı, MaraĢ‟da. Metin‟imiŋ de aynı Ģeyi MaraĢ‟da gene ḳılinn . 

Efendime söylēm biz de Ģindik artıḳ bıraḳdıḳ ta o zamandan baba dedi sen bıraḳ artıḳ 

dedi Akif benim böyüg o ikinci ōlan. Mekineleri aldı getdi sanayıya. ġey düḵġânı 30 

aĢdı mobılya. Orda çalıĢdırıyor Ģindik, gend  vaziFe görevi var da iĢçiler çalıĢıyor.  

Efendime söylēm bu arada biz de bir ġarı bir ġoca ġaldıḳ Ģindi. Benim ġarım Ģindi 

yatalaḳ, hem oma ġırıḳ, hem bel ġırıḳ. Yerimedi yerimedi yerimedi, doḳdur ameliyet 

etdi dedi ki bunu yerit, bunu yörüt, bunu yörüt. Yörümedi yörümedi yörümedi, ėyle 

doŋdu ġaldı Ģindi. Yedi adım anca Ģeyden çıḫardıyom salondan, balḫona çıḫardıyom, 35 

orda altını üsdünü deaĢiyóm, bezini duzunu dürüyóm, götürüyóm yatırıyom.  

(Dġ) -Ali emmi, bir de bu Alandar‟ıŋ ġuruluĢunu tárihini, ben tahminen iki yüz yıllıḳ 

var dėdim. 

Var canım Alandar daha da fazla iki yüz.  

(Dġ)-Tahmin olaraḳ dedim ben. Ġlk olaraḳ da biliyoŋ dedem Çapō dedem var. 40 

YerleĢim birimi onu dedim. Mulla Memmet dedemíŋ hanımı da bunnarıŋ bibisi.  

Benim bibim. 

(Dġ)-Ġara Hapba deller, neneyíŋ adı Ġara Hapba bunuŋ halası.  

Ġara Hapba hah, Çapar Alileriŋ, benim babamıŋ bacısı benim de halam oluyo.  

(Dġ)-Babanneyiŋ seniŋ adıŋ tā ebemden geliyor.  45 

Biz burda böyük sülāleyiz yaní, geniĢ sülāle, Güller dediŋ miydi geniĢ sülāle. Bunnar 

da zaten bizim yiğennerimiz oluyor, bunnar bizim yiğennerimiz iĢde.  

Size niye Gül demiĢler? 
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Vallaha Gül adını o zaman vermiĢler iĢde. ġindik Ģeyle ġabile na ġadar temiz 

görünürse ona göre ad verilmiĢ, ġabileniŋ Ģeyine göre ad verilmiĢ.  50 

(Dġ)-ġimdi bizim soyadımız da ġahin baḳ. ġahin, ġahin adı da nerden geliyor. Çapō, 

ağalara heç perva etmemiĢ, ağaları dṓmüĢ, ġōmuĢ, ordan ġahin ismini almıĢ.  

Bizimki Gül, ĠılıĢlar var, ondan sonra EmiĢleriŋ ismi Aslannar var, Erduğannar var, 

Memmolar deller onnara Erduğannar var. Ondan sōna Erenner var, Ġaralar var, 

Ġayalar‟ıŋ ismi de Ġaya, Doğannar var.     55 

Ömrüm hayatım maraŋġozlūnan geĢdi, dōramacılīnan. Getdim iki sene Fransı‟ya 

getdim. Ġki sene Fransı‟ya getdim.  

(Dġ) -Ama kṓŋ yerlisi iki sene getdi geri döndü.  

Fransı‟ya gedip de izinni gelince ilkin, izine geld m de bir sene sōna izine geliyoŋ ya 

geld mde bu Metin ufaḳ, çocuḳ Ģėyle dorlazca yeriyor. Bunu da çoḳ severdim 60 

çocuḳlarıŋ içinde. Arḳam sırla āladı, ben izine gėdiyom izinim bitdi. Ya diyo beni de 

ǥótür ya sen de getme diyor. Efendime söyleyim, ben diyom ki ōlum gedicim geri 

gelicim Metin’im dediysem de yōḳ yoḳ.  Para verdim paráy  ġaldırdı atdı paráŋı 

nēydim ben seni isdiyom beni de ǥótúrme beni, beni de ǥótúr ya da getme dedi. 

Getdim o gelecek sene yedinci ayı zor getirdim. Gâvura vardım dedim ki baŋa çıḫıĢ, 65 

gâvur diyo ḫı; nō nō çıḫıĢ yoḳ diyor, get diyor altı ay sōna gel bi sene sōna gel, gel. 

O ūraĢdı ben ūraĢdım neap m dedim. Bu arḳam sırla āladı dėyi oráyí bıraḳdım 

geldim Metin. Orda da mütiĢ dōramacıydım. Atelyemiz varıdı bȫK atelye iĢde 

maraŋġoz. Orda da aynıydım, iĢde yēnim mesele bundan ibāret. Çoḳ çalıĢdım çoḳ 

çoḳ çoḳ çoḳ. Kimsiye de Allah‟ıŋ keremine Ģúḵúr möhdeç de olmadım. Allah‟ıŋ 70 

keremine Ģúḵúr bol da geçindim. Ȫle gediyor, ėyle getdi aha daha da gediyor iĢde 
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Ģindi de baĢ baĢa ġaldıḳ ġoca ġarıynan. Çocuḳlar geliyor alelacele Ģeyidiyollar, iĢleri 

var güĢleri var iĢde. 

Asgerl  ben jandarmaydım Bartın‟da yapdım Bartın Amasra. Amasra var pilaj bȫḵ 

Ģey Amasra dediŋ mi túrisdik yer yāni. Orda yapdım iki buçuḳ sene yapdım asgerl  75 

iki buçuḳ sene yapdım.  

Babam o zamanıŋ ĢeyiymiĢ,  babam doğru babam ġaçmıĢ. Seferberlikde epey zaman 

Ģētdikden sōna tábi bi Ģeyler bi Ģeyler oldu hepisi affetdi, affoldu getdi iĢde. 

ġindi Alandar‟da benden baĢġa pek yaĢlı ġalmadı yanı aḳlı baĢında. Bi tene Hüsēyn 

var o Ģeyiŋ ōlu Gürcü‟nüŋ ōlu Hüsēyn o da vardan yoḳ yanı. Yoḳ yav ne annatıcı ne 80 

annatıcı bi Ģey annatamaz o.  

Annem Ģeydi o da aynı hasdaydı, bayā hasdalıḳ çeḵdi, baırsaḳ ġanseriydi, rahmetlik. 

Epey yaĢadıḳdan sōna Allah‟ıŋ rahmetine ġavuĢdu getdi iĢde o öyle getdi. Babama 

gelince babam da sekizen sekiz, sekizen beĢ miydi sekizen sekiz miydi yaĢı 

öldüúnde, ėyle getdi.  85 

ġu Alandar‟ıŋ hemen hemen yanı üvepini ben mi yapdım ben yapdım. Berçenāŋkini 

yapdım, Çomu‟da çalıĢdım Berçenek‟de çalıĢdım, burda çalıĢdım, ġıĢlada çalıĢdım 

ġıĢla, ta Elbisdan‟a ġadar getdim çalıĢdım.  

Berçeneklilerin soyu nedir? 

Berçeneklileriŋ, onu da annadıyım saŋa. Berçenek önce alev  dealimiĢ. Bir DaĢō 90 

dellerimiĢ, o gelmiĢ, bir tene de daha var o Umutgül iĢde o DaĢōgillerden. Onnar 

geldikden sōna alıyollar benim halamıŋ bir tānesi Berçenek’de ġocada baḳ 

yiğennerimiz var orda Berçenek’de.  

(Dġ) -Bizim Ġara Hapba‟nıŋ ebemiŋ bacısınıŋ biri Berçenek‟de iĢde. 
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Biri Berçenek‟de benim altı tāne halam var, biri bunnarda, biri; 95 

(Dġ) -Sarı Cuma‟nıŋ anası. 

He, iki, ondan sōra biri de Erçene‟de üç, Ġaboğlaḳ‟da dört, Tanır‟da beĢ, efendime 

söyleyim, bi tenesi de nerde yav? ġeyi dedim mi Tanır‟ı, iki de burda altı oldu iĢde.  

Onnar Türk alev si, Kürtlük deal, onnarda Kürt yoḳ Kürt lisánı yoḳ. Türk alev si 

bunnar ise sōnadan dönme. Sōnadan dönme baḳ yiğennerimiz meselā  o zaman 100 

babaları hocaymıĢ. Alev lik aĢılandı getdi iĢde. O DaĢō varıdı DaĢō gelmiĢ, DaĢō 

dellerimiĢ bir adam varımıĢ alev  bir adam varımıĢ o gelince o aĢılanmıĢ iĢde. Bir 

adam iki adam bir kṓ aĢılamıĢ çıḳmıĢ iĢde. Ėyle bitirmiĢ kṓ yaní.  

(Dġ) -Dedēyŋ emmisi Ġmam dedēyŋ emmisi Halil vardı, Halil‟íŋ anası ebemiŋ bacısı,  

Halil benim öz yiğenim meselā baḳ.  105 

(Dġ) -Halil bunnarıŋ öz yiğenneri, biz bunnarıŋ öz yiğeniyik.  

(Dġ) -Seniŋ adıŋ iĢde o Halil emmiyiŋ anası, bacı ebeminen, Ġara Hapba‟ynan bacı. 

Baḳ nasıl bağları görüyō.   

Tanır‟daki halanızın adını biliyor musunuz? 

Biliyom EĢe, onuŋki AyĢe, oŋa Hacı Omar ÇavıĢ varıdı, esas onuŋ lābına ġocasınıŋ 110 

Ġuru Hüsüt dellermiĢ. Birez gendi Ģeyceydi de Ġuru Hüsüt dellerdi, ōlu Hacı Omar 

ÇavuĢ varıdı aḳlı baĢında bir adamıdı çoḳ aḳlı baĢında gediK  adamıydı yāni. Ordan 

ėyle olmuĢ iĢde, o da ırahmetlíK  öldü. Onuŋ da bir ōlu varıdı, ōlan satdı savdı, heç bi 

Ģey ġomadı. Dearmen varıdı, efeníme söyleyim fırın varıdı. Bahceniŋ darāzıŋ 

tükenecē yōdu. ġimdi de getdi MaraĢ‟da araba sürüyorumuĢ görmüyom heç, bi yol 115 

görsem. O gelincāz gördüğü yerde çārır amanıŋ dayı Ģuŋa sȫle. Sȫlüyoŋ sȫlüyoŋ heç, 

Ģurdan giriyor Ģurdan çıḫıyor. Ēle ele oadar malı batırdı getdi.  
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(Dġ) -Nādar malları varıdı ula.  

ÂĢıklık var mıdır Alemdar‟da, içinizde âĢık var mıdır?  

Bizim içimizde yoḳ da Ġul Hamit derdik Allah rahmet eylesiŋ, Haḳ ăĢığıydı Haḳ 120 

ăĢığı.  

(Dġ) -Ġocalardan, soyadları Ġoca.  

Hah, Ġocalardan ama Allah rahmat eylesiŋ Ģindikiler onuŋ bir dırnā deal. Bunnarıŋ 

hepisi de gedeydi o ġalaydı.  

(Dġ) -Ġul Hamit ded  haḳ aĢığıydı. Haḳġa sȫlerdi eyle Ģindikiler gimi türkü mürkü 125 

deal.  

Onuŋ olayını annadıyım saŋa. ġindi bu Ġul Hamit ded m ufaḳ dorlaḳca Ģeyle. Babası 

da Ģeyde çüt sürermiĢ mal öreni derdik ya oyannı da ĠuĢġayası tarafında. Bu 

rahmetlik oŋa azzıḳ götürüyor. Azzıḳ götürürken uyḫusu geliyor orada bi Ģėyíŋ altına 

yatıyor. Azzīnı baĢınıŋ altına ġoyup. Rüyasında geliyollar buŋa bi Ģerbet veriyollar. 130 

Bu rahmetlik yekiniyo ġaḫıyor ondan sōna āzına örülüp geliyor iĢde.  

(Dġ) -Ġlk sȫlediği Ģu oluyor dayım bilmez, ilk sȫlediği Ģu oluyor, babasınıŋ yanına 

azzīnan varıyor: Neydi yav, baḳ dilimiŋ ucunda diyemiyom ama onuŋ Ģeyini, neyise 

aḳlıma getiremedim. 

Ondan sōna dorlaḳça bi Ģey bu, bunu Ģeyde niĢannıyollar Çolhan‟da Çolhan 135 

köyünden. Çolhan köyündeki bunu ġoyor, baĢġasıynan gediyor yaní ġaçıyor. Bu 

rahmetlik oŋa bir türkü sȫlüyor.  

Sen beni ālatdıŋ Haḳ seni yaḳsıŋ 

Gözleriŋde ġannı yaĢlarıŋ aḳsıŋ 

Al yanaḳlarıŋda yılancıḳ çıḳsıŋ 140 
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Ölmiye de sürünesiŋ sürmelim, diyor 

Hanı seniŋ Ģu esgiki sözleriŋ 

Mil çekile āmā ola gözleriŋ 

Ġadir Mevlâ‟m top eylesiŋ dizleriŋ 

Etdim idi buldum diyesiŋ sürmelim 145 

Hep āzıma örülüp geliyordu, iĢde ney olasıŋ sürmelim ne olasıŋ sürmezim, diziŋ 

diziŋ yeriyesiŋ sürmelim aynen bunuŋ dedikleriniŋ hepisi tek tek tek baĢına geldi 

avradıŋ. Aynı yatalaḲ  oldu aynı n   ādar beddea verdiyse hepisine de uğradı yiğenim. 

Hepisine uğradı bu ġadın, çeḵe çeḵe öldü.  

Size de söyler miydi?  150 

Aaaa sȫlerdi canım d nerdik.  

(Dġ) -Odalara gelirdi odalarda sȫledillerdi. 

Çoḳ sȫlerdi, çoḳ âlem Yūsúf Aleyhisselâmıŋ bandı var bende Ģindi onuŋ, Yusuf 

Aleyhisselam‟a söled niŋ bantları var bende. MaraĢ‟da ben saŋa verirdim MaraĢ‟da. 

Ben Ģindi ġıĢın MaraĢ‟da oturuyoḳ yazın burıya geliyók teyip de orda. ġindi baĢdan 155 

baĢlār hepisini sȫler. Yusuf Aleyhisselâmıŋ baĢına ne geldiyse iki tāna bant. BaĢına 

gelenneri iĢde çocuḳluḳdan ġardaĢlarınıŋ ġuyuya atdīnı ondan sōna eziyet etd ni ḵöle 

dėyi satdīnı. MaraĢ‟a geld ŋizde geliŋ benim evime de mísavır oluŋ ben verrim 

bantları. Bantları da hemen çeker verrim. ġindi baḳ yiğenim, MaraĢ var ya yaní laf 

atmıyam töbe estāfur töbe, MaraĢ Ģindi efenime benim döllerimiŋ elinde. ġöyle 160 

doḳdurlar n   ādar doḳdur varsa hepisi geceniŋ on iki mi olur, iki mi olur acıḳ biz 

rahatsızlandıḳ mı anası rahatsızlandı mı üĢ tene doḳdur eve gelir. Bülent MeĢe var 

Bülent MeĢe AvĢunnu Nuri MeĢe‟niŋ ōlu. Bir numara ġalp doḳduru ama nasıl 
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doḳdur iki tene doḳdur alıp yanımıza gelir evimize gelir. BaĢġa maddiyat da gene 

aynı. Allā Ģükür çocuḳlarımıŋ hepisi bir dȫlet olmuĢ. Hepiniŋ de çifl  var bā var 165 

ordakileriŋ. Ha Cúma iĢde o da burda Tekā‟den Ģiy   oldu getdi onuŋ da burda bir bȫk 

çifl  var Ģimdi. Aḳcırı derik gederken bu beride hemen sol tarafda ġırmızıynan maví 

boya boyalı hemen evi orda. Orda bir çifl  var orada oturup ḳaḫıyo iĢde geliyor. O da 

gediyór ġıĢın. Biz de gediyoḳ onnar da gediyor. ĠıĢın gediyoḳ yazın geliyoḳ. 

Oğullarında varıdı Allah seni inandırsıŋ o da nerde.     170 

(Dġ) -Oğullarında deal de rehmetlik Ģeyde varıdı, Kör Hasan‟da varıdı. O çoḳ 

maraḳlıydı. Götürürdü onuŋ köĢgerci düḵgânı vardı ya orıya otururdu, oŋa sȫledirdi. 

ĠomĢuyduḳ ya Kör Hasan‟nan biz, onu çārırdı oŋa sȫledirdi teyibi de varıdı alırdı o. 

O da öldü ōlu da öldü.  

Bir bende ġaldı kimse de ġalmadı o. Hālen bende kitabı daha var. Onuŋ Ģeyi kitabı 175 

kitabı gene var benim MaraĢ‟da, Ġul Hamíd‟íŋ hah “Uğur Çiçekleri” kitabı gene var.  

(Dġ) -“Umut çiçekleri”diye kitabı var. 

Bizim de AbdıllagildēmiĢ birini baŋa verdi birini de yiğenine verdi. Gendi de sōna 

çekdirdi mi çekdirmedi mi geri.  

(Dġ) -Bende de vardı da kim aldı kim götürdüyse vermediler amanıŋ “Umut 180 

Çiçekleri”ni.    

Köyden gelen geçen baĢka âĢık oldu mu, onlarla atıĢtı mı? 

Köyde olmadı, köyde âĢık olmadı da Arısdıl‟da varıdı Kör Havız delleridi,  

onūŋunan tartıĢırdı.  

(Dġ) -Rahmetlik babam da söylermiĢ.  185 

Onu bilmiyom onu temamen ulaĢmadıḳ. 
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(Dġ) -Yoḳ babam dedim Zubey r emmim, Zubey r emmim sȫlerdi. Cuma edemnen 

Memmed edemiŋ babaları Zubey r emmim sȫlerimiĢ. Rahmetlik anam derdi.  

ġind  Tanır‟da Muhsin Yazıcıoğlu varımıĢ baḳ biliyoŋ,  Hayatí VasFí onnarıŋ 

ikisiniŋ kitabı da var bende onnar da MaraĢ‟da. ġind  onuŋ Ģeyini annadıyım. Onuŋ o 190 

Muhsin ded m adamıŋ Ģind  genĢl nde, Tanır‟a yörüK geliyor. Tanır köyüne yörükler 

gelirdi esgiden davarınan malıynan mal yaymıya yaylaġıya, yaylaġıya dutallardı. Bu 

arada bir de Telli Senem isminde bir ġızı var. Onuŋunan tanıĢıyollar Allah rahmet 

eylesiŋ. Bunnan tanıĢıyollar, bu yörüK ġızı vermiyor o zamanda oranıŋ Tanır‟ıŋ 

hemen hemen ağasıymıĢ bunnar adamlar zeŋgín temiz aile. Yörük ġızı vermiyor ama 195 

ikisi de birbirine Ģe   yapmıĢlar yāní dutulmuĢlar tabi góŋullenmiĢler. Bu arada yörük 

gece göçü yükledip çekip gedici. Bunnar annaĢıyollar. Diyo ḫı baḫ ben sensiz 

evlenmem sen de bensiz evlenmēciŋ diyor Telli Senem baḫ. Temam diyor 

sözleĢiyollar haydi buyur gece yükü göçü yüklediyor alıp gediyor. Gün dönüyor 

devir dönüyor yiğenim ġaç sene sōna bi tene Tanırlı aĢĢā gediyor meselā, Hatay‟da 200 

mı artıḳ Çukuruvı‟ya. Onnar yörüḳler ġıĢın burıya yazın burıya geliller ġıĢın orıya 

gedeller. Orada Telli Seneminen ġarĢılaĢıyor adam. Tesadüf ya nerelisiŋ filan 

yerliyim AvĢınnıyım nėresinden Tanır‟dan haaa dur bām, gel bām senne acıḳ… diyo 

ḫı Ģöylē böylē böylē bir adam var o adam ne iĢ görür öldü mü sağ mı çocū evlendi mi 

Ģey mi evet diyor evlendi çoru var çocū var gendi de hasda diyor. Hemen bir mekdúp 205 

yazıyor, bunu götür diyor o adama ver diyor. Hanı seniŋ esgi sözleriŋ deyi. Bu o 

arada adam getiriyor buŋa bu da yataḳda yatıyor, saz da depesinde asılı, bunu gelip 

verince hemen sazı ordan alıyor. 

Bir haber geldi de Telli Senem‟den 
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Deli göŋül Ģad olmıya baĢladı 210 

Aḳmazıken kör pıŋarıŋ ayā  

Suyu geldi cağlamıya baĢladı, diyor. Çoḳudu ötekiler aḳlıma gelmiyor iĢde ōrun ōrun 

söz olmıya baĢladı, bilmem ney ney naz olmıya baĢladı, sȫlüyor sȫlüyor sȫlüyōr 

türkü bitiyōr sazı atıyor gendi hökm  oluyor adam. Çoḳ Ģeyler biliyom da iĢde 

aḳlımda da ġalmıyor. YaĢ getdi miydi aḫıl da ġalmıyor.  215 
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-6- 

Anlatan: Fatma Sertdemir 

80 yaĢ 

Derleme yeri: Altunelma 

Biz leri Dirgenner dellerdi onnar vurmuĢ, biz daha dōmamıĢımıssıḳ, Çöl Abdılla 5 

dellerimiĢ onu vurmuĢlar aha ġoŋĢum Çöl Abdılla. Dirgen Ali varımıĢ, Sırım Faḫı 

varımıĢ buranıŋ ağasıymıĢ. Nėrde tarla var nėrde taḫım var gelir tecevüz eder yanı 

alırımıĢ elíŋden, ġarĢı geleni öldürürümüĢ. ĠarĢı geleni götürürümüĢ hapis ederimiĢ. 

Derken dṓĢmüĢler vuruĢmuĢlar, túfáK tufā girmiĢler. Bu taraf demiĢ bizim benim 

ġaynılarım, ġocamıŋ babası, ġocamı da Furdular zaten. Onnarı vurmuĢlar. 10 

Ġayĭnbabam getmiĢ hapis yatmıĢ. Gayĭnbabam da Dirgen Ali‟yi vurmuĢ. Benim 

ġayĭnbabam Dirgen Ali dāda.  

Camız  almıĢ yaĢamamıĢ  

Camız  almıĢ ġoĢamamıĢ 

Yiğid  olmuĢ yaĢamamıĢ 15 

Neŋ ağlıyoŋ ġız Emine  

Yusúp seni boĢamamıĢ 

Ātları vardı esgiden ġarılarıŋ. GelmiĢ geçmiĢ onnar hapis getmiĢ. Ġayĭnbabam hapis 

getmiĢ. Ġocam daha yeŋí güccúg çocūmuĢ. GelmiĢler getmiĢler hapis yatmıĢlar 

çıḳmıĢlar. Sōna barıĢmıĢlar. BarıĢdılar bir biriynen ben geldim. Beni getirdiler. 20 

Gayĭnbabamıŋ evi Ģoráydı. Biziki de burēydí iĢde. Onnar geldi geĢdi ġızım. Bunnar 

geldi geĢdi. Biz bȫdük dōduk. ġindi de geldik esgileri hep biliyoḳ amma, getdiler 

kimsemiz ġalmadı.  

Yedi tene, dörd  oğlum mar, üç ġızım mar. HerkiĢ getti, evlendi getti ben burda 

ġaldım. Ġayĭnbabamıŋ evi de uĢdu.  25 
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Ālarım   eĢim   ālarım  

Nergizli‟yi deaniyerek 

Benim günüm bėyle geçer  

Bohça döküp āğlıyarak 

Çocuḳlar varıdı güccūdü biri ġoynumdēdi biri de ġucāmdēdi Ģöle. Ġocamı 30 

öldürdüler. Geldik gėtdik ġızım. Ben on  altı yaĢında geldim burıya. Bu ḵṓde babam 

anam bu ḵṓde.  

Elimi ġoynuma soḳdum  

Boynumu bi yanna büḵdüm 

Nazlı eĢim gelir d y  35 

Çıḳdım da yollara baḳdım 

Ōsüzleriŋ avıdırsam  

Çalar nenni böyüdürsem 

Gelin baĢımı ġorudursam 

Bunŭ da ġadere sayarım  40 

ĀĢamdan oduna saldım 

Azzīn beline çaldım 

Çıḳdım yolları dānedim  

Nazlı eĢimi gelir sandım 

Ġnek sādım, ġoyun sādım, çadır dutdum yaylıya getdim.  Üç tene çobanım marıdı. Üç 45 

tene itim marıdı. Sözüm oŋa üç tene çobanım marıdı. Dāda ġaldı davarlarım. Ġocamı 

vurdular. Üç gün dāda yatdım ta Ģo Tikenni dānda. Ḵṓ hep ġıyı kṓleri hep, müfreze 

gelmedi üç gün yatdık  orda. ġȫle sal bağladılar āçdan onüynan endirdiler dādan 

endiremez araba varamaz. Bir arḫadaĢı varıdı ġocamıŋ o da Almanya yeŋí adet 

olduydu. O da izine gelmiĢ o da beni cipinen dādan endirdi. Bir cipi varıdı. Üç gün 50 
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ġaldım, çocuklarımınan ġucāmda, memāmdāni burda ġodum döĢlerim bȫle oldu. 

Yōḳ dolu beḵcimiz dolu adamlar dolu silahlar ellerinde beḵliyollar. ÍĢġıyalar vurdu 

getti ġocamı. At silahiŋi dedi, o da atmadı. Teslim oldu öldürdüler silahlarını aldılar 

getdiler. Ġki tene biri dabancası, biri ġırması üstünde silahı üsTündēdi.  

Sen yanında mıydın vurulduğunda? 55 

Yoḳ. Ben göĢdüm geldim. Davar burıya geldi. Gendi yaylıya öteberimizi getirmiye 

getdi. Orıya varıncı teslim ol demiĢler. Orda yayla damımız varıdı. ÜĢ dört tene 

damımız varıdı āçdan. Orıya getdi ki öteberilerimizi alıp gelmiye. Ṓne geçmiĢler iki 

tene silahı üç tene adam baĢları sarġılı.  ĠardeĢi de yanındáydı güccük ġardeĢi. At 

silahıŋı demiĢ o da atmamıĢ. Bir can uçun mídaralık etmem demiĢ. Silaha da bu 60 

davranmadan gendi davranmıĢ ölmüĢ. Öldürdü ġızım. Ġaldım, bür sürü çocūnan 

ġaldım. Yüz ġoyünüm varıdı burda iki tene üç tene itim marıdı.  Çobanım marıdı. 

Ġaldıḳ çocuḳlarınan burda ġaldıḳ. En böyügüm on  iki yaĢında, yedi tene kimi 

beĢĢikde kimi eĢikde. Ġoynumda da bir ōlan varıdı daha, öldü beĢ aylıḳ. Bėyle 

geldim bėyle getdim. Onnarı bȫtdüm. Esgerliklerini etdirdim. Her birine bir ev 65 

yapdırdım. Diya evleri baĢdan baĢa. Biri Almanya‟da en güccük  ōlum ġucāmda 

ġalan Almanya‟da horantasıynan. Ötekiler de birinci AvĢın‟da oturuyor ikisi de 

burda. BaĢdan baĢa bu evler bizim yoḫarıdā. Yol üsdüne geliyoŋ ya bȫK bȫK evler.    

Hayvacılıkla mı devam ettin eĢin ölünce? 

Hayvancılıḳdan devam etdim ekin ekdim biĢdim, tırpan biçdim, orak biçdim, tığ 70 

savırdım, ġağnı vurdum, su suladım hepsini de getirdim. Dört tene ōlan everdim, üĢ 

tene de ġız gelin etdim. Ben de burda ġaldım. Ġızlarımıŋ üçü de AvĢın‟da oturuyor. 

Biri Aydın‟da oturuyor torunum toḳtur Aydın‟da, haĢlīmı paramı salıyor Ģúḵür. Bu 

da ġaynımıŋ çocū. Üç tene de ġız gelin etdim. Üçü de AvĢın‟da oturuyor. 

Torunnarım da var Ģúḵür, diya fırını var ōlumuŋ. O geĢdik geld ŋ yerde. Aylīm da üç 75 
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ayda bir üç cüz keat. YaĢlı maaĢı alıyom. BaĢġa ġocam aylıḳlı dālıdı. Otuz yedi 

yaĢında onu öldürdüler, otuz yaĢında da ben ġaldım. Seksen yaĢadım burda 

oturuyom. Ġaynımıŋ çocū geldi de benim odunumu yarıyor. Yaḫıyom daĢıyom ucca 

ucca çıḫıyom ġızlarım geliyor torunnar geliyor.  Zoba ġayollar, zoba ġuruyollar. Bir 

evim mar çıḳ da baḳ, ġocamıŋ hoturafına da baḳ. Ȫle bȫle bi günum geldi geçdi 80 

ġurban  iĢde. Çoḳ çalıĢdım.  

Bu bahçe senin mi? 

He Ģorada benimdi. Buráy evel yapdıġıdı Ģeyle bir kötü evidi iĢde, onu yapdığımız 

gimi galdı. Yētden pencere ġurdurdum ġapı ġurdurdum nēy tdim. Bunuŋ içine dört 

gelin getirdim. Üç de ġız gelin ettim bu bir göz odanıŋ içine. Gelinnere ev yapdım 85 

yapdım ayırtdım. Çocuḳlarım da Ģükür kimsiye möhtec  olmadı. Aḳlıları yetdi 

çalıĢdılar. Ġlkoḫuldan çıḳdılar çalıĢdılar. Muhanete möteç  olmadılar.  Az çoḳ biz bizi 

ġavırdıḳ. Muhannetten eḳmeK   isdemedik. Aç ġaldıḳ susuz ġaldıḳ ġuldan bi Ģey 

almadıḳ, borĢlanmadıḳ, harĢlanmadıḳ. Gelin getirdim ōlan everdim düun çaldırdım 

iĢde ēy kötü günümü geçirdim ġızīm. Ġurban oluyum saŋa.  90 

Sen nėrelisıŋ? 

Erçene teyze, Erçeneliyim. 

Erçene abavv! Erçene‟de bizim Ḫacce varıdı. Soyadını bilmiyom hocēydi 

ġayĭnbabası burda. Epey durdu gendini gelin götürdüydü burda, soyadını onnarıŋ 

soyadını bilmiyom ġızım ġızlıḳ soyadını biliyom. Kazım Hoca‟nıŋ, he bizim kṓlü 95 

hemi de aḳrübamız gelir Kel Yūsüb‟üŋ ġızı Hacca.  

Hayvanlardan neler ürettin neler sattın? 

Yuŋ satdım, pendir satdım, yā satdım, ġatıḳ satdım, ġuzu satdım góyún satdım 

çocuḳlarımı everdim. Yüz ġoynum ġaldı ġocam ölüncü. Üretdim üretdim onnardan 
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satdım, everdim bitdi. Soŋ devrimde de bir inānen otuz ġoynüm ġaldı onu da satdım. 100 

Beceremedim ġayrı çocuḳları bȫtdükden sōna ġalan beceremedim. Ekemedim 

biçemedim ġayĭnbabamıŋ tarlası varıdı otlū varıdı ot getirirdim. Saman getirirdik. 

Tīğ savûrırdıḳ yabēnan. Büğdey büğdey sürüyoḳ he sürüyoḳ geminen sürüyoḳ 

öḵüzlerinen geminen sürüyoḲ, onu da tığ ediyoḲ, savırıyoḲ, büğdēyni bi yanna 

alıyoḲ, yel çıḳtımıydı samanını bi yanna ġoyoḲ, onu da evimize ġoyoḳ, samanını 105 

malımıza davarımıza yediriyoḳ. Büğdēyni de biz bulġur ġaynadıyoḳ, un ūdüyoḳ, 

tarḫana ediyoḳ, yarma ediyoḳ. Tarḫanē Ģindi yarmē, buydē götürrük dearmende 

döğdürrük dönecek daĢ olur. O daĢda döodürrük. Getirrik yuruḳ ġazan ġuyar biĢirrik. 

AĢı biĢirrik o gün sōyar bȫk ġazannarda. Ġatī ġuyarık, ġatīŋ içine çörōtu atarıḳ, 

mādanıs atarıḳ, ırahan atarıḳ, ġarıĢdırrıḳ ġoynúŋ ġatī … Onu tarḫanēy yūrruḳ, aĢı 110 

yūrruḳ, oŋa ġatarıḳ, torbalara ġuyarıḳ. O ikiun durdu mu mayalanır. Onu da 

elimizinen çıḫardır laylonnara dama sererik ġurur, çuvallara ġuyar yerik. ĠıĢlıḳ 

māzeme. Bulġur ġaynadırıḳ.  Dúúrcük olur, bulġur olur, patatis olur, çökelik olur, 

peynir olur, yā olur. Deriye yā ġuyarıḳ derilere. BiĢirir yemāmizi yeriḳ, tarḫana 

Ģorası biĢirrik, cıyıḳlama biĢirrik. Ġıyma yaparıḳ mercimānen, mercümāmiz olur, 115 

noḫudumuz olur, paḳlamız olur fasilyemiz.  Onnarnan yaparıḳ ġızım. Göçmen 

zobasını ġurardım, patatis ġordum. Tarḫana Ģorasını bu göçmen sobasınıŋ üsdüne 

ġoruk, zobēy ġayarıḳ. Çörek ederik patatis ġoruḳ, göçmen zobasına atarıḳ, çorba 

biĢer çörāde biĢirrik, zobēy de ġayarık, ġıĢ gününe ġızġın ġızġın yerik.  

Ġçine pancar da atar mısın? 120 

Pancar atarıḳ, pakla, noḫut atarık. ġȫle Ģȫle pancarımız olur Ģeker pancarı derik 

onnardan atarıḳ biĢirrik.  
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Ġaynenēnen gelin bir dōrdu. Beniynen o ġaynanam, onu da ben emzirdim 

böütdüydüm biricik o ġaldı. Ben emzirdim ġaynanamıŋ südü olmadı. ġorda bir bȫg  

evimiz varıdı Ģorda ġayĭmbabamıŋ, atı varıdı, camızı varıdı, öḵüzü varıdı. Ġānıynan 125 

sap getirir dirgennen sap atardıḳ. Gem sürerdik gem deller. Öḵüzleri ġoĢardıḳ gem 

sürerdik. Camızları öḵüzleri ġoĢar gem sürerdik. Ġoca harmannarı sürerdik onu da 

tıhra eder yīyardıḳ. Tıhra derik. Yel gelici savırıcıḳ da büğdēni yīyícik. Büydē 

sürüyoḳ. Oŋa tıhra derik. ĠalıĢ ġalıĢlarıḳ, oraḳ biçerik. Mercimek eḵer yolarıḳ. 

Tarlalarda mercimek küĢne purçak. Aman ne zorumuĢ purçaḳ yolması purçaḳ 130 

tarlasında gelin olması d y türkü sȫlerdik getd miz yellerde. 

Peki, teyze burada gelin getirirlerken içeriye alırken gelini böyle testi kırıyorlar, bir 

Ģeyler yapıyorlar baĢına bir Ģeyler saçıyorlar? 

O bizim burda var. ġey ġırallar bardaḳ ġırallar gelin gelikene. ġey leplepi Ģeker 

baĢından atallar. UsulumuĢ, gelenek gelenek. Gelini diŋeldiller ġapıya, eline yā 135 

veriller ġapınıŋ Ģey ne çalar süvesine, yā gimi yaḫıĢsın. 

Süve kapının kenarı mı?  

 He üsdü ġapınıŋ üsdü anna. Ġapınıŋ üs yanına eline yā veriller kehadinen, kehadá 

ġuyallar bunu yapıĢdır deller. Onu yapıĢdırır gelin.   

Onu ne için? 140 

Yā gimi yahıĢsın. Ondan sōna orıya diŋeldiller. BaĢından leplepi Ģeker saçar, çor 

çocuk toplar. Para atallar o da bir usul gelenek. 

Damada özel bir Ģey yaparlar mı? Eline kına yakarken damadın gelinin ne söylerler? 

Yapallar elbise edeller.  

Al gelin almıya geldik 145 

Gülleri dermiye geldik 
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Ġıs seni almıya geldik 

Bėyle deller.  

Kıza ne söylerler kızın avcuna kına yakarken, açmıyor mesela niye açmıyor? 

Para ġuysuŋ, altın ġuysuŋ d y, ġaynanası ġınanıŋ üsdüne altın yapıĢdırır. O 150 

gelmēnce açmaz.  

Kapıdan girerken de kaynanadan kayınbabadan bir Ģey istiyor ya ne derler onun 

adına? 

Helbe, üzerlik, üzerl ni versiŋ deller, ġaynanasí n , ġayĭnbabası gessíŋ o gelir filan 

goyŭn senıŋ, filan dana senıŋ, ġoya mallardan elinde mal varısa, yōsa altın çıḫadır 155 

daḫar, bilenzik daḫar, onu almeyĭncá gelin enmez. Taḳsiynen durur ġapıda, at varısa 

at, evel atıdı endirmez enmezdilerdi gelin üzerl ni isdiyor, gelin üzerl ni isdiyor, 

durdurullarıdı. Ġaynene ġayĭnbaba gelir ne isdiyoŋ ġızım seslenmez tābi gelin. 

BaĢġası der ki Ģunu isdiyor Ģunu isdiyor. Onu vėrdik deller, onu muhaġġaḳ vėriller 

gelin ayrıssa çıḳsa yanı evinden oturmasa ġocasıynan onnarı veriller üzerl ni alır 160 

gedeller. Eline altın yapıĢdırıllar onu dahallar bilenzik daḫar onu veriller, filan ġoyŭn 

senıŋ deller, filan inek senıŋ deller onu alır geder.  

Çocukları nasıl büyüttün?  

ġo tarlalardan öllük getirdim sırtımına bir yanı yırtıḳ yanını altına ġodum ēy yanını 

üsdüne ġodum. Bir āç beĢĢ m varıdı yedi çocuḳ böytdüm. Ġayĭnbabam getirdi niye 165 

boyalatmadıŋ dedim. Niye boyalatmadıŋ dedim beĢĢ  dedim. Dedi kine sen de ōlan 

dōreydıŋ dedi siftah, siftah ōlan osseydı dedi ġayĭnbabam maraḳlıydı boyaladırdım 

dedi. Ben de ā getirdim dedi, ağaç, ağaç. Dıḫır dıḫır sallarıḳ Ģöle. BeĢĢ ŋ içine ġorduḳ 

çocuḳları yatırırdıḳ.  
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Ne söyledin çocuklara ninni? 170 

Gel gel edesi  

Getir tean hevlesi 

Egidim yesin bȫsuŋ 

TombüĢ tombüĢ yörüsüŋ. 

Ġızıŋ adı Zekiyē‟di siftah ġızımıŋ adı. Neler geldi ġızım Ģu baĢımıza neler getti amān 175 

amān. 

Egidim yavrum demek mi? 

He, egidim yesiŋ bȫyüsüŋ, ġoya ekdim biçdim egidim bu benim demek, bu benim 

egidim. He ġurban. Ēyle geldik ēyle gettik ġızım. Ġayĭnbabamıŋ atı varıdı, camızı 

varıdı, sürüynen ġoyŭnu varıdı Ģuralara gelirdi. Çüt camızı da olurdu yōrt camızı da 180 

olurdu. Çüte gėdeller camızınan, dādan mertek getiriller. Bením evdā hezenneri 

görseŋ dādan getirmiĢler.  

Peki, bu dağlarda ne gibi kuĢlar olur? 

Ġbibik, saḳca, bülbül, güverçin, dā güvercini, yazı güverçini deriḳ, onnar olur ġartal 

olur. Hacı lâlek olur ġızım, hepisi de olur, olmadıḳ ġuĢ yoḳ. ġey ġuĢu derik geliyordu 185 

benim burıya tergediler yemliyordum pencerede. Gelen ġuĢumuza ne derdik? 

Yusufcuḳ. Yusufcuḳ ġuĢumuz var benim beĢ altı tene, künde geliller pencereden yem 

ġorum.  Onu yeller gedeller çıḫallar süyǚge. Yuvaları var berçiniŋ çatınıŋ içinde. 

Beslerim onnarı. Süyüḵ d  damıŋ süyügüne diyom. Damıŋ kenarına Ģȫle ġoruḳ ācı. 

Dökülmesiŋ dēy diyha diyha baḳ ġomussuḳ aha.  190 

Merdivene ne diyosun, süllüm diyor musun? 

Ġnecik derik enecik. BaĢġa yerde süllüm deller merdüvan deller bizim enecik derik 

baḳ enec m diya.  
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Kilere ne diyorsun? 

Hazın damı derik kilere, samannık saman ġuymıya, mal dıḳmıya aḫır derik.  195 

Cinnik diye neye diyorlardı? 

Cinnik de Ģey yapallar ġayĭnbabamıŋ var benim de varıdı sökdüm. Odanıŋ Ģöle 

geçerek selamlıḳ gimi eliŋi dutup geçecek yeri, oda, erkek odaları olurudu evel, 

ġadın girmes. Erkekler zoba ġayar orda oturur. Orıya bir takteynen yapallar. Altına 

odun mudun ġuyallar. Cinn ŋ altında derdik. He taḳTadan yapaŋ. Diya dolaplarımız 200 

var esgi esgi dolaplarımız var ġapılarımız var daha esgi ġapılarımız. Oŋa cinnik 

derdik cinn ŋ altında derdik. ġeyle yapallar selamlık gimi. ġöyle dutarıḳ girerkene 

gireŋ erkek odasında olur. ġöyle selamlık gimi olur. Ġosġalallar Ģuralarını dutaŋ 

gireŋ. ġuvadar yer olur altına da öteberi ġollar. Odun ġollar ayakġabısını ġor giren 

adam.  205 

Ayakkabıyı nasıl giyerdiniz eskiden? Böyle ayakkabı yoktu o zaman.  

Yoḳ canım kötü sōḳ ġuyu derdik. Sōḳ ġuyu kötü ayakġabılara, kötü kötü öḵceli sōḳ 

ġuyu, öḵceli ayakġabı sōḳ ġuyu derdik.  
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-7- 

Anlatan: Cuma YILMAZ 

84 yaĢ 

Derleme yeri: Altunelma  

Binboğalar, Ġara ElbisTan‟dan gelme Ġarayúğ‟den. Terziler, Albısdan‟dan gelme. 5 

Terziler de çoḳ ġabile, albayımız varıdı emekli albayımız Ģindi hasda oldu Ģiy   oldu. 

Benim ōlum da albay oldu ĠnĢallah heye, hākim albay asgeriye, ha yiğenim.  

Sen ȫle mi yazıyoŋ yāní? D ne baĢımıza geleni.  

ġindi ḵöyden gelleneri annatıyım size. BaTTallar deller Cin Hasannar deller. Onnar 

da ArıtaĢ‟dan gelme, ArıtaĢ ḵöyünden evel Hunu‟ydu oranıŋ adı, Ģindi ArıtaĢ oldu. 10 

Ondan sōramıya, biz Hacıveliler Setirek‟den gelme Dārende, kazamız Dārende, 

ḵöyümüz Setirek.  Dedem gelmiĢ Posġof ḵöyüne, o zaman Kürt mürt yōmuĢ orda 

kimiŋ baḫımlī elind seymiĢ PosġortmuĢ ḵöy Hurman‟ıŋ ġırānda orıya gelmiĢ 

ġonmuĢ. Orda baḳmıĢlar ki sinäk Hurman‟ıŋ Ģeyinden o zamanıŋ gününden sinäk 

ivez var ondan sōra. DemiĢ ki burada barınamaḳ biz burda sinäk ço umuĢ fálan 15 

demiĢler. Bu Altunelma LorĢun‟a gelmiĢler. LorĢun Dirgen Ali‟niŋ ḵöyü o zamandan 

heye. Dirgen Ali‟den de annatıyım isderseŋ ondan sōramıya. LorĢun‟a gelmiĢler. 

LorĢun‟a baḳmıĢlar ki arazi bol, orman yaḫın, ondan sōramıya suyu gendi gendini 

ġavlıyor gene puŋarı var. Ondan sōra ḵöyüŋ içinde puŋar var, Ġafarağa derdik, Kör 

puŋar derdik, Pöhrek derdik, Ġane derdik bu puŋarlar varıdı biliyō. DemiĢler ki 20 

büŋgüldek puŋarı var ulu puŋar var suyu da bolumuĢ diyor daha su devam ediyor 

sōra bir ağıza düĢdü hepisi. Ġuraḳlıḳ olmuĢ felan biz geldik ulaĢdıḳ. Ha ġardaĢım 

Setirek‟den gelmiĢler burıya. ġindi bizim mahalliye bu yanna Setirekli Mahallesi 

deller. Tā bilmiyom bir iki göbeK deaĢdi daha bize Setirekli deller. Oya gelince oy 
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isdemiye gelince Setirekliden aday oluyoḳ vermiyollar, ġız isdemiye gelince amanıŋ 25 

Setirekliye verek oğullarına ġızlarımızı deller. Bunnarı da dėy m mi yani? Gendileriŋ 

yüzüne de diyom NorĢunnularıŋ oy vermiyosūz da! Ula ġızımız rahat ediyor sizde, 

her iĢiŋizi dört dörtlük yapıyorsūz, su aratmıyorsūz, duz aratmıyorsūz, ya dahra 

aratmıyorsūz deller, tedārikli adamsīz deller falan ha ġardaĢım. Dört ġab lesini dedim 

Ġara Hıdırları da bilemiyom. Sıḳçalar deller babamıŋ dayıları burda, bu oymaḳda 30 

Sıḫcalar Çiçenli soy isimleri, onnar da Sivas‟ıŋ DeliklidaĢ‟dan gelmēymiĢ babam 

annatırdı bunnarı da baŋa babam tarih gibi bir adamıdı, bilirdi onnar da Sivas‟ıŋ 

DeliklidaĢ‟dan gelmiĢler burıya yerleĢmiĢler onnar çoḲ   evel. O gelmiĢ biz 

Setirekliler sōnadan geldik burıya. Ondan sōramıya ġardaĢım burıya yerleĢmiĢler. 

Geldik yetiĢdik ne biliyim, neçe çalıĢdıḳ yeğenim, neçe tırpannar biĢdik, neçe oraḳlar 35 

biĢdik te ohooo! 

Yolculūm da var Bertiz‟e gėderdim, ordan beḵmez yükledir beygirlerinen Marabız‟a 

Söbeçimen‟e ondan sōna Çürúğ‟a gėder satar gelirdim bunnarı biliyō neler geldi 

neler geĢdi baĢımdan ooooy! Hanımım varıdı dünyălar eyisiydi yiğenim üçüncü 

senesi bitdi vefāt edeli.  40 

Asgere biŋ doḫuz yüz elli ikide asger oldum. Sívas‟a getdik. Sívas‟da ġaldıḳ. Aradan 

on  iki ay geçince on  iki ay olmadan çavuĢ ġursuna getdim. Erzincan‟da çavuĢ 

meslek  eğitim muhabereciydim. Mamaḳ yōdu bizim günümüzde sōnadan Mamaḳ 

oḫulu çıḳdı muhaberiye. Erzincan‟da doḳsan gün ġadar ġaldıḳ. Orda ḳomutanlarımız 

bize beĢ giĢiye, atmıĢ giĢi getdiydik orıya içinden beĢ giĢiye pek ėyi derece yazmıĢlar 45 

lisdemiziŋ ġarĢısına. Geldik geri bólúğúmuze geldik Sívas‟a. YüzbaĢı lisdē almıĢ 

baḳmıĢ bólúŋ de çavuĢları tehris oluyor ġalan bizden evvelkiler. ÇavuĢ gerek bólúa 

ȫle annatdı yüzbaĢı bize. ġüḵrü Altun ismindēdi yüzbaĢınıŋ adı. Dedi ki iĢdimā etdi 
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bólúú ismini oḫudūm kiĢiler dedi, üçer adım dıĢarıya çıḫacaḳ eratdan dedi, Cuma 

Yılmaz dedi, burda ḳomutanım dedim, üç ayaḳ adım atdım bir selâm verdim çıḳdıḳ. 50 

Veli Paḫsu, baḳ onnarı da biliyom elli iki nėrē, elli dörtde tehris oldum. Hep adlarını 

da biliyom subaylarıŋ nēy ŋ MaĢallah deller seksen dört yaĢındıyám. Ondan 

sōramíye oḫudu Veli Paḫsu, Fevzi Bozdā, ġāben Gül, Memet Paḳ Kilisliydi oooy! 

Muhabere çavuĢlarına ārtmen ōretmenneriŋ yedek ōretmeni, direk biz çavuĢ olarak 

tehris olup çıḳdıḳ. Ōretmennik ārtmennik var size dediler girmeK isiyen varısa 55 

dediler. Polislik var size girmek isdiyen varısa dediler. Üç ay eğitim görüyoḳ ondan 

sōra üç Ģeher üç vilayet isdiyoḳ MaraĢ yoḳ Antep, Malatya bize yaḫın ya Ġayseri. 

Bunuŋ birini veriyor bize. Ȫle sınav mınav yoḳ günümüzde polis üç ay eğitim 

görüyor. Na ġadar yalvardılar LorĢun‟u bi Ģey sandım ġurban olduğum ġafamı 

soḫunuŋ içine ġuy da ġır hah, getmedim. O Memet Paḳ ded  getdi, o Veli Paḫsu 60 

zaten MaraĢlıydı, MaraĢ‟ıŋ içinden zeŋginneridi Veli Paḫsoy Paḫsoylardanıdı iĢde 

hee. Ben getmedim o Memet Paḳ çoḳ ricā etdi baŋa o zaman Ģėy yōdu telefon felan 

yōdu günümüzde, meḵdúp, meḵdúp salıyor baŋa ula üç ay políslık var gel, Ģu çífcí 

hayătından vazgeç diyor, yoḳ. Ben LorĢun‟u bi Ģey sanıyom genĢlik hanım var burda 

güzel eyi geçiniyoḳ hanımına… 65 

Bacım Fadime beni dinner bāzí o iĢde. Onu nerde buldūz la! Ey ġurbanım ula. 

(Kiraz! Yavrum bunnara bir yuḫa çay et ġızım yav.) Pendir dōrasıŋ güzel duz eḵmeK  

olur, ġahvelti eders z, benim hanım imkânımı var ki ġaldıra bȫle Ģeyden. Misāfir on 

rızḳınan gelir, herif derdi, hocalarımızdan duyuyoḳ biz bunu derdi, birini yer 

doḫuzunu bize bıraḫırmıĢ, bu fırsat ġaçar mı elimizdēken derdi. Elimizde de varıdı 70 

Ģüḵür, çalıĢdıḳ çabaladıḳ didim dırnaḳ aooo! Heç muhanete möhdec  olmadım 

Allah‟ıŋ izniyle. O Ģeylere öndüĢ para verirdik emeḵlilere aylıḳlılara paramızda āsiK  
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olmazdı Ģüḵúr Allah‟a. ġind  albayım künde telifon ediyor baba, daha çifcilik 

yapıyom daha dün otuz beĢ çeliK buydey eḵdim moturnan ben kötennen sürdüm 

hemi de getdim tekrar ġaz ayā çeḵdim. Köten moturuŋ arḫasında tarla herç eder, tarla 75 

sürer. Teḵrar da ġaz ayāyınan ikiledim, ȫle temiz ekerim ben. Ȫle heç tıŋ tıŋ tıŋ tıŋ 

midyelinen nēnen midyelim de var onnan da eḵerim de ėyi velhan ėderim, orda 

çalıĢdırrım midyali bu ekd m yer f  yeriydi.   

Nėriye geldiydik asgerlia, hee, çıḫartdı dedi ki, beĢimiz de çıḳdıḳ ġarĢısına selâm 

verdik durduḳ orda esas vaziyetde. Baḫıŋ dedi asgerlerim dedi ben dedi Erzincan‟a 80 

atmıĢ giĢi saldım muhabere meslek eğitimini görsúŋler deyi dedi, bu beĢ giĢiniŋ 

ordāḫılar dedi bunnarı óretenner eğitim yapdırannar ġardaĢları ab leri babaları dealidi 

dedi. Bunnar baĢarı gösdermiĢler pek eyi derece vermiĢler isimleriniŋ ġarĢısına dedi 

ben de bunnarı dedi yārin Diyarbaḫır‟a çavuĢ ġursuna gönderecām. Bölüúmuŋ 

çavuĢları tehris olmıya baĢladı bunnar bölüú eline alacaḳ siziŋ çavuĢlarıŋız olacaḳ 85 

inĢallah geliller dedi. Üç ay orda eğitim göreceaḳ çavuĢ eğitimi. Gelirken de dedi Ģu 

ġazanamayıp da gelen olursa içiŋizden dedi tiren Ġızılırmaḳ köprüsünü geçiyor dedi 

toprā neye gendāndini atmasıŋ belki ölmez dedi Ġızılırmaḳ suyuna gendini atsıŋ dedi 

bōlsuŋ ölsúŋ dedi. ÇavuĢlū ġazanmadan gelen benim eratım dedi. Aboov biz öldük 

nėydek Yarabbi, nasıl ėdek, nėytsek deyi get. Sabaḫdan oldu Ģey  tdiler hepden 90 

soyunucuŋuz dedi, her Ģeyíŋız tekmül elbiseŋizi asger elbisesini iç çamaĢırıŋızdan 

berli hepsini deaĢic z dedi, potünüŋüze ġadar boyalı yārin ġarĢıma çıḫıcīz, yārin 

sabahlēn sizi tirennen gönderiyom dedi. Sevk ediyom Diyarbaḫır‟a dedi. Getdik 

Diyarbaḫır‟a hâsılı kelâm cilet gibi olduḳ, bir baĢgediklimiz varıdı ġüḵrü Güldiken. 
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BaĢçavuĢ, dört sırma daha da ġıdemli var buralarda bȫle emeḵli olmuyor yaĢlanmıĢ, 95 

çağırır, gel benim  ōlum gel. ġ yi bȫledi, benim  ōlum gel gel. Taḳ bi selâm veririm 

adıŋ nēdi Cuma Yılmaz ḳomutanım, dörd  adım gėder óŋ sıra ben arḫası sıra döner 

adıŋ nēdi benim  ōlum Cuma Yılmaz, gel benim  ōlum gel gel. On adım atar gene der 

gel benim  ōlum gel gel, Cuma Yılmaz adıŋ nēdi Ģimdi baĢıma geldi. Unuduyom yav, 

birez sōna seniŋ adıŋı da unudurum yāni. Ġurban oluyum adıŋa da saŋa da. Seníŋ 100 

güccüúŋ ney o? Sāmettin mi? ġō aĢĢāda cāmide orda arḫasında namaz ġıldım zaten 

Ģeyiŋ Bekir Dana‟nıŋ neyiŋ Ģeyinde de barabar oturduḳ hep bütün. O çoḳ sever beni. 

Biri de burıya geldi getdi bi yol imam olmaḳ  için. Sen miydíŋ la? Allah‟ıŋa ġurbanım 

seníŋ. Yoḫ heri? He ġaldıŋ acıḫ he. 

Getdik çavuĢ ġursunda çavuĢ olduḳ geri döndük geldik. Bölüú elimize aldıḳ baba, 105 

Cuma Yılmaz ÇavuĢum löbetçi çavuĢ olduḳdan sōna erat. Rahatça yatarıḳ böón 

sehati gelmēĢin bize ḳaḳ demez falan filan bȫle de sayıldıḳ sevildik yāní çavıĢlıḳ. 

Ḵṓlúlerim geldi oríye savḳıyet ḳaḫdım kine burda Dirgenneriŋ ünnüler Dirgenneriŋ 

Arif, Ģindi Osmaníye‟de yaĢıyolar geliyor burda tarlalarını nēni ekip gediyollar. 

Tanır‟da ġıḫ Davud‟uŋ ōlu Hasan Hüsǖn, Hunu‟da Ġallikleriŋ Hösük, Ġallik 110 

Mısdafa‟nıŋ ōlu zäŋgín çocuḳları. Savḳíyet baḳdım kine MaraĢ savḳıyeti geldi 

dediler sabahanan gün dearken ḳaḫdım, ġıĢlanıŋ arḫasına diz çökertmiĢler 

oturuyollar MaraĢ savḳıyeti dediler hemen dolandım geĢdim, ula MaraĢlı kim var 

burda? Hepimiz MaraĢlıyıḳ amca, çavuĢum dediler. O ne ula dedi Cuma çavuĢum 

dedi Dirgenneriŋ ōlu Arif benim team gendi de benden sōra geldi iĢde savkiyet, ben 115 

çavuĢ oldum. Ula ġurbanıŋ oluyum Arif dayı ōlu burda mısıŋ falan. BaĢlarında bir 

üsteğmen var dört tene de muhafız asger var. Dedi hemen ḳaḳdı, Hösük ḳaḳdı 
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Hunulu, Tanırlı Ģey ḳaḳdı Hasan Hüsüyn ḳaḳdı. Serkizçayırlı Cinno ḳaḳdı o da 

zeŋgín Serkizçayırı‟ndan hep zeŋgin çocuḳları. Taḳ bir selâm çaḳdım Ģiye üsteğmene 

ḳomutanım ne olur dedim üĢümüĢler adamlar sōḳ hava. Bunnar dedim hep aḳrabām 120 

ne olur dedim bunnara bir müsāde ver de dedim adam da haḳlı ġantinimizde bir çay 

içiriyim ıcıḳ ısınsıŋlar dedim. Onnar üĢüdü ısınsıŋ, dedi, bu erat, dedi. ÇavuĢ, dedi. 

Bu erat içmes  dedi. Onnara gücüm yetmez dedim hepine çay içirmiye ġoca savḳıyet 

yaní var iki yüz giĢi var. Onnarıŋ hepine çay içiremem ḳomutanım erkekce dedim. 

Verirsēŋ ikram olur on daḳġaŋı alaḳ n   ōlur dedim ġantinde bunnara bir çay içiriyim 125 

Ģu dayımıŋ ōlu, Ģu filan ġomĢum, Ģu aḳrabā falan. Hepisi aḳrabā bunnarıŋ çavuĢ, 

dedi. Tamam, ḳabul ediyom dedim, hepisi aḳrabāmız dedim, arḫadaĢımız, din 

ġardaĢımız dedim. Dedi ki madem ne desem boyun büḵüyoŋ dedi al da götür bunuŋ 

dördünü dedi. Onnara çay içirdik geldik, hâsılı kelâm onnarıŋ çavuĢlarınıŋ yanĭna 

getdim yaḫın yere verdiler. ÇavuĢlarını gördüm siziŋ de hemĢeriŋiz varısa siz de 130 

hemĢeriŋizi ġollaŋ bunnar benim aḳrabālarım hemĢerilerim falan, çavuĢlarnan 

tanıĢdıḳ. Ġsdikâma neye girdiler orada derken hâsılı kelâm ȫle asgerlm bitirdik. Otuz 

gün yol hāriç otuz gün izin verdi baŋa geldik ġıĢ günü ġar ġapatdı buráya, yayan 

geldik AvĢın‟dan ġar ġapatdı yolları buraları seḵizen dört gün ġaldım.  

Kaç kilometre AfĢin buraya?   135 

On iki on üç kilōmetire.  

Yürüdünüz geldiniz ordan buraya?  

Ohoooo elli dāfe yörüdüK o günnerde yol mu varıdı bel mi varıdı. ġey yolumuz 

varıdı ġağnı yolumuz nēmiz varıdı ȫle asvat mı varıdı. Ġurban oldum, AvĢın aha 

Ģura, AvĢın‟da ne varıdı, heç. Dörd eĢĢā odun yüklerdim sabahanan erkenden. Ulu 140 

Cāmí‟níŋ orıya dururduḳ merkeplerinen, satmanıŋ   uçun. Orda satamadım Ģey 

Ġmirellez‟e eletdim Ġmirellez‟de satamadım, AvĢın‟a sürdüm AvĢın‟da satamadım, 
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Ġarȫz‟e sürdüm, Ġarȫz‟de satamadım ĠuĢġayası‟na ezen oḫundu ĠuĢġayasın‟a 

yaḳlaĢdım ezen oḫunuyor, cāmiden çıḫannarıŋ ṓne cāmíníŋ ṓne durdurdum 

ĠuĢġayasın‟a. Ohoo odun gelmiĢ ġuruluḳ gelmiĢ ġuruluḳ gelmiĢ! YaĢ sṓdúŋ ṓne 145 

gereḵ Ģindik mi temusda getirip de ġırılıp da ġurudup da yaḫıyollar mı ġurban oldūm. 

Orda satdım dörder keade, beĢer keat isTedim, dörder keade yük baĢına satdım dört 

tene eĢĢek. Sekiz on altı keat para aldım sevini sevini öldüm bre baba.  

Kaç kilometre eder bu gezdiğin yerler? 

Daha desem daha Gürün‟e ġadar götürmedim mi mertekleri. Satamadım Posġof‟da 150 

yedi buçuḳ verdiler, Gürün‟e duza getdim, duzu ordan om beĢ ġuruĢa alıcíym burda 

otuz ġuruĢa satıcíym duzu. Hemi de bu arada çifcilik ederim öḵüzlerinen 

camızlarınan falan te oo neler! Posġof‟da yedi buçuḳ verdiler o ĠuĢġayası‟nda satdıḳ 

döndük nėse merteklere.  

Ula Allah‟ıŋıza ġurbanım nerden geld z? Beni Ģindi hanım olsıyadı derdi ki, Kiraz 155 

diyemiyor yiğenim benim bacımıŋ ġızı, torbanıŋ ib nden dutduŋ gene silkiyoŋ derdi 

dabanından çıḫarıyoŋ derdi. E bunnara bu gerāmiĢ ġızım. Ondan sōramıya Çomu‟ya 

vardım yedi buçuḳ keat verdiler ula yörüyüp gediyom mertāŋ birini yüklemesem iki 

beygir bir eĢĢek, bir de arḫadaĢım var yanımda onuŋ boĢ hayvannarı. Ula sat Ģunnarı 

arḫadaĢ vermiyorlar iĢde yedi buçuḳ keatden fazla diyor. ĠaĢannı‟ya vardım yedi 160 

buçuḳ keat verdiler, Örenni‟ye vardım yedi buçuḳ keat verdiler, Gürün‟e gediyoḳ yol 

o yannı. GüneĢ aĢıyor Hatcepuŋarı‟na vardım, ilāhi Ya Rabb . Haccepuŋarı da am 

hüdüdümüz bizim, AvĢın‟ıŋ Gürün‟nen. Hatcepuŋarı‟na vardım güneĢ aĢıyor onnar 

tığ savırıyor. Bizim burda tığ mığ ġalmadı oralar yayla savı ya, gec  olur. Bir adam 
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geldi merteklere müĢderi oldu. Dedim ki ġardaĢım on keat isdiyom yav, yedi buçuḳ 165 

keat veriyim dedi o da yav. Telifon yoḳ ki o zamanıŋ gününde telifon mu ediyollar 

diyem Allah‟ım sen. Verdim baba dedim, yalıŋız bizi misafir ediciŋ dedim. Eḵmāŋi 

neyiŋi yemeciyik, hava sōḳ bize birġaç yataḳ sericiŋ yatıcıyíḳ baba. Azzīmız 

eḵmāmiz var bizim dedim. GölüKcünüŋ azzíy yemā olur yāní. Yanında bir azzī o 

zamanıŋ gününde, ya iki çökelik ya pendir yōdu, pendiri bilen yōdu. ġindi çökelik 170 

ḳaḳdı pendir oldu hep bütün. Ondan sōramıya verdim baba dedim gerā yoḫ. Baba 

gederim dedi, size bir ġat yataḫ sererim ikiŋize dedi, iki sermem dedi, ser baba 

ġulunç ġulunca yatarıḫ nėydek. Tamam, baba dedik verdik beygirleri yıḳdıḳ sürdük 

Ģiye Gürün‟e. Gürün‟e vardıḳ duzu aldıḳ geri döndük. Ha baĢġa onu da orda ġapadaḳ 

yeter.  175 

Dirgen Ali‟den anlat. 

Bir torunum geldi Ġsdambıl‟dan, Ģu ġadar yav, adı Yusuf geçende burdeydí getdi 

epey ġaldı, ġızımıŋ ōlu. Dede dedi baŋā bahciye gediyoḳ bizim bahçıye, bahcam 

Ģurda güccük ōlumuŋ evi de orda. Üç ġat bahcam var, ġuyum var, getdi herif bir 

köĢesine ev yapdı. ġindikiler eḵe eḵe. Bunnar da getdi Ģo yanda yim beĢ buçuḳ 180 

dönüm tarlam varıdı, orıya yapdılar iĢde. Orıya bṓn Ģiye getdik bazarlıḳ etmiye, 

dabanına Ģap atıyollarımıĢ Ģindi bir ameliyeler. He onu atdırıcılar dört düz metire 

ġāre Ģey dabanı ȫle geliyor o da iki ġat yapdı orıya yim beĢ dönümüŋ içine.  

Dirgen Ali efendim, Ģey dedi o çocuḳ dedi ki baŋa, dede dedi bu ḵṓŋ ağası kimidi 

dedi. Ula barmaḳ ġadar çocuḳ Isdambıl‟lı, Isdambıl‟da dōdu Isdambıl‟da yaĢıyor 185 

gendi. Ula saŋa ne dedim ōlum sen nideŋ Dirgen Ali‟yi ḵṓŋ ağasını dedim. Yoḳ Fat ŋ 

ōlu Ġmine‟niŋ bȫgünüŋ ōlu Isdambıl‟da yaĢıyolar ġızımı orıya verdik. Geldiler, biz 

Marabızlıyıḳ bi yanımız Marabızlı bi yanımız Armıdalannı, Ġsdambıl‟da yaĢıyoḳ 
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dediler. Bize orda Döndü ġızı tārif etdi dediler.  Ġsdambıl‟dā ġızım burdeydi evelki 

gün getdi. DemiĢ onnara bacımıŋ ġızı var onnar bu tarafdan ġız aramıĢlar ille. Ḳocası 190 

Armıdalannı ḳadın Marabızlı. Bize demiĢler ne var o yandan Döndü, Döndü‟ynen 

tanıĢmıĢlar, bize demiĢler o yandan bir ġız demiĢler falan. Vallaha demiĢ bacımıŋ bir 

tek bir ġızı var iki ōlu bir ġızı var demiĢler verillersē gediŋ baḫıŋ demiĢler. Onnar da 

geldiler hemi de iĢleri varımıĢ evlerine geliyolar Marabız‟a falan, geldiler gördüler. 

Beni çārdılar ben o iĢleri çoḳ eyi yaparım beni çardılar. Biricik ġızı dedim Fadime 195 

Hanım dedim ġadınıŋ adı Fadime benim ġızımıŋ adı da. Fadime Hanım dedim 

yavrım biricik ġızım var ta Ġsdambıl‟a nayla ataḳ falan dedim. Ula hacı emmi 

ġurbanım ġadaŋı alıyım dedi, biriciK  ōlan benim, baĢġa kimsem yoḳ dedi. Benim de 

biricik ōlan dedi, ula iyiymiĢ dedim ġalbimden. Bunu buŋa versek eyi olur herhalda 

dedim, adamıŋ biriciK  ōlu gözünüŋ ḵöḵú. ĠĢimiz eyi dedi Ġstambıl‟da dedi, ġızım ne 200 

diyoŋ, eniĢde ne diyoŋ dedim. Onnarıŋ da baĢġa ġızı yoḳ ġorḫuyollar nasıl olur nasıl 

olmaz. Halime hanım da aḳlı baĢında bir ġadın ġocası da güzel ehliz bir adam, Halil 

isminde ehliz yani güzel. Geliŋ çocuḳlar, bunu bunnara verek. Vallaha bunnar Ģo 

sevgiyi çoḳ seviyollar dedim, verek eyi olur ıĢallah falan dedim. Yav Isdambıl ne 

melmeket baba bre ġızım. ĀĢamdan biniyor herif sabānan Isdambıl‟a eniyor. 205 

ĀĢamdan biniyor Anḳarı’ya, sabānan işini bitiriyor Anġara‟dan geri biniyor eve 

geliyor dedim. AvĢın‟nan ne farġı var. Yeter ki parıya baḳ sen falan dedik. Verek mi 

verek dediler haydi. Verdik yaní diyecām onuŋ ōlu, ula gelmiĢ benden ḵṓŋ ağasını 

soruyor. Ḵṓŋ Ā‟sı Dirgen Ali dedim, ōlum dedim. Nic  oldu dedi öldü ōlum dedim 

dāda vurdular adamı dedim. Ocā yanasıca vurdular, babam çoḳ bilirdi yāní ōlum 210 

derdi körü körüne vuruldu adam getdi derdi. Ağa varısa tiğrāde varıdı derdi. Ȫle 

deller ya bir temsilde. Eyiliği varısa kötülúú varısa eyiliği de varıdı ōlum derdi. 

Dirgen Ali ün almıĢ adamıdı. Benim anam Terzileriŋ ġızı Terziler de dayısı Dirgen 
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Ali‟niŋ. Babama eniĢde derdi. Babamı altı ay muḫdar etdirdi, muhdarıŋ elinden 

möhürü aldı babama vėrdi. Altı ay sōna babam atġıya vardı ġapısına, köy atġısına. O 215 

zaman köy atġısı nē olurdu. O ne ula eniĢde demiĢ, bu āzaları da almıĢ babam yanına 

gediyollar evine dōru. Ḵṓŋ beḵcisi Deli Hasan varıdı, onu da almıĢ yanına babam 

muhdarlarıŋ yanında dururdu beḵci köyden haḳ toplardı beḵci gendine zahra. Atġı 

hee. Köye köyüŋ arġı iĢlenici deal mi köyden para toplallardı, ġabala verillerdi atġı 

derdi oŋa atġı. Ondan sōra ġardaĢım eve dōru yaḳlaĢınca babam dönmüĢ ki heç bir 220 

tene āza ġalmamıĢ yanında ġorḫusundan. Bir o beḵci ġalmıĢ yanında, o ne ula Deli 

Hasan demiĢ, ötekiler nic   oldu demiĢ āzālar. Onnar hep arḫaŋdan zıvındı Hacı Ağa 

muḫdarım demiĢ. E biz nėydek ya! Onnar arḫadan zıvındı demiĢ, pırtdılar. Ġorḫdular 

getdiler demiĢ. Ula varaḳ ȫlese Hasan gel varaḳ demiĢ, aĢĢādan havlûsûna varmıĢlar. 

Yerin de yurdun da bellisiz etdiler kürütdüler yıḫıldı ev. Ayrı ayrı ev yapdılar zaten 225 

biricik Ese ġaldıydı o da öldü. Kimse ġalmadı bȫḵlerinden. Ġapıdan çārmıĢ Hatce 

ana dėyi Hatce ana da donturaĢlı hanımıdı, ȫle güzel bir hanımıdı yāni, yāní yaĢlı 

baĢlı ben ulaĢdım Ģȫle on iki on üç yaĢlarında varıdım onu vurduḳlarında. Ondan 

sōra ġardaĢım ne diyoŋ muhdar ōlum demiĢ Hatce ana. DemiĢ ki Ali emmime demiĢ 

atġı dėyi geldik, onu isdēciyik demiĢ.  Ula ōlum demiĢ, Ali emmiŋe atġı dėyi gelen 230 

olmadıydı demiĢ. Evde amma demiĢ duyuraḳ mı duyurmıyaḳ mı ne diyoŋ, demiĢ. 

Duyuraḳ Hatce ana demiĢ babam, babama eniĢde derdi. Duyuraḳ Hatce ana demiĢ, 

verirse alıcıyıḳ demiĢ. Var geri dönmüĢ sȫlemiĢ Hatce ana, çıḳmıĢ, o ne ula eniĢde ne 

diyoŋ demiĢ. Vallaha Ali emmi atġı atdıḳ saŋa, sen de vericiŋ ḵṓlúlerden topluyoḳ 

arġ iĢlediciyik demiĢ. Ula ōlum duymadı sen demiĢ yav, ben hiç atġı verdim mi, hiç 235 

bir muḳdar ġapıma geldi mi, sen ne cürāyetle geldiŋ burıya demiĢ. Vallaha almáyĢın 

getmēciyim Ali emmi demiĢ. Ve lâ havle ve lâ ġuvvete illâ billahil aliyyúl azím 

diyor, hemi de eniĢde dėyi seviyor. Derken nēse demiĢ iki buçuḳ líra veriyim, hele 
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gedíŋ demiĢ. Ġki buçuḳ líra, ėyi para. Eŋ aĢĢā bu ded me yetmiĢ sene oldu. Ḳırḫda 

vurdular, bin doḫuz yüz ḳırḫda. Ondan sōra geri tamam demiĢ alıĢdırıcıyıḳ  seni Ali 240 

emmi demiĢ. Ula get haydi demiĢ Ģurdan aĢĢā yoḫarı ġonuĢma iĢde haydi, al da get 

demiĢ. Babamgil geri dönmüĢler, gelmiĢler Deli Hasannan. Āzalar toplanmıĢ 

babama, vallaha alıĢdırıcıyıḳ Dirgen Ali‟yi demiĢ babam. Vallā Hacı sen eniĢde dėyi 

saŋa bi Ģey dememiĢ, yōsa seni ġuvalardı demiĢler. Ula daha AvĢın‟da mavĢında çoġ  

iĢleri var da, yav AvĢunnular rāzı olmaz yav. Ġsderse olsuŋlar canım da. 245 

Bir gün diyor kirásini götürdüm diyor, yaní babam ağa varısa tiğrā de var derdi 

babam, AvĢınnınıŋ kirasını götürdüm Ġayseri‟ye diyor, gólúḳcúluḳ var beygirlerim 

var merkebim var diyor, geri de kirásini getirdim diyor. Om beĢ lira mı yiğirmi lira 

mı para haḳ etdim diyor. Ġayseri‟ye gedip gelmek beygirnen nēnen. Alamıyom 

elinden diyor, alamıyom, gediyom geliyom vardıḳca AvĢun‟a, ġapısını dükġanını 250 

çeviriyom diyor. Ula verrik bre ōlum ne oldu falan filan acıḳ da adam dikçe diyor, bi 

Ģey de diyemiyom diyor, AvĢun‟uŋ içi diyor. Derken gene caŋġama etdim çıḳdım 

ġapıdan diyor. Çıḫdım ki Dirgen Ali‟ynen ġarĢı ġarĢıya geldik diyor, dabanca burda 

ġama burda diyor. O ne ula eniĢde ne geziyoŋ dedi diyor. Valla Ali emmi dedim 

diyor, Ģu dükġancıda Ġayseri‟ye kirasını götürdüm getirdim yiğirmi kead  alacām var 255 

vermiyor, beni oyalıyap duruyor. Ula ne demek dedi diyor nesini nēytd m biberci 

adamıŋ parasını mı yer, gel baḫalım dedi diyor haŋġı düḵgân? Aha şu düḵgân 

dedim diyor. Elinde de bir basdun daşırdı, benim basdunum gimi şindiki çıḫan 

basdunnardan. Ġapıyı taḫadan yitdi diyor, ġapı açıldı diyor. Adam dükġanınŋ 

baĢında Dirgen Ali‟ynen beraber beni gördü diyor ṓmde Dirgen Ali diyor. Adamıŋ 260 

dili dutuldu diyor. Buyur! Buyur! Buyur diyemiyor adam diyor. Buyur, buyur Ali 

emmi diyemiyor adam diyor. Ġalan ȫkelendi oŋa diyor, sōra acıḳ yumuĢaḳ 
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davranınca adam ġonuĢmuya baĢladı diyor. Dōruldu adam diyor, o zamana ġadar 

diyor na zaman geldi de vermedim Ali emmi, na zaman geldi de vermedim dedi 

diyor. Ben ġıyamadım adama diyor adam zāten ġorḫdu diyor. Çıḫartdı diyor yiğirmi 265 

keadi verdi diyor amma orda birez afatladı diyor. AvĢınnı nasıl olur da LorĢunnunuŋ 

parasını vermiyebilir falan filen dėyi diyor. Bȫle de Ģeyi varıdı yāní adamıŋ dirayeti 

varıdı.  

GeĢliínde tam delianni sırası benim dedemiŋ ġardaĢı, Osman Kea dellerdi hālā daha 

bunu sȫleniyor Osman Kea Setirek‟den gelmiĢ LorĢun‟a on sene muḳdarcılıḳ yapmıĢ 270 

o da yapmıĢ. Elleri ağızlarına yetmiĢler arāzi ġabannamıĢlar, boĢ tarlalar. LorĢun bir 

avuçcuk o zaman. Arāzi bol geŋíĢ, gelirimiĢ Osman Kea‟den aḫıl alıyım dėyi 

gelirimiĢ. Geç, gürbüz zamānı. Ġapıdan girdi miydi, tabi taḳ taḳ vurur girer felan ȫle 

bi Ģey yapar girerimiĢ. Osman Kea‟niŋ de cömāti, ġıĢ gününe oda yaḫallar kȫlerde 

cömāt olur ya, Ģindi ḳaḫdı onnar hep bütün. Osman Kea sifdaf cömātden evel ayā 275 

ḳaḫarımıĢ Osman Kea yaĢlı, gendi genç geliyor ġapıdan. ĠonuĢullarımıĢ birez 

Osman edeme sorarımıĢ. Osman dedeme sorarımıĢ iĢde kȫlünüŋ durumundan nēnden 

falan. ĠonuĢup getdi miydi cömāt rāzı olmazımıĢ, yav ayā ḳahıyoŋ seníŋ saḫalıŋ 

saçıŋ āppaġ, buŋa niye ayā ḳaḫıyoŋ yav falan filen. Ōlum dermiĢ, yavrularım baḫıŋ 

bu irelde çoḳ bȫK  adam  olacaḳ. Adam da azireil túú var yav. Túúlerim yarıp yarıp 280 

çıḫıyor derimiĢ. Hicab  ediyom derimiĢ ḳaḳmasam. Bȫle bir hök var adamda derimiĢ. 

E bize olmuyor dellerimiĢ, size de olur zaman gelecek göreceksiŋiz derimiĢ. Ḵṓye 

çıḳdımıydı hep bütün saḳlanıllardı ula. YumuĢ buyurucu bize, iĢe götürücü bizi dėyi 

ġaçallarıdı, soḫulullardı evlerine, bȫle. Amma, ḵṓlere de LorĢunnu vardıḳdan sōra 
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Dirgen Ali‟niŋ ḵṓnuŋ çocuḳları dėyi adamları dėyi elpençe divan durullardı 285 

arḫadıĢım baḫ. Kimden sorarsaŋ sor bunu, babam hepsini annatırdı. Ȫle derimiĢ 

Osman Kea on sene muḫdarlıḳ yapmıĢ LorĢun‟da adam, sayılır kiĢilerden olmuĢ, oŋa 

ayā ḳaḫarımıĢ, bu irelde adam olacaḳ dėyi. ġeye bizim LorĢun arġımız var Hunu‟da 

LorĢun arġımızıŋ suyu ordan gelirdi yazın. Hunulular yıḫar biz dutarıḳ, dṓĢ ederik, 

ġurĢun sıḫarıḳ birbirimize tarlalarda. MahKemiye düĢürmüĢler arġı. MaraĢ valisi, 290 

AvĢın ḳaymaḫamı yoḲ  o zaman, Elbisdan ḳaymaḫamı ondan sōramıya Sarız 

kaymaḫamı Ġayseri válisi o yandan da hiyet ḳaḫmıĢ bu yandan da gelmiĢler 

bendimiziŋ baĢında, Hunu‟dan yoḫarda bizim bendimiz var suyu dutduḳ muydu, on 

āz su getirirdik bu yanna. Su coĢardı o çay Hunu Çayı. Hunu‟da da ṓretmennik yapdı 

seniŋ görüĢürdüK  onnan. Ondan sōra orıya mahgeme ġurmuĢlar hiyet gelmiĢ 295 

savcılar, hākimler, avuḳatlarımız orıya mahgeme ġurmuĢlar. Babam ḵṓlüler de 

getmiĢ Dirgen Ali, getmiĢ atınan orıya ḵṓlüyü de götürmüĢ orda. Mahgeme 

LorĢun‟a, LorĢun arġından dörd āzıŋ üçünü LorĢun‟a vermiĢ. On āz gelirse sekizi 

altısı bize, dördü onnara, āzıŋ he. SevinmiĢ bu Hunulu, çoğu bizde. AĢĢā mezer 

arġından da suyumuz iki yerden gelirdi LorĢun‟a arāzi sulardıḳ biz. Ordan da üç āz 300 

olursa biri Hunuluya ikisi LorĢun‟a ondan da. LorĢunnu sevinmiĢ baba abaov, o 

zaman hemen çarmıĢ babamı Dirgen Ali ōlum ġır ata bin durma LorĢun‟a ulaĢ sen 

Hatce anaŋa sȫle iki tene ġızıl kesdirsiŋ hazırlatsıŋ. Adamlar burda hazır tem tekmil 

duruyor. Ben bunnarı salmam ġavurma saĢ ġavurmasını yedirmēĢin demiĢ. Heç 

onnar da seslenemiyor la. Ġaymaḫamıŋ nēyiŋ sözünü heç dinnemezdi. Amma baḫ 305 

yoldaĢ Hocam, babam diyor ki ġulaḫsız ġatırı vardı ġulānıŋ biri kes miĢ adı ġulaḫsız 

ġatır ġalmıĢ. Ġki taraf diyor hurç, ipden doḫuma hurç, durmadan diyor 

ġaymaḫamlara, candarma ḳomutannarına neye diyor durmadan yōrt, süt, dumas, 
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pendiriŋ bir nevi dumas çekilirdi diyor. Evlerine onnarıŋ diyor. Ȫle dairiye heç 

Ģėytmezdi diyor pervā etmeden girerdi diyor. Heç ȫle yiğen, Ģu ġaymaḫama süt, Ģu 310 

ġaymaḫama yōrt, Ģu ġaymaḫama domas bir adam diyor yaz günü baĢladı mı ġatıḳ 

yollarından diyor davarından diyor, geçi sürüsü ayrıydı, ġoyun sürüsü ayrıydı ben 

geldim ulaĢdım, ondan sōra köpekleriniŋ ġorḫusundan dā yoluna gedemezlerdi 

millet. Bir sürü köpek kimisi çoban geçi çobanınıŋ köpā, kimisi ġoyun çobanınıŋ 

köpā ondan sora iki üĢ dene ağılı vardı orda. Bi tenesi ġaldı hep batal etdiler de. 315 

Ondan sōra bindim ġır ata diyor, ġır at heykel gimi diyor. Bindim dört nala geliyom 

diyor Hunulunuŋ biri LorĢun yolunuŋ arġımızı geçer LorĢun Hunuya varıḫan arġımız 

ordan geçer. Ḵöprü var, ḵöprünüŋ kenarında biri su suluyor diyor. Avradını niyetd m 

LorĢunnu dedi diyor, seviniyoŋ mu atı ġōdurup gediyoŋ su bize haḫ olundu dėyi 

diyor. Orıya duyulmuĢ ta ḵṓye velvele getmiĢ diyor Hunu‟ya. Yasa girmiĢ Hunu 320 

diyor, suyu hep aldılar elimizden dėyi diyor. Halbu ḫı su gendileriŋ ordan çıḫıp bize 

gelici gebercceler. Gene yıḫıŋ neydicik eey! Artıḳ köze yaḫın olan ġızınır.  Ondan 

sōramıya ula LorĢunnuya ġaĢmaḳ yaḫıĢmaz dedim diyor, babam ula annatırdı 

bunnarı bize, avradıŋı da ben nēyd ym dedim diyor atdan endim diyor. Atıŋ gemini 

ġafasından sıyırdım elime aldım diyor. Yularından da dutdum atıŋ diyor. O kürānen 325 

vurursa ben de geminen dedim diyor ben de gendine vuruyum dedim diyor ġaĢmeym 

dedim diyor. Ġaçarsam ayıb  olur, LorĢunnu ġaçar mı dedim diyor. O zamana ġadar 

diyor Allah ras getire ya diyor adam kürā çeḵdi geliyor diyor bȫle, suyu tergedi 

diyor, aramız da yaḫın diyor. Baŋa yaḳlaĢırken diyor cipler, arabalar dolmuĢ diyor 

adamlar o vāliler, mēmurlar, avuḫatlar, nēse diyor arḫa arḫıya üç tene cip çıḳmadı mı 330 

diyor Dirgen Ali de içinden çıḳmadı mı diyor. Geldi köprünüŋ bṓrüne bize durdu 

diyor. TamaĢa edellerimiĢ diyor öteden görmüĢler diyor. Baḫıŋ demiĢ diyor baḫıŋ, bu 
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Hunulular bȫle iĢde, belehiye ġoyun kesdirmiye saldīm çocūŋ ṓne geĢdiler, baḳ 

çocuḳ da ġaĢmadı ḳarĢılıḳ verecek oŋa dedi diyor. Bunnar Ģindi ġavġıya dutuĢur, ben 

görünüyüm dedim diyor, demiĢ Dirgen Ali. O zamana ġadar diyor, baba Dirgen Ali 335 

görünmedi mi diyor. Kel Omar‟ıŋ diyor ḵüreK  elinden diyor tarpadan yere düĢdü 

diyor. Kürā yelkir gimi dutup gelen adamıŋ elinden kürek düĢmedi mi diyor. Dirgen 

Ali‟yi görünce diyor. Allah‟ıŋ bir hikmeti var yiğenim bȫle dellerdi. O zamana ġadar 

diyor geldi yanımıza diyor. Baḳ dedi diyor, al kürā ġafasına dikl ne vurucuŋ dedi 

diyor, baŋa diyor, eniĢde dedi diyor. Atı gendi dutdu diyor. Yoḳ sen almıyorsaŋ kürā 340 

ben alacām dedi diyor. Ula dikl ne vursam ġafasını bölerim herifiŋ ölür, bütün savcı, 

hākimler, valiler, ġaymaḫamlar orda diyor. DeaneĢiyolar, endiler diyor. 

Yannamasına ġafasına dealde diyor ġuluncuna diyor Ģapılatdım kürāŋ yasdı yeriynen 

diyor. Ali emmi! Dėy m mi yaní boḳlarıŋı, demēy m yav bunnarı, Ali emmi boḳlarıŋı 

y m, Ali emmi nēŋí y m, etme! Töbe ossuŋ. Yoooḳ ȫle olmaz. Ömür boyu bu 345 

arġdan su yıḳmıyacāŋa avrat boĢáycıŋ dedi diyor, ömür boyu, Hunuluya Kel Omar‟a. 

O çıḫarımıĢ pencereden, yav çeĢit çeĢit Ģeyleri varmıĢ yav. Ata binerdi diyor babam, 

babam deal ḵṓlü tasdıḳ eder bunu yaní. Ata biner gėderdi diyor ḵṓŋ ortasına 

Hunu‟nuŋ ortasına diyor, diŋelirdi Atatürk gimi diyor: Ula heç mi ėrkek yoḳ sizde 

Hunulular? Ula diyor olmadı dedi diyor, baḳ eniĢde saŋa vururum kürā dedi diyor. 350 

Dikl ne ġafasına vurucuŋ dedi diyor. Yav dikl ne nayla vuruyum diyor, gene 

ġuluncuna yanaĢdım diyor. Gene Ali emmi nēyŋi yed m falan filan, adam 

ġurtulamadı diyor. Avradım boĢ ossuŋ üç senel ne boĢáym Ali emmi diyor, diyor. 
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BeĢ senel ne boĢáym Ali emmi diyor, diyor. Yoooḳ ömür boyu, bu arġdan su 

yıḳmamıya ömür boyu avrat boĢáycıŋ dedi diyor. Ömür boyu yıḳmáyĭm Ali emmi. 355 

Adamı öldürecām diyor vura vura kürānen diyor, ayıḳmıyor diyor. Adamlar da 

çārmıyor adamı diyor. deaneĢiyollar diyor. Derken, támam adam avradı boĢáyĢın 

diyor, támam dedi diyor, at kürāŋí dedi diyor bin ata. Ata binmenen cipler geldi geĢdi 

diyor esgi bȫK cipler geĢdi beni diyor. Ben de atı eletdim diyor vardım ki diyor 

ferfana ġurulmuĢ baba, iki tene ġısır kesilmiĢ diyor yüzüyorlar, uĢaḳlar, ḵṓlüler 360 

LorĢunnular diyor varmıĢlar birikmiĢler diyor. Arġı ġazandıḳ dėyi diyor Dirgen 

Ali‟ye hizmet ediyollar zaten adamı olurdu avaneleri. Oldu diyor yedirdi içirdi haydi 

savdı diyor. Suyu aḫıdırdı bol su aḫıdırdı her gün de gendine bir bȫK  āz ayrılırdı 

arāzisini sulamıya. Kimse de çıḳmazdı onuŋ suyunu, kimse varamazdı geveliniŋ 

baĢına. Ben ėyi biliyom gendi de sıyırdırdı, dabanca, omuzunda tüfek bir de ġama 365 

böúrunde bȫle atınan Atatürk gimi yaní, Atatük‟ü görüyoḳ mahalde gendini 

görmedik de hörfünden adam ġorḫuyordu yav. Geldi babamıŋ odasına 

muḫdarıyetl nde . Her adamıŋ Ģeyine varmazdı babamıŋ odasına geldi, babam döĢĢāŋ 

üsdüne bir daha döĢĢeK atdırdı. Oturdu çömeldi bȫle elinde de değnek bȫle, dedi ki 

baḳ eniĢde dedi seni çoḳ seviyom, babayĭŋ bir evladısıŋ babaŋı da çoḳ seviyom Ġbil 370 

emmiyi de çoḳ seviyom dedi. Babam, dedem yaĢlıydı, artıḳlā da seni mıḳdar etdik 

dedi ḵṓlüye huy bellediciŋ dedi. Atġıya vergiye baŋa geliyoŋ yav dedi ḵṓlüleriŋ ṓne 

düĢüyoŋ dedi. Bȫle olmaz dedi baḳ seni vurdurrum odaŋda oturuyom baḳ dedi. Bȫle 

üsdüme gelme baḳ babaŋıŋ bir evladısıŋ ġıyamıyom saŋa dedi. Seni vurdurrum dedi 

ula babama. Ali emmi dedi, vurdurursaŋ niy   ediyim dedi, ben mezere gėderim vuran 375 

da hapise gėder dedi, keseŋe ne giriciyse dedi. Vurdur dedi, yoḳ yoḳ dedi cidd  



 

157 
 

sȫlüyom dedi yāni. Getdi iĢde altı ay sürdürmedi geri altı ay sürdürmedi geri esgi 

muḫdara aldı verdi mühürü. Getdi ġaymaḫama, ġaymaḫamdan emir alıyor, geliyor 

möhürü alıyor götürüyor. Ne dėyciŋ adama ȫle bir adamıdı yāní.  

Ġorúcüler geldi ġorúcüler dā beḵci ġorúcülerimiz gelmiĢ. Bozyerli Ġuccu varmıĢ 380 

Ġuccu adamıŋ lābımı gendi mi Ġuccu dėllerimiĢ adama. Çüt sürerimiĢ bizim 

hüdüdüŋ ġırānda. Bizim Ģimdi Uvalı yolundan Uvalı yolu derik o yoldan Ġncirli‟den 

gelir, ḵṓmúzúŋ arāzísiniŋ bizden tarafı bize ġor, bu Tanır‟a Bozyer‟e verir. Arāzimiz 

ordan kesilir hüdüdümüz. Uvalı yolundan devam eder AvĢın yoluna ġadar Süsü‟ye 

ġadar Tanır Süse‟sine ġadar. Ġuccu demiĢler ġorucular görmüĢler, Ali emmi 385 

demiĢler Ġuccu yoluŋ bu yanĭna geçmiĢ bora demiĢler. Bizden tarafı bora geçmiĢ 

sürüyor demiĢler. Támam, gedíŋ demiĢ, çütü ġoyurdú getdi miydi sabanını 

boyundurūnu alıŋ geliŋ demiĢ. Sabānan gelmiĢ ki Ġuccu saban da yoḳ boyunduruḳ 

da yoḳ. BaḳmıĢ ki ize LorĢun‟dan tarafa kepir ortalıḳda tarla, ġıraç bütün. 

LorĢun‟dan tarafa gediyor iz. Haaa bunu LorĢunnular götürdü bora geĢdiğimuŋ  uçun 390 

demiĢ. Meses elinde gelmiĢ. Ḵṓye gelmiĢ sormuĢ, demiĢler ki Dirgen Ali getiddirdi 

havlusunda diya duruyor boyundurūŋ sabanıŋ demiĢler. GėtmiĢ deynā basa basa 

varmıĢ ġapıya. Ali emmi! Ali emmi! Ali emmi! Ne var la demiĢ çıḳmıĢ. DemiĢ ki 

boyundurūmu sabanımı getiddirdiŋ. Boru niye sürüyoŋ demiĢ, niye geĢdiŋ Uvalı 

yolunu bu yanna. Tarlamıŋ dōrusuydu ne var geçmem Ali emmi demiĢ. Olmaz ömür 395 

boyu bu yandan bor sürmiyecāŋa avrat boĢáycıŋ oŋa da demiĢ. DemiĢ ki boĢamayĭm 

geçmey m Ali emmi demiĢ. Olmaz, gözüyüŋ ṓnde boyundurūŋu da kesdirrim, 

sabanıŋı da ġırdırrım gene de orıya bir hat geçeŋ heç olmaz demiĢ. Heç ġatiyen 

sabanımı ġırdıŋ gene yapar geçerim derseŋ demiĢ, olmaz. Avrat boĢáycıŋ ömür boyu 

bu yandan çüt sürmemiye avrat boĢáycíŋ. Etme Ali emmi dutma Ali emmi. Yoooḳ 400 

heç ġatiyen peki baba demiĢ. Ordan gelen Allah‟dan gessíŋ avradım boĢ ossuŋ 
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geçmem, halâ geçmedi dediler adam dediler. Birez çeŋesizlik etTiK ġurban oluyum 

size. Dirgen Ali‟niŋ hadiseleri de bȫle yaní. ĠĢde onuŋ uçun babam birez aciĢirdi.  

Altunelma ismi bizim belediye baĢġanı Ali Bal, onuŋ reislíğında Altunelma etdi 

ḵṓyú. Elma ondan sōna oldu la heç elma dėyi gözümüz düĢerdi. AvĢún‟a vardıḳ mı 405 

elma arardıḳ. Yolardıḳ da bāzí bahcalardan genç çocūḫan. Heç bi Ģē yōdu, ġuyu 

vurdurduḳ, ġuyu icat oldu, daha dünkü yav. Esgiden LorĢun‟udu yiğit LorĢun‟udu 

ünlü LorĢun‟udu heye.  

Dirgen Ali‟nin ismi nerden geliyor? 

Vallaha bilemiyom oráy nēse bir dirgen Ali demiĢler.  410 

Dirgen diye neye derler? 

O babası Faḫı Hocá‟ymiĢ. Çatal Ģey olur sap ne ġarıĢdırırdıḳ ağaçdan dirgen bende 

dolu Ģindi daha esgi ağaçlardan dirgenner. Ben maraḳlıyım hacete. Anadut, anadut 

dirgeniŋ böügü, o iki çatal, o üç çatal anadut. Dirgen neyi demiĢlerse bir Dirgen Ali 

demiĢler adama. Dirgen Ali Binboğa. ġunu da dėy m baḳ, esgi atalarımızdan birisi 415 

Sevin‟de demiĢ ġiĢiklerin ırġını kesesíŋ, LorĢun‟da Dirgenneriŋ dilini kesesíŋ, 

LorĢun‟uŋ bir çocū gelse elli giĢi olsaḳ o ġonuĢur biz d nerik, dilleri bȫle datlı, 

arḫasına da ġılıc   ucu gösderiller ġonuĢullar ġonuĢullar. Haa Hunu‟da Gṓ Omarlarıŋ 

elini kesesíŋ demiĢ baḳ, ArıtaĢ‟da Gṓ Omarlarıŋ elini kesesíŋ, hırsız hırsız. 

Marabız‟da da Memilleriŋ kökünü kesesiŋ demiĢ, onnar da afetmezdi hemen adam 420 

vurullardı, bunnarıŋ dayıları, ordan aldılar bunnar yiğitl . Memilleriŋ köḵúnú kesesiŋ.  

Ufādıḳ bilmiyoḳ beĢ sene barabar yaĢatmıĢlar, Kürt Mahmût dellerdi Akçadā‟da 

adam vurmuĢ ġaçmıĢ, gelmiĢ burda beĢ sene barabar ġazan ġaynatmıĢlar babam. Evi 

Ģurda babamıŋ dihacıḳ Ģu tarafda. Odası yanardı babamıŋ misavırı çoḳ severdi. 

Ġazan ġaynatmıĢlar, beraber yemiĢ beraber içmiĢler. BeĢ sene sōra Dirgen Ali ġafa 425 
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dutmuĢ Kürt Mahmûd‟a. Benim göçümü göçürücüŋ demiĢ. Ali Ağa benim yerimi 

birelendirme demiĢ. Ben seniŋ yumuĢuŋu dutmam gerek olursa ben seni vurrum 

demiĢ. Sen baḳma burda benim burda sığıĢ gimi durdūma demiĢ. Ben seniŋ gimi ġaĢ 

tene adam vurdum demiĢ sabah namazı diyor iki tene gólúú vardı iki tene merkebi 

varıdı diyor, sabah namazı yükletdi diyor, iki ōlu bir ġızı varıdı diyor bir de avradı 430 

varıdı aldılar getdiler diyor. Osmāniye‟ye getdiler diyor. Benim yerim birelendi haci 

demiĢ babama. Ben Dirgen Ali‟ye seni vurrum dedim, o da çoḳ ġızdı demiĢ ben 

huylanıyom, bu adam beni sürtüĢücü beniynen demiĢ. Ben göçüyom demiĢ 

Osmaniye‟ye getdi zeŋgin oldu burıya irtibatı kesmedi adam Kürt Mahmût. BeĢ sene 

barabar yemiĢ içmiĢler. Horanta olmuĢlar. Adam duz eḵmā sayardı. Babama gel dedi 435 

ben burda zeŋgín oldūm arsalarım var ded . Gel LorĢun ġıraç yerde durma dedi 

babama isded ŋ ġadar arāzi isded ŋ ġadar ev dedi temellerim var üç tane dedi bean 

birini yapdır dedi. Gedemedi babam bizi de götüremedi.  

Dālarda yaylalarımız var, Tikenni Yaylası, Dirgen‟iŋ yaylasıydı. Nergizli Yaylası 

Ġuzupınarı, Güccük Tikenni, Bök Tikenni de. Ḵeḵlik   olur, tilki olur, ġurT   olur, 440 

tavĢan  olur. ġindi vuruyollar hayvannarı gėcede, gėce davĢan avına çıḫıyollar 

vuruyolar la. Atmaca ġuĢu çoḲ  olur. Kel ġarġa çoḲ  olur. Ḳartal, üleĢe dolaĢır ḳartal. 

Onnar da çoḳ ġalmadılar yoldaĢ heye. Orman, orman varıdı orman varıdı. BeĢ yüz 

ġoyun yatarıdı bir ardıcıŋ altında. Yaḫdıḳ yıḫdıḳ, kesdik, teooo bizim ġafamızı 

ġırmalı la. Valla… Ġırġısraḳlı çeḵdi çōnu, bu Tanırlı çeḵdi bi yannı. Bi Ģey 445 

demezlerdi ula, ormanımızı götürüllerdi de. Ġncirli ḵöyü hele, hep ormandan 

geçindiler iĢi ras gelesiceler Kürtler.  

Ġki sefer Hicaz yapdım Allah‟ıma bin Ģüḵür hanımımnan beraber.  

Okuma yazma var? 
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Abooo! Muhabere çavıĢıyım iĢde yav. Polislik, muallimlik, ağertmennik avantıyadı 450 

da iĢde ah ġafamı ġırsam ne var. Emekli de dealim ha! Biŋ kerre Ģüḵür, biŋlerce 

Ģüḵür. Dedim ya bayaḳ da muhanate mudac  olmadım. ġimdi birisinden inā küsbe 

alıyom bir inām var daha gelinim sāyor sıḫıyor. Vallaha ben de küsbe alıcıyım amma 

heç param yoḳ dedi, verrim paraŋı aylıḳlıyım biliyoŋ dedi. Ġaç kead  isdiyoŋ? AtmıĢ 

keat. Sekiz torba alıcıyım ben atmıĢ keadi verdim sekiz torba aldım aha saŋa atmıĢ 455 

keat la isded ŋ bu mu dedim. Al al haydi al torbayı da get haydi. Satıyordu orda 

küsbeci. Belki gördüğúz ḵṓde ġoca ġamyonnan. Yaní ȫle ȫle de geçindim yāni. 

Benim hanımımıŋ parası ayrıydı beniŋki ayrıydı. Yaní iŋkâr etmezdik de ikimiz de 

biliyorduḳ birbiriniziŋ parasını. Onuḫu dört milyar olursa ben  beĢ milyar olurdu 

cebimizde yanı cebimiz deal sandīmız cebimiz deal. Seniŋki niye fazla derdi. La 460 

ġurban oldum yav ben eviŋ ihdiyaçlarını ben görüyom yav, moturuŋ mazutunu ben 

alıyom, sen nēĢ görüyoŋ? Sıḳdırıyoŋ sıḳdırıyoŋ ya altın ediyoŋ ya bilmem falan 

ediyoŋ, saḳlıyoŋ derdim. 
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-8- 

Anlatan: Nergis TAPAN, 60 yaĢ  

Resmigül KONAK, 52 yaĢ 

Derleme yeri: Bakraç 

Daha da Ģuğun olmuĢ irezillik, daha irezillik irezillik. Ġrezil gelmiĢ geçmissik iĢde 5 

daha da irezilik yāní. On beĢ yaĢında gelin geldim, altı tene çocuḳ böyütdüm. 

DıĢarıya geder, iĢi olan gendi iĢinde çalıĢır, iĢi olmıyan elíŋ iĢine geder iĢde beĢ 

ġuruĢ alıyım bir derdime derman ediyim d y. O yüzden, bunnarıŋ durumu yoḳ aha, 

bizim durumumuz yoḳ aha söz gelimi biz elíŋ iĢine gediyoḳ elíŋ iĢinden geliyoḳ he, 

çapıya gediyoḳ. Bir eḵmeK  edek diyen olursa gedib   ediyoḳ beĢ ġuruĢ alaḳ, bir 10 

evimize ehdiyec   alaḳ d yi iĢde bizim durumlarımız irezill nen geldik biz irezill nen 

gediyoḳ. Bir gelim yoḳ, bu fuḫare Ģu evde oturuyordu Ģu eve göĢdü, bu da elíŋ ora da 

elíŋ, biz de Ģora miresder biz de burda oturuyoḳ ġurban iĢde bizim Ģ yimiz de bu. 

Torbíyá silksek ne túkenír ne de eder eyisi mi kes gúcúK ettik miydi ondan ėyisi yoḳ 

ġurban valla! Biz irezil geldik yaní ben atmıĢ beĢ yaĢıyom, om beĢ yaĢıyeneçi de eyi 15 

bir ǥún gördüm babamıŋ evinde buríye dá geldim heç bir ǥún görmedim. Bu da 

benden ḵötü ben de bundan ḵötüyüm. Aynı ġapıya varıyor he aynı ġader.  

Nasıl çocuk büyüttünüz?  

Bezleri zobanıŋ altına ġor ġurudurduḳ, öllā belerdiḵ onu geri Ģey  derdik. 

(RK) -Öllüḵ ded  Ģu topraḳ.  20 

ġu topraḳ buŋa belerdik o bezi yumıya Ģey   ederdik, bir bezimiz iki olmazdı zobanıŋ 

altında ġurudurduḳ, geri aynı beze çocuḳ belerdiḵ. Bizim geçimlerimiz bu, Ģindiki 

avratlıḳ ġoláy oldu samannıḳ saray oldu gülüm. ÇamaĢır mekinesi çamaĢırı yīḫıyor, 

bulaĢıḳ da bulaĢıḳ mekinesi yīḫıyor. Bizim iĢler de bȫliyedi evel. 
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Neler piĢirirdin, bulġuru tarladan geliĢine kadar anlat. 25 

Gene ġaynadıyóK o bulġuru, gene biz ġaynadıyoḳ. Pilav biĢiriyoḳ, dibine yaḳma 

biĢiriyoḳ cıyıḳlama biĢiriyoḳ dediği gimi ġıymá ediyoḳ, maharna biĢiriyoḳ, piriç 

pilavı iĢde bu bunnar yaní ne! Dolma ediyoḳ sarma ediyoḳ canım evíŋdē bulunannan 

yapıyoŋ.  

(RK) -Tarlada buyda çıḫıyor ekiyoŋ saçıyoŋ tarlaŋda buyda çıḫıyo. Ġoca ġazanı 30 

ġuruyoŋ, buydíyá yīḫıyoŋ içine ġoyoŋ, ġaynadıyoŋ, seriyoŋ Ģ yle düz yerlere 

seriyoŋ, onu ġuruduyoŋ dearmende çeḵdiriyoŋ, eliyoŋ geri savırıyoŋ ġoyacaḳ yere 

ġoyoŋ onuŋ iĢi bitiyor. Onu ġısım ġısım yiyoŋ iĢde ġıĢın ġıĢdan yazaçı.  

Tarhana da yapar mısınız? 

O da dṓmeden yapılır. Yarması biĢer yarma dṓdúrúŋ buydıya yarma dṓdúrúŋ onda 35 

biĢiriŋ yīḫaŋ biĢiriŋ yōrdunan onuŋ ġatīyınan ununan yūruŋ, onda ġoŋ dama satın 

alırsaḲ   alır ėderik satın almassaḳ onu da edemeḵ. Yalan sȫlemesi iyi olmaz ġurban. 

Evel eliŋ iĢine gediyordum satın alıb   ediyordum. ġindi bir iĢe de gedemiyoḳ. ġeker 

var, tansiyon var, ġolestör var.  

(RK) -Ağartı bahalı. On kilṓ ġatíy elli keade alıyoḳ. Olmuyor iĢde canım. 40 

Eskiden mi daha bereketliydi Ģimdi mi? 

Esgiden bereḵetidi. ġindi her Ģey para. Esgiden ġoleyliK yōdu çalıĢıyorduŋ var insan 

gücüynen bolluḳ bereketidi.  

Olanıŋ gene var gülüm olmıyeníŋ de bizim gimileriŋ de yoḳ yaní iĢde.  

(RK) -Olanıŋ iĢi daha eyi goláyláĢdí.  45 

Olanıŋ var yaní olmıyanıŋ da yoḫ. Ġnāde var olanıŋ, danası da vār her Ģeyi var yaní. 

Olmıyanıŋ da yaní esgiden de yoḳ Ģindi de yoḳ.  

Burda düğünler nasıl yapılır kaç gün sürer ne yemekler yapılır? 
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Üç gün, evindā bulunanı yapar herkiĢ evinden ne çıḫarsa onu yapar.  

(RK) -Düğun   âdeti de deaĢildi Ģindi salona gediyolar salondan āĢam alıp geliyolar 50 

düĢ görüḵ gimi aynı.  

E Ģindi ġoleyleĢdi. 

(RK) -Önce Cumā günü bayraḳ dellerdi bayraḳ denir erḵeḵ toplulū olurdu yemeḵ 

yenirdi datlı yemeḵ iĢde. Asbap diyollar Cumōrtesi günü asbab   olurdu, ġız evi ōlan 

evi toplanır daḫıntı daḫallardı, ġız evinde çalar çıírıllar āĢam da ġına yaḫallar, Pazar 55 

günü olurdu sabahleyin gelini alır gelillerdi ōlan evine. ġindi o usül de ḳaḫdı. Salona 

get salondan düĢ görüK gimi gelin getiriyollar.  

Düğüne özel ne yemek yapılır? 

(RK) -Ġuru fasılye yapılır, et ġavurulur, pirinç pilavı olur, dolma, sarma, onnar 

yapılır. Bizim bu taraf da keĢgek yapılmaz. Bir ġına yaḫallar māni muni sȫlemezler. 60 

(RK) -Yoḳ ėyle bi Ģey yoḳ. Masal hēkâ verillerdi ġaz lambasınıŋ baĢına çevrilirdik 

bize masal verillerdi. Dünkü yed m böón aḳlımda yoḳ, ben tez unuduyom o zamanki.
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-9- 

Anlatan: Hamit ġAHĠN 

68 yaĢ 

Derleme yeri: Büğet 5 

Doḫsan üç muhāciri támamen muhācir. Büget köyü ismini Ģurda kis var, kis derik 

yanı bent ordan alma. Rahmetlik büyükbabamız dedem yāni son ġaymaḫamlīnı 

Elbistan‟da yapıyor. Elbisdan‟da bura ağa malıymıĢ Ġarabekirleriŋ. Ta Çolhan‟dan 

dut Ġoçuvası‟na ġadar tek bir ağa malıymıĢ. Dedemi de burda ĢeyidiĢin dávet 

ediyollar, yurt yerlerinde burayı satıcım diyor, biz de ağa çocuğu oldūmuz için o da 10 

diyor ki alırım diyór ġaç mecidiyeye? Ġırh iki mejidiye parası çıhıyor esgi āzı 

büzmeli keseler varmıĢ, cúzdandan o da ağa sözü o da ağaymıĢ adam diyor ki sözüm 

söz isderseŋ bir mecdiye çıḫaydı diyor. Yanı bizim tamamımız burıya dedem 

aldıḫdan sōra ġardeĢlerini amcalarını on iki evnen yerleĢiyóllar. Burda Ģe   yapıyor 

çiflik gibi bizim zaten támamen Elbisdan‟daymıĢ bizim yerimiz yurdumuz biz 15 

yetiĢdik orayı terketdiler geldi burıya yerleĢdiler. Burda da çoḫ yabancı yoḫ hemen 

hemen birbirine aḫraba temiz bir köy. 

 

Vallaha iKlimi bura Ģindi Ģeyde sormuĢlar Elbisdan AvĢun neye bağlı diyiĢin en 

Türkiye‟de iklimi bālı olmıyan bir Ģeydir. Bura ne Aḳdeniz ne Ġaradeniz ne Ġç 20 

Anadolu ne Ģey yāmır yāĢ almıyan bir yer. Yanı iklimi Ģey bizimki Akdeniz 

bölgesine bālı da. ĠıĢları yoḫ normal bura yanı ElbısTan‟dan sıcaḫ olur, AvĢun‟dan 

ben AvĢunnu yėğeniyim. AvĢun‟da ben yetiĢdim, dapûlamada nede çalıĢdım ben 

mēmurluḫ yapdıḫ ėyi kötü. Yanı bura iklimi çoḫ souḲ  olmaz esgiden baḫarak. Ġarda 

ġaç senedir fazla bȫle bir ġarda yāmıyór. Geçimi normal. Göç veren bir köy. 25 

GenelliKle çifcilik hayvancılıḫ da var. Yanı göç verdiği içín meselā bením Ģimdi üç 
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dört tāne çocuḫ var kimi mēmur kimi iĢ Ģei Ġsdanbul‟dalar Ģurda buradalar yāní. 

Bizim ki bu, hanımınan biz burda baĢ baĢa ġalıyoḳ iĢde ėyi kötü. 

 

Hayır, hayır hayır hiçbir hasdalıḫ yoḫ. Esgiden belki de bizim bilmed miz zamannar 30 

ȫle bir iç hasdalī felan derdik yani verám diyelím ȫle bi Ģey vardı, Ģimdi onu heç 

ġāliye alan bilene yoḫ. ġindi benim hanım oŋḳoloji hasdası meselā yení oldu. 

Dünyayı gezdirdik Ģimdi durumu da ėyi tedavisíní de çoḫ y yapdırdıḫ. Yaní Ģimdi ki 

bi Ģey olduŋ mu diyollar ki ġalp bilmem ġanser bilmem öteki beriki var tabi böle bir 

Ģeyler var da Ģükür imkânnarı da var yaní esgisi gimi deál Ģimdi diyelim ki o zaman 35 

Anġara‟dāki burda olmıyan Anġara‟da gidiyordu, Anġara‟da yaPdırıyórdu. ġimdi 

AvĢun‟da dāhi aynı imkân var. MaraĢ‟a get aynı imkânlar var. Bením hanım 

Ġsdanbul‟da Anġara‟da tedāvi gördü MaraĢ‟dāki gördǖ tedaviyi heç bir yerde 

görmedim ben Ģahsen. Ȫle yaní, hökümet yaní Ģimdi devlet her yönüyle baḫıyor 

bugün beĢ altı milyarlıḫ ilaç alıyoŋ her ilaç almasına eliŋi ġolunu sallıyaraḫ çıḫıyor 40 

yani, Ģindi Allah zával vermesiŋ Ģimdikiynen yāní esgi düzen arasında dālar ġadar 

fark var.  

 

Vallaha Ģimdi ben yetiĢdim biz ėyi kötü bizim ġapımızda imkānımız varıdı. Ben o 

darlī görmedik, bu yol da yetmiĢlerde felan yapıldı yuḫarı Tatlar‟a Bȫktatlar‟a ġadar 45 

yeni aĢdılar Ģindi de asvatıŋ üzerinde servisler var, zāten belediyeniŋ servisleri de var 

Ģimdi yuḫarıya gidip geliyór. ġurda bir ācil bir hasdalansam ġapınıŋ önüne diŋelsem 

biri gelmese biri geliyór o yönüyle yani heçbir ulaĢım Ģeyi yoḫ AvĢın ossuŋ Eblisdan 

ossuŋ biz genellikle AvĢun Elbisdan yaní,  aynı kilometre biri Elbisdan beĢ  altı 
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kilometre uzakda amma biz genellikle de yani alıĢveriĢi biz çifçi oldūmuz için 50 

zahraları neyi Ģunu bunu ElbisTan‟da satıyoḫ. AvĢun‟a götürmüyoḫ benim dayılarım 

AvĢunnu ebem de AvĢun‟uŋ yerlisi anam da AvĢun‟uŋ yerlisi ama ĢeyTmiyoḫ ȫle. 

 

ġimdi vallaha Ģȫle d m sā yiğenim Ġsdanbul‟dāki nufusu saymıĢlar burdan elliden 

fazla çıḫmıĢ. Yāni ȫle bir göç veren, Ģimdi burda cāhiller olsa nėydecek ki esgiden 55 

ġayfeler vardı bir deel iki áne ġayfe vardı. Ġayfe köĢelerinde okeyinen keadınan 

Ģunnan bunnan. ġimdi onnar ḳaḫtı Ģükür. ġimdi gidiyór benim meselā çocuḫlarım 

oḫuyan oḫudu, oḫumuyanı da avize iĢi, Ģu bütün Ģeyleri faPriḫası var, iĢ yeri var 

muazzam gendi gendine çalıĢıyoḳ diyor, avüze iĢi yapıyór yani durumu ėyi, iĢcisi var 

baĢġa n   ōlacaḳ burda.  60 

 

Vallaha bizim anılarımız ġayetten çoḫ yaĢ boyunca da. Nasıl bi Ģey annatıyĭm ki 

yāni. Tabi tabi Ģimdi ben o ḫususda var ya Ģȫle d m saŋa bir aile yapımız odur bir 

ġarı ġoca ossuŋ herhaŋgi bir evde huzursuzluḳ   ossuŋ hemen çārıllar yani ben bilene 

giderim. Yā Hamid Ā iĢde Āmedinen Fatma ġavġa yapıyollar, Ģunnarı ayırtsaŋ seniŋ 65 

önüŋü geçemezler Ģudur budur diyerek ben o iĢleri yaní birás bizim yapımız 

husŭsunda ben o iĢlere meraḫlıyım baĢġa ben sā nasıl d m ki. 

 

Asgerl  ben Ġzmir‟de yapdım. YetmiĢde yapdım, yeTmiĢde yapdım asgerl . Biz dört 

tertiplernen diyelim ki ġırḳ sekize üç tertipler ben tam iki sene yapdım. Ġki seneniŋ 70 

hāricinde asgerlik düĢdü,  dört tertipler biz nen teSkere aldılar dörd   ay onnara vurdu, 

bize vurmadı. Biz sivilleri geydikden sōna. Benim asgerl m çoḫ ėyi geçdi. ġöle ėyi 
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geĢdi ben oḫumuĢdum o zaman. Oḫudūm taḫsilli oldūm için ulaĢdırma yazdılar bize 

burda da esgiden Ģöför ehliyet almaḲ gücüdü, babam dedi ki ōlum dedi babamıŋ da 

tek evladıydıḫ, arabamız da eKsiK  olmazdı. Moturumuz biz tā bu memleketde motur 75 

traḳTór yōken biz aldıḫ ta elli altılarda. Yani diyecēm ulaĢdırma yazdı. Orıya da 

gidiĢin bir baĢçavuĢumuz vardı baḫdı Ģȫle ġayıt ġabûlde, o dedi biz taḫsilli adam 

arıyoḫ dedi, sen dedi ehliyetiŋ peĢindesiŋ sen dōru tālimġâha dedi. Biz sekiz tāne 

tahsilli bȫle oḫumuĢ genç çıḫTıḳ ȫretmen çavuĢ olaraḳ bizi Ģeye verdiler Ali oḫuluna 

soradan da daha baĢarılar gösderiĢin atıĢ alanına verdiler. Bayā benimki ġorḫusuz bir 80 

asgerlik yapdıḫ. Ben onu ȫle annatabilirim yaní. Ġalabalīdıḳ biz AvĢınnı olaraḳ da 

hatdā Erçeneli Yusuf Hoca vardı, Yusuf Alḳılıç mıydı, he Alḳılıç o da imam bir 

baraḫa yapdıḫ orda camimiz yōdu birinci taburda baraḫa yapdıḳ, onu da imam 

dutduḳ hoca, gendi de imamıdı zāten. He Mersin‟de çoḳ değerli bir hocaydı böyle 

ġardaĢ gimi yirmi dörd ay onnan beraber Ģe   yapdıḳ o da sōradan çavuĢ oldu. Birġaç 85 

sefer burıya geldi ziyāretimize. Valla ben atmıĢ üç atmıĢ yedilerde oḫulda oḫuduḳdan 

sōra dapulamıya girdim. Üç dört sene çalıĢdım, çalıĢıĢın o zamanda atmıĢ kāt Ģimdi 

bin min yōdu da para veriyollardı, babamın da durumu dörT dörtlǖdü Ģimdiki gimi aç 

devrimiz dēl. Çoḫ biçer aldıḫ traḫTör aldıḫ çōdu o zaman mal bir tatafdan mülk bir 

tarafdan. Demin dedim ya ağa çocūyuḫ diye ordan Ģe   yapıĢın dedi ki ōlum sen bu iĢ 90 

biTdi sen gel, anca sen gendiŋi idāre edeŋ dedi. Om beĢ yaĢında on   altı yaĢında evi 

üzerimize atdı o zaman, hâlâ gidiyór. Ben de diyóm ki Ģimdiki aḫlım olsa AvĢun‟da 

her imkânımız varıdı AfĢın‟ıŋ borlarını biz sürdüḫ. Ġlk borlarını biz sürdük, AvĢun‟da 

zahra ġoyacaḫ yer bulamıyorduḫ. Ābid Ā vardı, Ābid Ā üç dört devre encümenniḳ 

felan yapdı. Belki duymuĢuŋdur ha o benim amcam hemi ġayınbabam. Kim ağa 95 

dediyse onuŋ boḳunu yerdi ondan da bi   Ģey annamadıḫ yani. Tabi babamda çoḫ sert 

adamıdı rahmetlik. Bizim dede tarafımızda orda AfĢın‟da arāzimiz boludu. Hacı 
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Ömerler de ebemiŋ öz aḫrabaları emmileriydi, Hasan‟ıŋ ġızı. Hacı Ömerler Hanifi 

Benni ne vardı belki babaŋ bilir çoḫ reisliḫ yapdı, onnarıŋ ġızı, ordan da mires bayā 

aldılardı.  Ġuzbahça‟da aldılardı ġuz bahçada iki áne bāmız vardı onnarıŋ hepsini 100 

terk etdik bura bize yeter dēyin. Bende Ģindi diyóm ki ufaḫ bir mēmur yanı mēmurun 

ufā büyügü olmaz da ufaḫ bir mēmur Ģu köye bedel, taḫsil taḫsil taḫsil ben onu bunu 

bilmem, hepsi boĢumuĢ. Doḫdur Hamit vardı biliŋ mi bilmeŋ mi bením en güccüK   

amcamıŋ ōlu Hacı Hasan‟ıŋ Ģimdi dördüde yüḵsek, en yüḵsek Ģeyidi biri orman Ģefi 

biri Ģimdi genel müdür Ģeyde Ġzmir‟de. ġimdi bazı tartıĢma ġonu oldu mu Ģe yaptım 105 

mı baŋa diyollar ki isdiyosaŋ Ģu Büğed‟i alaḫ sā terk   edek, sen ġafasız adamsıŋ 

diyórdu biliyóŋ mú. Ġızallardı yaní taḫsil yapmadīmız için Ģe   yapmadımız için çoḳ 

ġızallardı. Haḫaten de ȫleymiĢ, haḫaten de ȫleymiĢ. 

 

Valla köyün her imkânı var yiğenim, Ģöyle imkânı var malcılıḫ ederseŋ arāzi bol, 110 

sekiz bin üc cüz metire ġāre Ģey var bor. ġurda dāŋ etē Ģurda bize ait mera. Üç dört 

yerde merāmız var. Ġmkânımız var ondan sōna çifciliḫ dersen arāzi gine ėle, sadece 

suyumuz esgiki gibi deal, suyumuz ġısa. Bu kisden iĢde Büğed‟iŋ  ismini aldī yerden 

geliyór GaĢannı‟dan, Tatlar‟dan, dereden o da tez ġuruyor. Efendım? Kist ded miz 

iĢde bent yuḫarda Büğet ismini ordan alıyor. Dedem ġoyuyor bu Büğet deyi. Yanı 115 

Ģȫle suyuŋ önünü kesmiĢler, bent turislik bir yer üsdünden ġoyun gānı mānı 

geçermiĢ. Belki görseŋ yāni dersiŋ çoḫ antike bir yer. Ōlan ġız daĢı da var orda bir 

foturaf Ģeyi. Burdan görükür Ģo boğazda. ġimdi orıya da Ģey yapacaḫlar gölek, 

baĢladılar gölek yapacaḫlar bizim bura için zaten olursa en ġıymetli yer Ģimdi BüğeT 

oluyor, bu köy için. Niye derseŋ Ģimdi Çōlhan‟da Alamdar‟da diyelim ki ta Arısdıl 120 

dēl Ģiye ġadar AvĢın‟ıŋ Çobanbeyli‟ye ġadar her taraf külün içinde yanı havası o 
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biçim, Ģimdi burıya da geliyór. Baḫ Ģurda Ģadıravanı Ģindi ġar hafifden yāsıŋ aĢĢā 

yeli esd  zaman biz burda boyraza aĢĢā yeli derik, aĢĢa yeli esd  zaman ġarın buranıŋ 

üsdü simsiyah toz oluyór kül oluyór yanı. Bura bilene yüz kilometreye etkiliyor yanı 

bu barajlar Ģeyler termik santırallar bacalar. Ama ne yapıcıŋ, bizim yaní baĢġa kȫlere 125 

baḫaraḫ Hurman‟a murmana bȫle yani çoḫ Ģeye bura çoḫ antike bir yer. Havası serin, 

temiz, sādece gençlerimiz yoḫ. Gençler de iyi ki yoḫ yani Ģȫle çünkü giden orda ėyi 

kötü çalıĢıyor, emeKli   olúyór ondan sōra iĢ sahası ġuruyor yani bunnar ȫle. 

Bu köydeki aĢiretler AvĢar mı, Tecirli mi, Cerit mi bize biraz anlatabilir misiniz? 

Yoḫ yoḫ yoḫ sādece hepsi muhacir, birbirine delme daḫma aḫraba, muhacir. On on 130 

beĢ ev Kürneli deriK biz yani Ācadā‟dan gelme Malatya‟dan yōsa heç bir tāne ġatġı 

yoḫ bu köyde yanı heç baĢġa yerden Ģey yoḫ. Göç göç, muhacir deyin göç. Ha o 

bizimki Hacı Ġadirōlları. Meselā bizim aslımız beylik Ģey burda ağa demiĢler 

Hamid‟e Ā’ya. Köfdeci Doğan diyór ki ben iki tāne ağa bilirim diyor, Ģey biri diyór 

Büğet‟de dedeŋidi diyor Hamid Ā babam ėle derdi diyor, bir de Kitiz‟de Duran Káa 135 

mıydı ney, o adam bir de onu bilirim diyór. Dedem doḫsan beĢ yaĢamıĢ ben bilirim 

hâlâ da ben de onu yapmaḫ isderim. Bizim ev Ģu yüKsek ev aha Ģurdā biyaz ev, 

yoluŋ içinde ora on om bir göz böyüḫ bir Ģeyidi. Dedem dört tāne hanım   alıyór. 

EvleniĢin sōna Elbisdan‟dan alıyor bir tānesini biri AvĢınnı biri Elbisdannı. Evi 

baĢladırken Elbisdannı Efendi Hoca‟nıŋ ġızıymıĢ dindar bir hanımmıĢ ebemiz, diyór 140 

ki ā diyor sā ben bi Ģey diyecem diyór sȫle hanım diyór. Çünkü oḫumuĢ ireliyi 

görmüĢ her Ģeyi bilen bir adam. Diyór ki caminiŋ diyór temelini aTdırırsaŋ diyór 

eviŋde temelini aTdırrım, yoḫsa diyór ġarĢı çıḫarım diyór. Elbisdannı bir meĢur usda 

varımıĢ burda Āmed Duran dėyi. Hemi burayı yapıyór cāmiyi hemi bizim evi 

yapıyor, ikisini de bitiriyór aynı Ģeyde yāni ȫle bir Ģeyler. Bu çevrede çoḫ esgi cāmi 145 
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yani diyelim ki Tatlar da zaten GaĢannı aĢiret de Güccüktatlar da Büyüktatlar da ta 

Ġoçuvası‟ndan belli Çomu da Berçenek de hep gelillermiĢ. Bizde yetiĢdik burda 

bayram namazına neyine gelillerdi. Millet o Ģeyi halḫı dādırdı, üçer beĢer bayram 

Ģeyiyle gider yemēni memēni verirdi bizim usulumuz oydu ondan sōra bayramlaĢır 

dālıllardı. Ȫle bir Ģeyimiz vardı. ġimdik Çomu‟da geliyór Berçenek‟de de var 150 

hocaları var amma gine de adamlar tekleme geliyóller yāni. ġimdi Ģȫle esgiden 

ġayeten inaĢlı adam çōdu sā ȫle d m, ben biraz arnının çatına ġonuĢan insanım. 

Çomu Berçenek yanı yarıdan çō ȫleydi. ġimdi onnar da get gede... Tamam, seniŋ 

ded ŋi annadım. Bunu yarıdan çō dēl hemen hemen tamamını aĢiret aldı dönderdi, 

birezi de Türkmen‟idi. Göçmediler göçmediler senden ġız almıĢ ġız vermiĢler aḫrabā 155 

olmuĢlar, iç içe yaĢamıĢlar adamlar bir birini atamıyollar. Meselā benim öz 

kivralarım kivralarım Hacikler meselā Ali Efendigil Çomulular Ģimdi bize kivra 

deller. Kivralarımız onnar çoḫ inanĢlı bir adamıdı. Türk müslüman, yani müslüman 

hâlâ da ȫle. ġimdi orda üç dört tene doḫtur var. O Ali Efendi‟niŋ çocū da üç dört 

tenesi doḫdur, böyük hākim ġızı var. ġeyde sen de, bu umum anayasa Ģeyinde üyesi. 160 

He yarġıtayda ondan sōra üç dört tāne bu bizim Ģimdiki evleri yapan Ģeyler vardı sen 

de, yoḫ yoḫ onnarıŋ hepsi de vardı da diyecēm usda ėyi usdalardı. Bizim evleri 

yapdı. Onuŋ çocuḫlarıŋ ikisi de üçü de Ģey doḫdur. He ȫle taḫsilli adamlar yāni öle 

Ģey dēl hepsi de taḫsilli adamlar, ȫle yāni.  

Valla Ģimdi sā Ģȫle d m seniŋ Ģimdi gideceK meselā üç cüz dörT düz hānelik köy 165 

Ģimdi burdan hemen girer girmez ora aĢ ret Kürt köyü yāni. GaĢannı GaĢannı. 

Güccüktatlar var Türk, Büyüktatlar var Türk, içinde bir iki ev var yani ġatġıntı aĢiret 

var da genellikle yaní Türk adamlar.  
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Valla saŋa Ģöyle d m orda iĢde demin ki ded m Ģimdiki muḫdar da aynı Keyfo Türk. 

Keyfo Davudōlu. Onuŋ ġardaĢını emmisiniŋ hanımı var dört dördlüK meselā Ģey 170 

ġıḫo‟nuŋ hanımı. Burda yaĢıyor o, doḫdurun annesi iĢde doḫdurların. Vallaha ismini 

hatırlıyamıyom ben biliyórdum ismini de Ģeyın Doḫdur Memediŋ annesi de sen 

orıya. MaraĢ‟da Ģimdi o Ģeyde çocuḫ bölümünde araĢdırmada, gözde bir doḫdur 

uzman yāni gendi hoca orda. Ondan sōra Keyfo var, muḫdar, o da yardımcı olur, o da 

birez Ģeyli ayaḫ uyduran bir insan. Yoḫ sizin için herhangi bi Ģey yoḫ sizin için 175 

herhangi bi Ģey yoḫ. Ha Ġorḳmazlı Ģey bizim emmideĢ gelir. 
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-10- 

Anlatan: Hamit ARSLAN  

57 yaĢ  

Derleme yeri: Berçenek 

YaĢam iĢde bu fabrıḫanıŋ külünü yutuyoḳ. BaĢġaları çalıĢıyo biz kül yutuyoḳ. 5 

ÇalıĢan, Siirtliler, Vannılar, Bitlisliler, onnar da bizim insanımız da bizim insannar 

burda iĢde kimse yoḳ. Yaní beĢ giĢi altı giĢi var yoḳ. Külünü biz yutuyoḳ yaní 

zehirini biz yiyoḳ, topraḳ bizim, arāziler bütün ġurudu yaní Ģėyle baḳ bahçelerimiz 

felan hep ġurudu. Bağlar hep ġurudu bu fapríḫanıŋ Ģeyne pisl ne. BiĢ  ekemiyoruz 

yaní. Yaní verim yoḳ. Yazın geliyoz burda satı yazın martda geliyoḳ iĢde onuncu 10 

ayda da tekrar iĢde gedecēz bi ay sōna ElbisTan‟da ġalıyoḳ. ĠıĢın orda ġalıyoḳ yazın 

burda ġalıyoḳ. Kȫde yirmi yirmi beĢ giĢi anceik. Geçim sıḫıntısı zor yaní buyda 

olmuyor, ha buydalar yüzde beĢ yüzde altı veriyor, yüzde altı ėyle veriyor, geçim 

sıḫıntıları. Bir emekliynen geçiniyoruz yaní.  

Berçenek ismi nerden gelmiĢtir.  15 

Yav Ģimdi burıya bu ḵȫŋ öbür tarafında Ģėyle çanaḳlar varmıĢ. ġȫle davar 

sulallarımıĢ. Orıya su dökellermiĢ orda çanaḳ varmıĢ ondan Berçenek ismi gelmiĢ 

yaní. Yaní Ģȫle daĢıŋ üsdünde Ģȫle Ģȫle deliḵ varımıĢ. Orey su toplanmıĢ ordan 

davarları ney sulallarmıĢ ordan Berçenek dėy o ismi ordan ġalmıĢ yaní. Berçenek 

ondan sōda iĢde Mahsuni ġerif iĢde bizim köyü biraz yaní tanıtTı. Yüzde seksen 20 

doḫuzu sosyal demoḳrat. Onu söylēm yaní yüzde doḫzan doḫuzu dėyim yaní. Yüzde 

ellisi mēmur, yaní her evde mēmur var. Her evde mēmur var. Benim mesela iki 

ġızım var hemĢire. Onuŋ çocuḳları hep mēmur. Herkesin çocúú mēmur. Öğretmen, 

hākim, savcû var. Öle yani kȫmüzüŋ Ģēy. GenĢler yoḳ, bu da kȫmúzúŋ azāsı, ben de 
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azāydım ben de istifa etdim.  Yaní genĢler yoḳ, genĢler Elbisdan‟da oturuyor, yaní 25 

çocuḳ oḫutmuya getdik, Elbisdan‟a yerleĢdik. Eğitim için göç, ondan sō da iĢde 

yazın geliyoz ġıĢın orıya gediyórúz. Yazın iyi oluyo ġıĢın da malı olan burda ġalıyor. 

Hayvanı, bunnarıŋ hayvanı var, beĢ on giĢiniŋ hayvanı var, baĢġa hayvanı yoḳ. Tarla 

satı ekiyorsuŋ tarlada bir verim alamıyoŋ. Güpreniŋ tonu çıḳmıĢ on iki milyar, buydē 

satıyoŋ yedi yüz elli keade, nasıl geçiniciŋ! Diyom ya baĢbaḳanıŋ ōlunuŋ gemisine 30 

biŋ yirmi liríya litresi mazotuŋ, biz alıyoḳ dört bin beĢ yüz liríya litiresini. Niye 

diyom amma üreten ezilen halḳa mı verilecek yoḳsa ezilmiyen tepedā insannara mı 

verilecek yaní. Bence halḫa verilmesi lāzím yaní. Eḵemiyor çoğu yaní bizim meselā 

atmıĢ yetmiĢ dönüm yerimiz var biz eḵmiyórúz. Yaní bor ġaldı yaní ekilmiyor. 

Çüŋkü geçine, yaní deller ya; afidersíŋ haḫı boḫunu ödemiyor dēy. Ödemiyor haḫı 35 

boḫunu. Geçen sen batdı bütün ekinler bu sene de biraz yüzde beĢ yüzde altı verdi 

biraz iyi yāní. Çoğu batdı iflas etdi nohutdan neden. Batırdı yaní. Ya bizim 

isdediğimiz insanca yaĢam diyoḳ yaní. Kimse kimsiye ġarıĢmasıŋ kimse kimsiye öte 

git demesiŋ. Cāmiye gelseler bizim cāmi diha, camiye geden camiye gitsiŋ, kilisiye 

giden kilisiye gitsiŋ, meyhaniye geden meyhaniye getsiŋ, birahaniye giden 40 

birahaniye getsiŋ biz onu isdiyoḳ.  
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-11- 

Anlatan: Abide KAYA  

80 yaĢ 

Derleme yeri: Çağılhan   

Babamı heç bilmiyom ġılabını da bilmem. Babam da ahrazımıĢ diyne. Ondan sōna 5 

bȫyk bilâderim beni dayımıŋ   oğluna verdi anam bȫle vāt   etmiĢ. Bu ġızı ben ölürüm 

bunu dayıŋıŋ çocuḳlarına ver dēy vād etmiĢ. Beni bȫyk ġardeĢim dayımıŋ   oğluna 

verdi ahraza verdi. Verd  niĢanımı daḲdı ġatı bekmezinen Ģȫle iki tabaḳ baĢġa bi Ģēy 

yoḳ. Bekmezinen berlik daḫıldı. Esgára getti izine geldi gelin   etti. Cehiz mehiz yoḳ 

heç. Örtüm de yoğudu ġabım da yoğudu bir su tastım da yoğudu.  Bir ġaynım varıdı 10 

ēy güleĢirdi Mehre‟de seḵiz tenesini yıḳdı arḫa arḫıya. Orda çimmiĢ mefāt eTdi, üç 

ay sürdü hastalıḳ, öldü. Ġocamınan ġaldım onu da vurdular yavrum. Otuz seḵiz sene 

mi oldu vurulalı otuz yedi sene mi oldu. Yedi tene ahraz çocūnan ġaldım. Kimi iḵi 

yaĢında kimi üç yaĢında kimi beĢ yaĢında. Heç ǥún görmedim heç. Soŋ ġaderim heç 

yoḳ benim heç. Ağláep yatıyom. Caminíŋ orûya oturuyom, mezeri ġarĢıma alıyom 15 

anca gözüme zor ediyom. Kimsem yoḳ. Çocuḳlarım seḵiz tene ahraz hep seḵizi de 

ġaldı sekiz çocūmuŋ.  

Ġoyun da sādım inek de sādım, sağmadım mı, sağdım yavrum. ĠĢte ǥúnüm ǥún oldu 

getdi ninēciŋ sen. Herifim çalıĢmıya getdi ġurbete altı ay gelmedi getdi. Gizir gizir 

elleriŋ ekmāni etdim, elleriŋ iĢini gördüm. Gözümüŋ yaĢıynan onnarı bȫytdüm   20 

everdim. Heç dadım yoḳ. Ġalp hásdasıyım. Ġalbim, bu dam yapılırḫana ġalp ġırizi 

geçirdim. MaraĢ‟da yatdım ġanca yapıldım. Durumum ēy deal böon varım saba yōm 

misafır gimi duruyom   iĢde, ġurban oluyum. Heç ǥún görmedim heç. Babam ahraz, 

herifim ahraz, çocuklar ahraz. Ne ǥún görücüm ne ne. Derdimi döḵecek kimsem yoḳ. 
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ġo dayımıŋ ġızı ıcık buŋa yanına gederim ġımıl ġımıl mezeriŋ orda evi var. Icıḳ 25 

bunuynan dertleĢirim baĢġa kimsem yoḳ.  

Ne yapardım satırnan su çekerdik Ģo çeĢmeden onüynan idāre ederdik. Suyumuz 

yoğudu ġurban ossun evel bȫle su ne yoğudu. Çoġ   irezilliK çekdik çoḳ, çok ḵötek 

yedik. ĠardaĢlarım ireçberlik yapardı. Bir ġaĢık aĢ yā mazıya çalınacak ġağnı ötecek 

ġop ġop ġop ġağnı öone ḵötek bȫle bȫdük iĢde. Sürüyücü ġoĢu yapılır Ģo mezeriŋ 30 

orda. Gelip gederken görünür dā. Ora babamīdı. Orda gem sürerdim ben. ĠĢde ōlan 

çocuğūmu gem sürdürdüler baŋa. Ġur‟án oḫumadım ama abdeslik namazlī da bȫk 

ġardeĢim belletdi eyki, namazımı ġılıyom ġurban olduğum.  

Çocukları nasıl büyütürdün, hastalandığında ne yapardın eskiden, ot mu kaynatırdın? 

Amaan Allah‟ıŋ … böütdüm   iĢde ha, otu ne bild k … ne bildik. Ġrezill nen böyüdüler 35 

yavrum. Oğlumuŋ biri Sivas‟ta bȫyK   oğlum. Birisi Albıstan‟da oturuyor, birisi burda 

iĢde bu güccúúŋ yanında ġaldım. Evim yōḳ barḫım yōḳ, yuvam yoḳ yurdum yoḳ.  

KıĢlığını nasıl hazırlarsın? 

Tarlaları ortā verdim tarla çoḳ yōdu zatı herifimíŋ. Elíŋ adamı ıcıḳ el ucuynan verirdi 

onnan idâre ederdim. Gelirimiz yōdu iĢde. Bir adam altı ay ġurbete geder de nēĢ 40 

göruŋ sen noḲsan mādur. Ya ġazanırdı ya ġazanamazdı ȫle gelirdi. Ġdāre ederdik 

yavrum. Otuz sekiz sene mi otuz yedi sene mi oldu vurdular. EĢimi vurdular. 

Ġaynım adam vurdu dört giĢi vurdu arḫa arḫıya. Öz ġardeĢ dealidi babaları ayrıydı 

anaları biridi ġocamı vurdular, ahrazıdı AvĢın‟da çarĢıda vurdular. Çocuḳlarım ġaldı 

çimdik gimi. ġu üç yaĢında mıydı dört yaĢında mıydı ā Ģu. Gözümüŋ yaĢıynan 45 

bunnarı bȫyütdüm ben. ġunnar ġardeĢimiŋ çocuḳları torunnarı. ġō öz torunum Ģo 

benim Ģo. Onu çoḳ seviyóm. Aláyĭndan bunu çoḳ seviyóm.  

Kocanın adı mı yoḳsa? 
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Yoḳ ġocamıŋ adı öteki ōlumda vurulu, bȫyK   ōlumda vurulu. Ġkisi vurdu. Bun da ben 

vurdum Ertuğrul vurdum bunuŋ   adını. Bunu çok seviyom   anam Allah‟tan yahar. 50 

Güccük dēy mi seviyom ne?  

Nene burda bayramlar nasıl olurdu? 

Evel nēyderdik bayramda? Ondan bundan ıcık et isderdik yüzümüzúŋ suyunu 

döḵerdik. ġu emmim   ōlunuŋ evi var yoḫarda. Orada köfde yapardıḳ. On on beĢ tene 

ġız   olurduḳ. Ḵöfte Ģunuŋ gimi iki cahal ilāni alanaçı ġaçardı elimizden yediklerinden 55 

deal de bizi oynadıllarımıĢ mearise. Ben güccūm  ālardım baŋa çöp topladıllarıdı. 

Ben çöp toplardım da ḵöfde ġaçdı dēy ālardım ben. Onnar yemezdi ō ḵöfdēy arardıḳ 

ya ġızlar geri gelirdi. Ȫle ȫle bȫdük iĢde ġurban aplaŋ. Oy ġurban oluyum oy.  

Ağıt mani türkü bilir misin? 

Āt ilahi bilemem, türküyü de çoḳ çığırmam. Çüŋkü içim dolu gṓnüm isdemiyo. Onu 60 

gendi gendime derim. Ağlarım sȫlerim de ālarım.  

Üzülme, ağlama ama söyle, ben söylediklerinin kaybolmaması için yazmak 

zorundayım. 

Sen ıĢallah ġazanırsaŋ ben seníŋ yanıŋa varrım. ġindi Ģunnar ahraz ya gözümü 

dāniyollar olmuyor. Ağladım mı bunnar baĢġa Ģey sanır, gṓnülerine bi yer gelir.  65 

Erçene Çağılḫan‟ıŋ arası biz evel oyumuzu Erçene‟de ġullanırdıḳ oŋa ġaldıysaŋ. 

Emmimiŋ  ōlu orıya varanaçı bize derdi kine doğru yolu ha doğru yolu ha. Doğru 

yolcuyduḳ gene de doğru yolcuyuḳ. Durmuyoḳ gene de aynı hezāya gėdiyoḳ. 

-Hayırlı ossuŋ bi Ģēy duyduḳ sevini sevini bir olduḳ. 

Hoca ab ŋ geldi Ertuğrul‟um baŋa verme Hoca ab ŋe ver.  70 

Ben seniŋ yanıŋa varırım iĢallah Erçene‟niŋ Çālḫan‟ıŋ arası. Ġas de bilmem de āt 

sȫlerim. Ġas de bilmem biliyom dēy ne yalan sȫley m yavrım. Ġasidey  kim 
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belledirdi ki baŋa diyom ya ben saŋa anaŋ   olmassa, bacıŋ   olmassa ney ne sȫlesem 

gerek.  

Allah iki çocuk verdi ikisi de dilli ekiz, ana ahraz baba ahraz. Allah‟ın ēyl  de çok 75 

ġurban oldūm.  

Ne giydirirdiniz nasıl büyüttünüz çocukları? 

Ḵüllüḵleri dānerdik ki yamāmı ȫle bir çapıt elimize geçsēdi bunuŋ öllǖnuŋ Ģeyini 

orıya maḫasnan alıŋ onu orıya yamaŋ geri aynı oyūna ġoŋ onu geri gēyeŋ. Bulġur 

torbasīmı öllük doldururduk bȫle tuvarlar. Öllǖnen bȫdü bunnar Ģey görmediler ki. 80 

Toprānan bȫtdüK. Bunnar toprānan bȫdü ġurban. Yōdu çapıt yōdu yōdu irezill nen 

bȫdü.  

Çocuklar yaramazlık yaptı seni rahatsız ettiler, mesela ne dersin onlara? 

Duymuyollar ki bunu eyinnil nen bu ahrazları yola getiriŋ yōsa bunnara baĢ mı oluŋ. 

Torunnarım ey  torunnarım, incitmiyollar beni çoḳ seviyollar beni. Hele Ģu yoḳ mu 85 

aha Ģu! 

Nasıl beddua ediyorsun kızınca? 

Yōḳ vermem beddā vermem. BaĢġasına da vermem yoḳ. Hepine aciĢirim hepine. 

Beddiha mi verilir toruna, beddiha verilir mi.  

-Damarına ayran suyu ġonasıca.  90 

Hocaŋ d niyor aha heç beddā verd mi duymadı baḳ. Hocam heç beddā verir miyim 

alla elíŋ çocüyna vermem.  

Yav! Gece yolma yolduḳ oŋa ġaldıysaŋ gece kaḫardıḳ yolma yolardıḳ ben ne diyom 

baḳ bunnarı bȫtdüm bunnarı. Elíŋ tarlalarında yolma yoldūm, elleríŋ ekmāni etd m. 
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Üç gün oklā salladım bir masere teĢti aldım, elimíŋ emāyinen hep yavrum bunnar. 95 

Ġocam, gelirimiz yoğudu yoḳ.  

O kadınlar da sana yardım eder miydi? 

Ederdi ya etme mi, ederlerdi ederlerdi yavrum ederlerdi. 

Kaçta kalkardın gece ekmek ettiğinde? 

Üç gün oklāç salladım, ekmek yapdım üç gün elíŋ ekmāni çoḳ. Gene de yapıyom 100 

Ģindik. Aha bunnar ekmā nē çārdılar mıydı getmem demiyom gediyom. Mahremet 

ġomuyor iĢde.  

Bir incecik yol gediyor ōsüzúŋ yolūmu 

Felek bizi ığraladıŋ mezdānıŋ dalīmı  

Yüce dādan bir yel eser  105 

Tütünü pacēy basar 

Vurmaŋ ōsüzlere silleyi  

Dayımıŋ ÇavuĢ …‟ü küser 

BȫyK   oğlum iki üç tene böyle babaŋ gimi iki üç tene adamınan geçen sene geldi. 

Dedi ki adamıŋ avradı ölmüĢ avrad aramıya gelmiĢ. ġorada somiye var bȫle seniŋ 110 

gimi oturduḳ herifinen, ġarı dedi ekmekden ḳaḳdıḳ ōllarıŋı getirdim dedi. E savol 

dedim. Eve geldik dedi kine. Ġarı dedi ōllarıŋ saŋa yardım ediyor mu, para veriyor 

mu dedi. Yoḳ dedim Ģu var ya aha Ģu dedim bu üç  ōlumdan ey baŋa dedim ben. 

Allah dedi o baŋa döne dedi mearise adam avrad arıyorumuĢ.  Avrad aramıya gelmiĢ 

ben ne biliyim herifiŋ dul oldūnu, bȫle diz dize oturuyoduḳ herifinen, herifden ġıçın 115 

ġıçın geriye çeḵilmiye baĢladım. Sabriye geldi gelinim Sabriye‟yi biliyoŋ sen. ġey ŋ 

anası Cemil‟iŋ anasını. Sabriye dedi ki bu benden iki yaĢ güccük dedi, bȫle etdi. 
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Aferim Sabriye dedim. Yürām cazzetti herif avrad   arıyorumuĢ. Ben de ne biliyim 

gṓnümde bi Ģey yoḳ bunu ṓyordum Ģunu, bu baŋa ōlumdan ēy diye Ģişiyordum. 
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-12- 

Anlatan: Ali KAYA 

80 yaĢ 

Derleme yeri: Çağılhan 

Valla burdan gelenneriŋ bi yanı Malatya‟nıŋ Ģeyi yok mu? Malatya‟nıŋ bir ḳazası var 5 

yav? 

Akçadağ mı?  

Aḳçadağ hah, babaŋa rahmet. Aḳçadağ‟dan gelme Alōlar ḳabilesi bu. Esas Alōlarıŋ 

Ģēy Hüsiy n emmim bil  bilmē? Durdu Memmet var o Havıs var AvĢun‟da onnarıŋ 

babaları iĢde. Babamgiliŋ de gelmesi ta o tarafta Malatya tarafında. Onnar da o 10 

tarafda gelme.  

Menderes‟e kadar ne kadarını hatırlıyorsun tek parti zamanını? 

Yav hepsini unutdum, çoğudu.  

Önce nasıldı Menderes‟e kadar sonra nasıl oldu Türkiye? 

Yav Ģu yollarıŋ Ģeyi de Menderes oldu. Bu yolları açan Menderes oldu. Menderes 15 

aĢdı bu yolları. 

Daha evel yol yok muydu? 

Oho! Bu yol ġımı yol mu varıdı ki çamırıdı. Biz burdan AvĢun‟dan ġaç tene otobüs 

ġurtardıḫ. Ġabaāç mísavır almadı. Ġarda ġıyemetde Ģiy   ossuŋ Ġabaāç‟da ġaldıysa 

geri yayan burıya geldiler. Ġabaāç almadı mísāFír. Bi yol Mersin‟e gedicim burdan 20 

gederdik evel Aŋġara, Ġsdambul ondan sōna neriye gederseŋ get, yol bizim kṑŋ 

altından gederdi. Siz o günü biliyorsuŋuz. 

Endim aĢĢa bindim, bir Ģófor bir māvin bir de benim olduḳ üç giĢiyik Ġabaāc‟a 

vardıḳ, Ġabaācı geĢdik. Ġabaaca çıḫārhan Ģöle bir adam seniŋ gimi bir Ģahıs el 

ġaldırdı. Otobüs durdu onu da aldı. Posġof‟a yaḳlaĢınca otobus geri durdu. Amma 25 
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ben heç Ģėytmiyom, aldırmıyom, arḫada oturuyom. Ġabāşlı dedi ki en baḫıyım dedi. 

Amma bir boyraz bir boyraz bir boyraz túḵúrsäŋ túḵúrúğúŋ yere düĢmez. Yav niye 

aldıŋ da o zaman dedi aldım amma endirc m dedi. Yav niye endiriyoŋ beni sebep. 

ĠardeĢim mal benim mi he en. Götürmüyom dedi isdemiyom seníŋ paraŋı. Varıcíym 

adama mürācād ediciy m şófóra dedim ki muhaḳġaḳ bir kötülǖ var bunda. 30 

Seslenmedim. Endirdi. Endirdi adamı. Posġofu geĢdik Tombā yaḳlaĢdıḳ yanına 

vardım usda dedim onuŋ ne suçu varıdı dedim onu endirdiŋ dedim. Onuŋ … dedi. 

Burda ġıĢda ġaldım da ölüyordum kimse misavır almadı dedi. Ġapıyı dṓyom 

vuruyom dedi avrada diyor ki dedi seslenme seslenme diyor dedi. Ben duyuyom 

duymuyom mu ben dedi. Çālḫana düĢdüm dedi. Çālḫanıŋ ilk giriĢinde Hanifi Çoluḳ 35 

Hanifi ilk giriĢde evi vardı onuŋ rahmetl ŋ haTTa tutları duruyor daha. Onuŋ yanına 

geliyor ġapıya vuruyor kim o diyor. Valla bȫle bȫle ben dıĢarda ġaldım filan emmi 

diyor. Buyur ġardaĢ buyur buyur, açdı ġapıyı diyor, zobáyĭ yakdı, çayı ġoydu diyor. 

Çayımı içirdi, beni de ısıtdı, yatāmı da serdi diyor. Sabah olunca greder aĢdı yolu 

diyor ġardan gelememiĢ ondas sō çekdim getdim diyor sen olsaŋ alī diyor haḳlısıŋ 40 

dedim ben buóz. Haḳlıymıssıŋ dedim ne d ym. Öyleydi çoḳ otobús ġurtardıḳ biz 

AvĢin‟de Ģeyde Ġabaāc‟ıŋ orda ġamyon, otobüs. Çamırıdı yav çamırdan gedilmezdi 

ki. Yol yapardıḳ sōna biz yapdıḳ bu yolları ġazmıyanan kürānen. Alıŋ ġazmıyanan 

kürānen ibikden alırdıḳ tā Ġğdi‟ye varanādar Ģiye ġalıyá varanādar biz yapardıḳ. 

Ondan sōna da Albısdan yapīdı öti yannı. Geri daĢlı ġum getirirdi ġamyonnar onu 45 

sererdik. Ondan sōna iki giĢi beline vurur iki giĢi de arḫadan toprā atardı. Hendek iki 

taraf da hendek öylēdi. Menderes ırahmetlik Ģiy  edince yollar bütün Ģėy tdi adam 

aslan gimi.  
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Cumhuriyetin ilk döneminden Menderes‟e kadar kıtlık vardı diyorlar büyüklerimiz 

nasıl bir kıtlıktı o? 50 

ĠĢde ġıtlıḳ ekinner olmadı yāmır yamadı ekinner olmadı evel öḵúzúne sürellerdi. 

Öḵúzúnen çuvala saban geçse n   ōlucu iki lėğen üç lėğen ıcıḳ bûyda olurdu. Ġki 

leğeniŋ bûydayını napān tek biyolda sürerdiŋ heç bi Ģey olmazdı. ġuvadar olurdu onu 

da ġalıĢlardıḳ, ġalıcına ġalıĢlardıḳ. Sōna yağmır yādı sene de orānan biçerdik. 

Sübürke yapardıḳ orānan biçerdik. Ondan sōna ġıtlıḳ  oldu, gilik darı ekdiK, hatdā biz 55 

de eḵemedik babam satın aldı. Bi ināmiz vardı yirmi üç keade satdı amma Ģeyiŋ 

boyuydu baba yiğid inek. Yirmi üç keade satdı yirmi üç keatlik darı aldı. Damıŋ 

üsdüne serdiler ben de bekliyom. O zaman da eĢġıyalar geldi ḵöyü basdı eĢġıyalar. 

YanaĢdılar Ģindi silaha. EĢġıya varıdı ḫırḫız varıdı. Yōdu bi Ģeyim. Darıyı ġurutduḳ 

ondan sōna saçda geri tekrár ġızartdılar eyice ondan sōna geri götürdük uğütdük 60 

amma buyda unu olursa açılırdı ıcıḳ. Bûyda unu olmazsa mümkün deal açılmazdı. 

Anam ırahmatlik yuğurmuĢ, tandırı ataĢlamıĢ, sacı da üsdüne ġomuĢ; biz de eviricik. 

Anam salladı salladı oḳlāyınan barabar gidiyor geliyor, oḳlāyınan barabar gedip 

geliyor heç, her yere vuruyor Ģȫle açıyor oḳlāyı salladı mıydı oḳlāya ġarıĢıyor 

yapıĢıyor açılmıyor. Anam ġaldırdı teĢtinen geldi tandırıŋ içine aTdı.  65 

Niye bazlama yapsın küçük küçük. 

Açılmıyor! Bazlama gene olmuyor. Bazlama etdiŋ mi dālıyor. Velhasıl yapamadı 

rahmetlik. Bunnarı hep gördük bunnarı.  

Menderes‟ten sonra bereket mi geldi Türkiye‟ye? 

He ya! Yağmır yādı gül gülistan bağ bosdan oldu yav. Bağ dikdiler sōna. ġurdan hep 70 

yoḫarı bāyıdı. AĢĢāda heç yōdu evel… bağlar. ġu kṓŋ ötı yanı Ģu ġuyu var ġuyunuŋ 

öti yanından baĢalar… 
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Ali emmi o bağlara ne oldu? 

Turtul yedi felan bir turtul vardı, o ġıllı turtul o yedi. Çıḫartdıḳları güverince o yedi. 

BaĢ gelemediler tergediler. O bağlarıŋ üzümünü yedi.  75 

-Herkes diyor Ģurda daĢ ocā var ya orayı patlatdılar dumandan tozdan oldu diyolar. 

Eey? 

-Tama Ģu ötē daĢ ocā var ya? 

Eey? 

-Orayı patladdıklarında tozdan oldu diyolar.  80 

Yoġ  oğlum yōġ, o daĢ ocā daha bōnkü yav. Allah   Allah sen nerey  soruyoŋ. Benim 

dediğim tā yetmiĢ seneniŋ zamanı. Sen daha daĢ ocānı soruyoŋ daĢ ocā daha dün. 

Bizim Ģu bağlarımızı öldüren uçānan bir Ģey geldi, ilaç sıḳdı, süne ilacı süne. 

Buralarda süne olurdu evel, süne ilacı sıḳdı.  
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-13- 

Anlatan: Ġsmet GÖKġEN  

66 yaĢ 

Derleme yeri: KuĢkayası 

Valla benim hayatım çoḳ ġarıĢıḳ. YaĢantım çoḳ ġarıĢıḳ. Ben sekiz on yaĢındayken 5 

iĢTe ġuzu yayardım davar yayardım. Bir anadan bir babadan on dört ġardaĢıḳ biz. 

Ġalabalīdık. YetiĢtiremezdik. Çor çocuk ayaḳġabısınıŋ biri baĢġa biri baĢġa. Gėydíı 

elbiseniŋ biri dēĢik biri daha dēĢik. Yanı hepsini bir arada bulup yapamazdık. Bi yanı 

iĢTe doḫuz tane ġız ġardeĢim marıdı dört de ōlan on üç bir de ölmüĢ on dört 

beniynen beraber.  Geçim sıḫıntısı varıdı. Ġaribannıḳ varıdı o zaman. Yanı fākirdik 10 

efendim. Davar yayardık, ġuzu yayardıḳ. Ondan sōna yaĢımız on üç on dört dėy nce 

everdiler duttular. Ufādıḳ daha o zaman. Ġlk ḫanımdan ayrıldım. Ondan bir çocuḳ 

ġaldı.  

ÇifTe çifTe keklikleriŋ öterdi 

Her daĢıŋ dibinde sümbül biterdi 15 

Çiğdemiŋ keŋgeriŋ bize yeterdi 

ġindi yetim gimi ġaldıŋ dālar oy, ne ġoyŭn ġaldı ne ġuzu ġaldı. 

Māranıŋ üsTünde keven yaḫardım, orda māra var 

Döner döner Ģu uvıya baḫardım 

DavĢana keklá tüfek sıḫardım 20 

ġindi mejnun gimi ġaldıŋ dālar oy 

Hüzün dolu toprāŋda daĢıŋda 

Az mı gezdim dirsāŋde baĢıŋda 

Kimse bilmez dālar ġaç biŋ yaĢında 

ġindi sefil gimi ġaldıŋ dālar oy 25 
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Kengere gėderdi gelinner ġızlar 

ġu dağa baḫınca ciğerim sızlar 

Ġul Ġsmet‟im gelir ġoyŭnu duzlar 

ġimdi yetim gimi sefil gimi ġaldıŋ dālar oy 

Birem birem evimizi yazdılar 30 

Morelimi huzurumu bozdular 

Teker teker derimizi yüzdüler 

Her gettīm yerde dedim ağladım 

Tarlalarda gezdim gezdim ağladım  

Hemi vatanımdıŋ hemi de yurdum 35 

On beĢ on   altı yıl ġurbette durdum 

Çoḳ rezillik çekTim bir düzen ġurdum 

Her gett m yerde dėdim ağladım, yanı bunlar Ģėyde varda aġlımdāki ġalannar bunnar. 

Derfterde var bunnar, devamı var. 

ĠurutTu bāları viran ėtTiler 40 

Uçurdu evleri ören ėtTiler 

Ġnsanları ġanser veram ėtTiler 

Bunuŋ hesabını kimler verecek, Nevzat Paḳdil‟e sȫledim bunu, burıya geld di. Çoḳ 

ābi çoḳ. Paḳdil dedi ki burda ġonuĢma yapıyor. MaraĢ‟ıŋ vālisi, AvĢûn‟ın 

ġaymaḫamı. Kim yok ki? Dėdim ki baĢġanım müsāde ėderseŋiz benim bir Ģiirim var, 45 

o bacalarıŋ üzerine hani filitriye getirdiler, ḵúl dökülüyo ekinner ġuruyo. Noḫut 

pakla olmuyo fasûlye ben hemen ḳaḫTım dedi ki sȫledim buyúr dedi.  

ĠurutTu bāları viran ėtTiler 

Uçurdu evleri ören ėtTiler 

Ġnsanları ġanser veram ėtTiler 50 
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Bunuŋ hesabını kimler vėrecek 

Ġaldır ġafaŋı da baḳ Ģu dumana dedim  

Kül yaḫıyor buğdayla samana 

Bundan sōna göçüp getsem Ġaman‟a 

Bunuŋ hesabını kimler verėcek 55 

Artıḳ suyú gelir çaya döḵülür 

Dumanıŋ havada gezer büḵülür 

Ġul Ġsmet‟im ciğerlerim söḵülür 

Bunuŋ hesabını kimler yapacaḳ 

Paḫlayı noḫudu aldıŋ elimden 60 

Ġambır üsTüne ġambır çıḫtı belimden 

OsanmıĢım rüzgârıŋdan külüŋden 

Bunuŋ hesabını kimler yapacaḳ 

Adam ĢaĢırdı. Ḳaḫdı dėdi gel bām nasıl etkilendiŋ dėdi, bundan nasıl yazdıŋ sen 

bunu dėdi dā uzun da. Dėdim ki baĢġanım, benim bir amcamıŋ çocū varıdı dėdim. 65 

Yirmi üç yaĢında bir civandı asgerden yeni geldi. Bu ikinci ünite iĢde ikinci 

faPriḫanıŋ bacadan yüz yirmiden düĢTü yoḫardan yüz yirmi metreden ana baba da 

diyemedi çocuḳ ėyle ġodu getTi. Ondan esinlendim dedim. ġindi bacalara dönüp 

baḫamıyom dedim. O ġadar gücüme zoruma gediyor dėdim.  

Köyümüŋ üsTünde bir ġara duman 70 

YoğumuĢ beylerde din ile iman 

Ne bir tereddüt ġaldı ne de bir güman 

Bu yazıyı böyle yazdım ağladım 

Ġapı ġapı evimizi yazdılar 

Morelimi huzurumu bozdular 75 



 

188 
 

Birem birem derimizi yüzdüler 

Tarlalarda gezdim gezdim ağladım 

Bir yanı harmandı bir yanı çayır 

Bir yanı bağıdı bir yanı bayır 

GeĢdi getTi bunca çok asır 80 

Her gettiğim yerde dėdim ağladım, neymiĢ burayı unuTmuĢum. 

Seni benim ġadar kimse bilemez 

Burda ālıyanlar asla gülemez 

Baḳ bu ġadar gitTi her Ģey duramaz 

Ġurbet elde durdum durdum ağladım 85 

Kimse birbirine dōru baḫmıyor 

Kimse birbiriynen dōru ġonuĢmaz 

Toplanıpta birbirine danıĢmaz 

Bir yanı heç bi Ģeye ġarıĢmaz 

Boynumuzu büḵdük büḵdük āladıḳ 90 

Gadir Mevla‟m ne olacaḳ hālimiz 

Ne arāzı ġaldı ne de malımız 

Daha yeni yapılmıĢTı yolumuz 

Ġçin için sustum sustum āladım 

Senlik benlik ḳaḳmadıḳça aradan 95 

Beni de yarattı seni yaradan 

Kimdir sence kâinatı var ėden   

Yıllardan beri durdum durdum ağladım 

Kimisine ödetdiler parayı, hanı parayı ödediler bi dā aldılar ya. 

Ben istemem senden köĢgü sarayı 100 
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Ġızıynan ōluynan açtı arayı, hanı mirăs davasından. 

Bunnarıŋ hepisini gördüm ağladım 

Ġul Ġsmet‟im neçe yorduŋ kendiŋi 

Toprak döktü doldurdular bendimi 

Ġçindeki ateĢ artık söndü mü 105 

Bunu birem birem yazdım ağladım 

Hani bizim bu köyüŋ suyunuŋ üsTüne topraḳ döküldü, bendi ġapatTılar, Ģindi öbür 

taraftan geliyor su. Aḳlımda olan varısa baḫıyĭm da dur. Öbür defderdākiler yeŋi, 

bunnar esgi. Bizim ben iki biŋde geldim. Daha önceki durumları ēyidi ama Ģindi 

Avrupa‟nıŋ durumu da pek iç açıcı bir durum ġalmadı. Yabancıya çirkin baḫallar. 110 

Sōna yabancı düĢmanlığı orda fazlalaĢtı, arttı bizden sona baya olaylar oldu. Çoğu 

kesin dönüĢ yaptı geri geldi. Benim bir ōlum orda Ģimdi Almanya‟da. Ġki üç senede 

bir izine gelir. ÜĢ dört senede onu düzeldemez geri hanı bir izine geldííŋ zaman 

borĢlanıyoŋ tabi. ĠĢTe bi de gendi arabamınan gediyim derseŋ alıyoŋ orda on biŋ 

yúroya bir araba, bir oŋ biŋ yúro da cebiŋde olucu ki tatil yapasıŋ, gezesiŋ babaŋı 115 

anaŋı ziyaret ėdesin. Geri tekrar gidesiŋ. Hah iĢTe maaĢ varısa bilirsiŋ annarsıŋ. 

Avrupa‟nıŋ sorunları çoḳ Ģiy oldu yanı derin oldu bizim zamanızda ėyidi. Bizim 

Almancamız varıdı hanı Almanca ġursa gettik biz orda Almanca oldúú için ana dili 

gibi benim Almancam var. Ben heç zorluḳ çekmedim. Hanı hep Almannarnan 

beraber ġaldıḳ. Zorunnu mecbur hanı ġonuĢduḳ Almancayı. ĠĢ yerimde gene 120 

Almanca varıdı. Ȫle ȫrendim yaní. Pek zorluḳ çekmedim. Ama diğer burdan bu gelip 

orıya iltica yapannar, sığınma yapannar, o zaman çoḳ güĢlük çeKdiler zorluḳ 

çekdiler. Bunnarıŋ tercümannığına gederdim. Onnara yardım ėderdim. ĠoĢardım 

onnarıŋ yanı sıra. Avġata götürürdüm kimisini ifade vermiye. Yabancı polisine 
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götürürdüm. Oturumlarını alırdım. Geri izine ayrılmak isdelleridi biĢe ġonuĢamaz 125 

bilemezler. Benim Almancam vardı geder tercümannıḳlarını yapardım.  

(CG) -Çocuhlarını burda godún gettíyni ānat, om beĢ sene gelmedíŋ, gelince çocúy 

tanımadıŋ. 

Oluyo iĢte çocúy de tanıyamadım evet. Benim getT mde ilkohula gediyordu, ikinci 

sınıfa mı gediyordu üçüncü sınıfa mı gediyordu ben çekdim gettim. Geri geldim 130 

adam asgerl  bitirdi geldi gelmiĢ. Ḫanım dedi ki bir arḫadaĢı gelmiĢ dedi ōlanıŋ dedi. 

Salondan girdi adam iki metire bir adam. Baḳdım tanıyamadım. Kime beŋziyor dedi 

epey sōna. Bu dedi bu gediciymiĢ dedi ordan sen  ōlanı gediP alıcıymıĢıŋ filan yol 

ayrımında bilmem falan. Bizim ōlanıŋ asger arḫadaĢıymıĢ dedi. Baḳdım aradan on 

yıl geçmiĢ. Böyüg bir Ģey yanı acı. Yav bir insanıŋ gendi öz evladınıŋ sumasını 135 

unutmadan daha Ģey bi Ģey olabilir mi dünyăda, acı bi Ģey olabilir mi, ha bunu 

yaĢadım ben bunu gördüm. Hanı Ģimdi Ģükür Allah‟ın keremine paldır küldür bu 

zorluḳlara. Evet evet evet çoḳ çeḵTik yanı gerçekden zorlúú çoḳ gördük çoḳ yaĢadıḳ. 

DeğiĢik yaĢadıḳ. Orda bir ġurbette meselâ Ģorda bir ot sallansa, rüzgâr geldi Ģorda bir 

ot oynadı yerinden, dolaŋ içiŋ dolar. Ālıyasıŋ gelir. Yolunuŋ hatırladííŋ yer. ĠĢTe bir 140 

sefer burdan bir aliġopternen hanı keĢif Ģēy yapallarımıĢ ölçme yapallarımıĢ havada. 

He termiíŋ,  köyǚŋ üzerinden geldi Ģu dāŋ üzerinden geçiyor Ģu māranıŋ üzerinden 

geçerken televizyonuŋ önünden ḳaḳdım hotladım bȫle iki metire. N   ōluyor dediler 

yav. La arḫadaĢ benim kṓmúŋ üsdünden geĢdi dedim yav. Baḳ burası bizim kȫ. Tabi 

Ģu arḫadan almıĢ harmannīŋ çayırından geldi. Kȫŋ üsdünden de gelmiyor. Hurman‟ıŋ 145 

üsdünden Ģurdan ĠbiĢ Memmed‟iŋ ordan direk māranıŋ üsdünden ġodu getti. Ben 

hotladım Erzincalı arḫadaĢlar var bu arada orda. Ula n   ōluyor dėdiler gendiŋe gel 



 

191 
 

arḫadaĢ, gendiŋe nasıl geliciŋ on üç on dört sene olmuĢ ordasıŋ. Melmeketiŋi 

görmüssüŋ fırladım havıya kaḳdım, bizim māranıŋ üsdünden gediyor dedim. Evet 

evet evet, hiç izin mizin görmeden çocuḳların sumasını abi. Çoḳ zor çoḳ. 150 
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-14- 

Anlatan: Cemile GÖKġEN 

56 yaĢ 

Derleme yeri: KuĢkayası   

Ġurban ben on beĢ yaĢında gelin geldim. Ondan sōna benim herif daha evel bi kere 5 

evlenmiĢti, adamıŋ bir tene çocūy varıdı. Adam beni ġodu Almanyı‟ya getdi. Ondan 

sōna iki çocuk da benim varıdı bir de adamıŋ varıdı üç, altı tene de ġaynanamıŋ 

varıdı altı, yedi, sekiz doḫuz çocuḳ, ben on sekiz on doḫuz yaĢındáydım. Bunnarı 

bȫtdüm bunnarı everdim bunnarı gelín etdim savdım. Herif Almanyı‟ya getdi ben 

burda ġaldım. Ondan sona tarlalarda çalıĢa çalıĢa hıĢım çıḫtı. Ondan sōna pancar 10 

eKdim, buyda eKdim, mısır eKdim, çekirdek eKdim ev yapdım inek  aldım. Ġız gelin 

etdim, ōlan asger etdim. On altı sene herif orda ġaldı heç izine gelmedi. Herif izine 

geldi çorunu çocüynü tanımadı. Ōlan asgerden geldi tanımadı. Bu yēnim kim oluyor 

dedi. Ben dedim bir ġoŋĢunuŋ çocúü. Ondan sōna ne biliyim heç aḳla gelecek. ġey 

satırlarnan geder su getiridik. On beĢ baĢ horanta çimdirirdik. Bir gün getirir 15 

çimdirirdik bir gün de getirir çamaĢır yıḫardıḳ. Ondan sōna onnarı bȫtdük. Onnarı 

bitirdik sıra bize geldi. Ondan sōna bu evi yapdım heç bir ġul yoḳ. Herif geldi hazıra 

gözel oturdu. Ula dur ben beniŋkini dėyim sen  ġassıŋ hele. Ondan sōna ne bil m 

iĢde. Ġızları gelín etdim, Ġsdambul‟a. Ondan sōna Ģindi ta Altınolā. Ōlanıŋ birini 

Almanyı‟ya saldım birini everdim Ġsdanbul‟a saldım. Herif geldi ikimiz Ģindi tek 20 

ġaldıḫ. On beĢ baĢ horantada ikimiz ġaldıḫ. Buranıŋ geçim Ģeyleri kötüydü, ceyran 

yōdu lamba yaḫardıḳ, mıḳ çaḫardıḳ da ġaz çoḳ yanmasıŋ d y içine alırdıḫ. Ondan 

sōna iĢde getird miz su bayā var. Köprüden burıya su getirirdik bir gün evel 

çocuḳları çimdirirdik bir gün sōna çamaĢır yurduḳ. EḵmeK ederdik iki yüz çelik 
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unnuḲ úydúrdúḳ unu hep eḵmeK   olurdu bir sele iki yüz çelik iki ton d ym. Ton 25 

annarsıŋ. Hah. Yōḳ sen de annatıcıŋ. Ne bil m bu da çoḳ iĢ gördü ıcıḳ da Ģu annatsıŋ 

saŋa. 

EḵmeK yaparken ġoŋĢu, dört de kaḫar hamırımızı yūrruḳ, bir gün evel tandırı 

hazırlarıḫ. Ondan sōna saat sabah üç buçuḳ dörtde ġaḫar hamırımızı yūrruḳ. 

ĠomĢular toplanır. Öndüç birbirimize ederik. AḳĢama ġadar ederik beĢ teklik ne 30 

ederik, beĢ teklik altı teklik eḵmeK  ederik. Ondan sōna bulġuru bir elerik. Ondan 

sōna yīḫarıḫ. Ondan sōna ġaynadırıḫ. Ondan sōna ġuruduruḳ üç dört gün. Geri elerik 

çuvallarıḫ bulġuru. Ondan sōna dērmana geder dērmanda geri gelir bir daha elenir. 

Köy bulġuru ne var bir avuĢ der çıḫar millet. Haa ġomĢu Ģartlarımız Ģeylerimiz ēyi 

yanı ġomĢu olaraḳ birbirimize. 35 

Peki, Ģimdikiler nasıl, Ģimdikileri beğeniyor musunuz? 

ġindikiler y dēl daha bizim zamānımızkiler bu zaman bunuŋ zamānı ki bu benden 

güccük bunnar da bitdimiydi hemen ki biter. Bizim zamānımızda biz geder 

birbirimizde otururduḳ. Orda ġıyma yūrurduḳ, orda çay içerdik. ġindik gelinner geldi 

ya acıḳ acıḳ açıldı. Esgisi gibi ġalmadı biter zaman zaman da. 40 

Eskiden düğünler kaç gün yapılırdı? 

Esgide düğünner dört gün çalınırdı, bir hafda çalınırdı. Sōna üçe düĢdü Ģindik üç gün 

çalınıyor. ġinde ikiye düĢdü. Ġkiye düĢdü hee? ġinde ikiye düĢdü. Icıḳ sōna da 

salondan alır gelirik ıcıḳ sōna da.  

Nem iĢde bosdanımızı eḵerik, paḫlamızı, domatisimizi, biberimizi, mādanısımızı, 45 

ırahanımızı her Ģeyi biz eḵerik. Yazın iĢde yedinci ay gibi baĢlarīḳ om birinci aya 

ġadar bosdannarda yer içerik çarĢıdan almaḫ.  

Bulgurdan ne yemekler yaparsınız? 
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Bulġur pilavı yaparıḫ, bulġur köfdesi yaparıḫ, bulġur ġıyması yaparıḫ. Bulġurda 

yapılan tavaaĢı deller sizde çobanaĢı he onu yaparıḳ. Bulġurda her çeĢit çorbasını 50 

yaparıḫ mercimek çorbasını yani pirici ben haftada on günde bir yer miyim yemem 

belki de. Heç yemem sēmem.  

Köyde ne ile geçinilir tarım mı, hayvancılık mı? 

Ġkisi de var, tarım çoḳ, tarım yüḵsek. Tarlalarımızı da bu termiK elimizden aldı 

götürüyor. Yōsa arazímíz güĢlü. Pancar eḵerik en güĢlü. Ondan sōna buyda, mısır, 55 

çekirdek.  

O termik engelledi mi yani tarımı? 

ÇoḲ engelledi çōḲ. Fasulye ekerdik kaḫdı, noḫud ekerdik ḳaḫdı. O çekirdek çitlenen 

çekirdek ekiyorduḳ ḳaḫdı. Bunnar birden hep ḳaḫdı bitdi. Burda buyda Ģimdi pancar 

bunları verimden düĢürse de engellemedi. Verimden düĢüyor esgisi gibi dēl. Ondan 60 

sōna herkeĢin gendine göre bahçesi var. Aha bu ġomĢumuz bu bir gelin bunuŋ eltisi. 

Aha Ģo da cevizini silkeledi. Geldik iki ücümüzü yedik iki lafımızı atdıḳ. ĠĢde bir 

ġafaŋa bir ayıḳlıḫ. ġeher de ossa bu yoḳ. 

Köyünüz çok güzel ama.  

Köyümüz çoḳ gözel, köyümüzü alıyorlar elimizde. Beḵliyoḫ termik çöküyorumuĢ, 65 

ĠĢĢallah bir demlik çöker de ġalır biz ler. ĠĢde ėyle canımsıŋ baĢġa da biĢēyliK yoḳ 

köyümüzde.  

Atalarınız gelenek görenekleri nedir, mesela gelinnik etmeden bahsettiler. 

Ayy benim nenem gilde üĢ tene gelini var daha beraberler. Ōlunu ġızını evermiĢler 

bitirmiĢler birisine anne diyorlar hepsi bir toplanıp birisine de apla diyolar. Yanı o bir 70 

ilkinki geline anne denmiĢ ya ona herkeĢ anne diyor. Ġaç eltisi varısa onuŋ çocuḳları 

oŋa hep anne diyor. BöyüK, anne diyolar ona. GelinniK, benim annem ben bȫdüm 
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geldim daha gelinniK ediyordu anam. Dedemiŋ yanında yemek yemezdi meselâ. 

GelinniK   ederdi iĢāret ederdi bi Ģeyler oldu muydu.  

Sizler yaptınız mı? 75 

Bizler de yapsaḳ ancaḳ iki üç ay sürdü helarda. Benim sesim çoḳ berk çıḫar ya heç 

edemedim. Ġayınbabam Ģorda duruyor Ģurdan bārıyom ġayınbabama diyom ki. 

Gelínn mi heç sorma.  

-Ne ėyisi, ėy bi Ģey mi ēy miki Allā.  

Terbiyeli bi Ģē. Māfaza ediyordu terbiyäŋí. ġindi hemen, beĢ altı sene gelinniK 80 

ediyordu yüze çıḫamıyorduŋ beĢ altı sene de onuŋ Ģėyni çekiyorduŋ edemiyorduŋ. 

Bir on on beĢ sene arıya giriyordu. ġindi ġayınbabaynan oturuyoḳ dıt bardaḳları 

devir dıt iç çayı. Ayrılıḳlar, dȫĢler. Çāğlarda çimellerdi evel, aḫırda bir tene Ģey 

olurdu aḫırda çāğ olurdu. Boy abdesi almaḳ için hemen çāya haŋġısı ireli çıḫarsa 

ġafasına döker çıḫardı. Ġnekler neler bālı orda. Ġki üç tene dōm yapdım canım, 85 

ikisiniŋ göbāni gendim kesdim evde dōrdum gendim kesdim. Heç bir ġul yoḳ. Ha 

birini de hasdanede dōrdum hasdanede deal bir özel ebede.  

-Ben de üç dōm yapdım üçünü de Allah‟dan baĢġa kimse yoğudu yanımda.  

Essah? Göbāni kim kesdi?  

-Ġaynanam gelirse.  90 

Göbāni gendím kesdím ben.  

-Eŋ malamat benimissim iĢde Cemile apla.  

Ha bunuŋ da ġocası yoḳ fıḫaremíŋ. Aha Ģu bayakki ōlan gendíníŋ iki ōlu var bu 

bunuŋ eltisi. Burda iĢde bunu baḫıyoḳ. Amma buŋa biri baḫar dēy yürāmiz düĢüyor.  

Ağıt mani türkü bilir misin? 95 

Gel ġızım Ģindik ālıyaḲ 

Yoluŋ uzaḳ ben gelemem 
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Yarın gėdeŋ ġurbet ele  

Ölsem ölümü göremeŋ 

Ġıza dedim, adam da geliyór. Ondan sōna arabada geliyom, tek ġaldım bir ġadın var. 100 

Orda ġadın Ģimeriyor ġocasıynan, benim ġocam yoḫ, otuz beĢ yaĢındeim. Ondan 

sōna… 

Almanya‟nıŋ yolu dölek  

Yağmûr yağar olur gölek 

On  ōlanı nēydicim  105 

Aha Ģindi eĢim gerek 

O ādıŋ içinde. Nem çoḫ sȫledim amma aḫlımda ġalmadı.  
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-15- 

Anlatan: Halil ġAHĠN  

82 yaĢ  

Derleme yeri: Çoğulhan 

Bes sürü ġoyún varıdı, iki sürü camız varıdı manda Türkcesi. Üç sürü ġara sığır 5 

varıdı. Onnar bitdi Ģindik. Üç cüz áne bir sürü ġoyún. Ben atmıĢ sene ġoyún yaydım 

burda, atmıĢ sene. Bin doḫuz yüz ġırḳ yedide baĢladım, iki biŋ üĢde bitirdim. Oḫula 

da getmedim amma oḫulu da yazıda bitirdim, oḫulu da yazıda ṓrendim. Bir tenesi 

Ģurda beyefendiniŋ Ģurda çay ocānda ġazete çözüyor. Ell  iki pilaḫa nireniŋ dėdi, elli 

ki pılaḫa Ordu‟nuŋ yavrum dedim. Ellüç de Rize‟níŋ dėdim. Elli dört nireniŋ elli dört 10 

de Saḫarya‟nıŋ dėdim. Elli beĢ nireniŋ, elli beĢ de Samsun‟uŋ. Elli altı nireniŋ elli 

altı Sinop‟uŋ, elli yedi Siirt‟iŋ, elli sekiz o da Sívas‟ıŋ. Āmā dediler, oḫula getmemiĢ 

adam nēĢ gördüŋ dediler. Ben oḫula getmedim anam babam yōdu yetim ġaldım ben. 

Evel, Ģindi nene oldu, ebemiziŋ yanında bȫdüḵ bir ġız bir ōlan. Ben beĢ yaĢında 

babamı ġaybetdim. Ben māden çocūyum, babam Diyarbaḫır‟da mādeninde māden 15 

zehirlenmesinden ġaldı. Amma devlet bize baḳmadı o zamanıŋ Ģartları ėylēdi, ānadı. 

Bėyle geldim yaní. Çoḳ dayaḳ yedim bu ḵṓde ben on sene ḵötek yediler atdılar ṓsüz 

dṓlür mü? Gelen vurdu geden vurdu, ebem ġuzuları çobana ġatmadı, ufādım yedi 

yaĢındıyádım. Ġuzuları çobana ġatmadı, niye ġatmıyorsūz dėyi gelir düvellerdi 

biliyoŋ mu. Kimseŋ olmadı mı bu millet Allah‟dan ġorḳmaz. Yumrūŋ varısa ekmā 20 

yediŋ. Sōna da bire on verdi, biz de vurdūmuzu yıḳdıḳ ammana, döḵülen çanaḳ dolar 

mı, dolmaz. Bėyle geldik yaní Ģartlar zorudu. Efendime söylēm. Bu ḵȫde iĢde 

buyday varıdı, fasılya ekellerdi on parasına. Üç ağa alır, efenım bir gendi alır, bėle 

yaní. Ağalıḳ devriydi belle ki. Ha sōna Allah razı olsuŋ yapana edene Ģu santıral 

geldi, Çolhan Etopya‟dan ḵötüydü. Otuz evíŋ arāzisi var, diğeriniŋ hiç yoḳdu. 25 
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Çuḫuruvu‟ya gėdeller pambıḳ iĢlerinde çalıĢıllardı, ġanalda çalıĢıllardı. Heç biĢēleri 

yōdu. Çōlḫan bu durumdıyadı. Ben de Ģahsen. Haa Ģindik benim altı, yedi ōlan var 

hepisi de çalıĢıyor evleri var, Allah‟a Ģüḵür. ÜĢ dördü emeKli, ben de emekliyim. 

Hemi ben yazın ġoyún gütdüm, ġıĢın iĢde çalıĢdım ben de emeKliyüm. Ha verd ne 

Ģüḵür öteki fazla alıyormuĢ ben de biŋ iki yüz alıyom, Allah bereket versíŋ. Yalıŋız 30 

dünyăózeli bir hanımım varıdı, felc  oldu. Efendime söylēm, oŋa baḳmáynen 

mükellefim. Ġoyúncúlúúnen geçirdim bu zamana ġadar, doḫuz tene ōlan everdim, iki 

ġız gelin etdim, üç yol ev yapdım. Çocuḳlarıŋ  hepisiniŋ evi var Ģüḵürler olsuŋ. 

ÇalıĢdım heç yatmadım, diyom ki hanıma, hayatım baḳ boncuḳ gözlüm ben hiç 

seniynen Ģey ġurmadım, heç seniynen yatdım mı, yatmadım diyom, davara getdim 35 

davardan geldim, yalıŋız çoru çocúú da periĢan etmedim. Muhtaç olmadım Allā 

Ģüḵür kimseniŋ ġapısına varıp bir bardaḳ çayını içmedim. ÇalıĢdım bu ḵṓ çoḳ 

mādúrúdú, bereket Allaha Ģükür dört baca geldi de onnan Ģiy  oldu iĢde. Yalıŋız bir 

kül sıḫıntımız var iĢde, külden sıḫıntımız var yaní. Çoḳ rahatsızıḳ böon verdiler gene, 

çoḳ rahatsızıḳ külden. Benim hanım felç. Sen deyicin kine, benden on yaĢ güccük 40 

felc  oldu bu. Dünyăózeli, doḳdura dedim ki benim ne dearim var dėdim dünya ǥózeli 

hanımım vardı felc  oldu nayla dünyă ǥózeliydi. Çıḫartdım buyur hocam dedim. ġȫle 

baḳdı, gel de dedi saŋa ilaçları raporlu yazıyım da beleĢ al, dedi. ĠonuĢursaŋ her zat 

seníŋ. Ġayseri‟de yatdı atmıĢ altı gün bu. ġindi iĢde ǥótúruyoḳ getiriyoḳ bir yanı 

dutmuyor. Ameliyete aldılar direnci yōmuĢ narḫozu vurdular dizden yoḫarı çıḳmadı. 45 

Valla hanımefendi bėle yaní. ÇalıĢıyollar vatandaĢlar asġari ücret olsa da síġortaları 

yatıyor yaní.  

Senin dağda sıkıntılandığın filan oldu mu, koyunlarını kurt murt götürdü mü hiç? 
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Ġoyúnu ġurt götürdü, ġoyúnú ġurduŋ elinden aldım, ġoyún ölüyordu ġoyúnu kesdim. 

Ġoyún yayılmıya gedici, ġoyúnú sabaha ġadar beKledim, getsem ġurt yēci, 50 

getmesem ēle. Ḵórde köĢede yaydım, ġoyúnuŋ ġarnını yardım içeriye boĢatdım, dörd 

ayānı baladım. Bu deynā daḳdım, omuzuma aldım ta eve ġadar geldim. Tā üç 

kilómetireden dört kilómetireden. Bėyle bu Ģartlarda geldim ben burıya ġadar. Bėyle 

geldik yaní. YaĢantımız Çōlḫan‟ıŋ yaĢantısı Etopya‟dan ḵótüydü Çolḫan bu santıral 

geldi de ekmek seabi oldu, otuz giĢiniŋ ekmea varıdı, otuz giĢiniŋ evi varıdı Ģey ev 55 

demissim, arāzisi varıdı diğeriniŋ heç bi Ģeyi yōdu. Valla dört milyon alanda var 

Ģindi, ġamu seKdöründe çalıĢannar, özel seKdörde çalıĢannar da biŋ keat biŋ dört 

düz keat, benim iki çocūm çalışıyor özel seKdörde, biri biŋ dört düz alıyor, biri biŋ 

üç cüz alıyor. Yaní özel seKtör biliyoŋ mu. Ha ġamu seKdöründe çalıĢan torunum 

var o da üç keaT  alıyor, he üç biŋ keaT  alıyor. 60 

Hiç söylemedin mi dağlarda türkü, kaside bir Ģey? 

Valla ben çoḫ gözel türkü sȫlerim hanımımı Ġayseri‟ye götürdüm, hoca dedi ki sesiŋ 

gür çıḫıyor dedi. Hocam benim ġapımıŋ ṓnde bir cevizi yed m zaman sesim çoḳ 

güzel çıḫar. Sȫleŋ mi dedi, ben dedim ki dilden sȫlēm burda sȫlersem dıḳġatları 

üsdüme çekerim dedim. Sȫle balım, yalıŋız saŋa da getirdim yüz atmıĢ ceviz de orda 65 

duruyo. 

Doḳdur beyim Ģu sinemi  

Yar Muḫammed‟iŋ aĢġına 

Derdi bu ġadar mı derin  

Gör Muḫammed‟iŋ aĢġına 70 

Hanım oturuyor orda 
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Ġazām AfĢin, MaraĢ elim 

Uzaḳdan geliyor yolum 

Ġırıldı ġanadım ġolum  

Sar Muḫammed‟iŋ aĢġına 75 

Hamd  olsuŋ Ġslâm‟dır dinim 

Türk  oğluyum temizdir ġanım 

Masa üzerine tenim  

Ser Muḫammed‟iŋ aĢġına 

Doḳdur duyġulandı, hanım hasdāniye aldı hanımı. Hanımı sabānan sübyan 80 

doḳdurlarına Ģey  ėdiyor. Dedi ki bu sȫlüyomudu bunnar özgürlǖmü ġısıtlıyor. Dedi 

ki yoḳ Hocam valla gözel sȫlüyor, herkeĢiŋ derdi var herkeĢiŋ yarası var Halil amca 

gelele. Ağlamáycıysāz çoḳ gözel sȫlerim dedim. ġindik Tíḳġatları üsdümüze 

çekmiyek. Ben MaraĢ‟dan geliyordum da bir suyuŋ ġırānda sesimi verdim o Ģiye 

televizyona, o da internetde yayınlamıĢ. TeĢekKür ediyolar biliyoŋ mu. Durnaları 85 

ġaldırdım ġam‟dan, AvĢun‟a getirdim.  

ÜĢ durna ġaldırdım ġam‟ıŋ elinden 

Bilinmiyor Araplarıŋ dilinden 

Ġater olmuĢ Adana‟nıŋ çölünden 

Yoḳsa ġılavuzuŋuz tor mu durnalar 90 

Siz sizi esirgeŋ dādá meĢede 

Ġadir mevlam sizi biŋler yaĢada 

Bir soluḳ alıŋ da Feyzi PaĢa‟da 

Hele baḫıŋ güneĢ er mi Turnalar 

Ṓŋuze çıḳsıŋ MaraĢ beğleri 95 

Gül gülisTan bahcaları bağları 
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Ġayet yüKseK deller Aḫır Dāları 

Üzerini açmaḳ zor mu durnalar 

Aḫır Dālarını havalı uçuŋ 

Ġlice Zeytin‟den bir dolu içiŋ  100 

Çavdar‟ıŋ ged ni selâmet geçiŋ  

Elbisdan‟a eniŋ ġar mı durnalar 

Elbisdan‟a eniŋ sürüŋüz sefa 

Oḫuyuŋ elifi yetiĢiŋ ġafa 

Uğramadan geçmeŋ Esabil Kef‟e  105 

Orada yediler var mı durnalar 

AĢıḳ Hüsėyn‟im dėr soruŋ hâlimi 

Artar bu dünyanıŋ zulmü zālimi 

Eniŋ AvĢín‟e de buluŋ âlimi 

Bu dünya da size dar mı durnalar 110 

Çoḳ güzel sȫlerim süper, Ġaracoğlan‟dan sȫlerim, her daldan sȫlerim her dalda.  

BaĢı pare pare dumannı dālar 

Ne belalı ġarip baĢım var benim 

Anadan babadan oŋmıyan baĢım 

Ġanınan yoğrulmuĢ alım var benim 115 

Her kime dost olsam o düĢman oldu 

Felek sevdúğúm elimden aldı 

Ne dilek dilesem tersine döndü 

Ġanınan yoğrulmuĢ aĢım mar benim 

Ġaracaoğlan der de bādem içilmez 120 

Sevip sevip nazlı yardan geçilmez 
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Açılsa çiçekler gṓnüm  açılmaz 

Yaz baḫara … ġıĢım mar benim.  

Nayla sȫlerim dúúnde bāzi sȫlediller mikrohonu elime, ālallar. Ağlamáycısāz derim. 

Bėyle geldim içim yaralı. Öḵsüz böyüdüm, gelen vurdu geden vurdu, gelen vurdu 125 

geden vurdu. Minnācíídım, anamı bir ġır ata bindirdiler, altı yaĢındēm anamıŋ 

arḫasına düĢüyom. Ėyle bȫledim. Mutfā geçiyom yemek yapıyom ya hanımıŋ 

yanına. Hemi sȫlüyom diyollar ki ġoŋĢular gene Halil dayı sȫlüyor. Hemi sȫlerim 

arḫasından da ālarım, heç ālamazsam içimi boĢaltamam. Siz nėrelis z aslan. Erçeneli 

mis z? ĂĢıḳ Hüsėyn de Erçeneli. ĠĢde onu sȫledim ya sen temam mı, çoḳ gözel, 130 

menmun oldum. Çālḫan‟da orda bením bibim varıdı. Demek sen Erçeneliymissiŋ 

menmun oldum. ĠĢde o ĂĢıḳ Hüsėyn‟iŋ türküsü bu benim söyled m temam mı. HeĢ 

duymadıŋ mı? Sȫledim ben, yoḳ Ģindi ġabaḳ dadı verir bir dā sȫledim miydi olmaz. 

Aldıŋ mı telifona? Aldıŋ deal mi? E aldıŋ nėydiym ben. Desēdiŋ ben yüKseK sesinen 

verirdim onu. Varsa sȫliyeleridi. Desēdi kine baŋa ben sesiŋi alıyom desēdi ben 135 

içeriye geçerdim orda güzel sȫlerdim ben, heç Ģey  tmem ki. Sen orıya get haydi ben 

orada gözel gelene bu durnaları, madem Erçeneliymissiŋ Erçeneli olmasaŋ valla 

sȫlemem. Amma Erçeneliymissiŋ söylēm. Erçene‟niŋ türküsü ġardaĢ benim sȫled m. 

ġam‟dan ġaldırdım getirdim AvĢın‟a ġōrdum durnaları. Sȫletd ? Yoḳ ben türkü 

olaraḳ da sȫlerim de ben bunu dilden sȫledim. Bu neŋ  oluyo seníŋ? Ġızıŋ mı? Haa, 140 

menmun oldum. Sen nirelisiŋ, sen de Erçenelisiŋ? Nėrede iḵámet ediyorsūz? 

Ġıprıs‟dasīz, menmun olduḳ valla. Onŭ da saŋa söylēm babáyĭŋ yanında. ĠĢde bȫle, 
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ismiŋiz? Habibe ne güzel adıŋ var. Benim de adım güzel Ḫalil. Ḫalil‟im dedi ya 

Allahú Teala. Oldu Habibe‟m teĢekKür ederim.  

YaĢ sekizen, ġardaĢım ben yemek yedim yemek yemeden ossáádı. Ben yemeden 145 

geliyim olur mu ben. TeĢekKür ederim teĢekKür ederim sávolasıŋız. Yav ben, bende 

hazinesi var yav. Ben ġonuĢurum kültürüm var. Çocuḳlara dedim ki Hindísdan‟a 

gedic z haŋġı buğazı geçers z? BöüK oḳyanuslara geçic z Aḳdeniz‟den haŋġı 

buğazdan geçersiŋ? Cevap yoḳ ġardaĢım bi Ģē bilmiyollar. Lisiye getmiĢ amma ben 

dāda yaĢadım, ben kültürümü geliĢdirdim ben oḫumasını ġonuĢmasını oŋ biŋ giĢiye 150 

yüz biŋ giĢiye hitab   ederim gerçeKden ġonuĢúrḫen yaní. Bilmiyollar ġardáĢım, 

yalaŋız anam babam yōdu. Hee rüzgârıŋ getird  ġazeteleri de oḫurdum. Yem n 

ederim Ģu çay gimi ġanım   aḳsıŋ, burda ġerif Hasan deller dúúnu oluyor biŋ doḫuz 

yüz elli bir. Dabandan bir çamırıŋ içinden ġazete çıḫatdım oḫudum, ne yazıyo 

ġazetede? Neler olacaḳ neler olacaḳ, Allah haḳġı üçün heç aḳlımdan getmez baḳ. Biŋ 155 

doḫuz yüz elli birden bu yanı atmıĢ dört sene olmuĢ, neler oldu neler oldu hālen de 

oluyo. Buyum yaní bėle geldim yaní. 
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-16- 

Anlatan: Meliha KAYNAK 

70 yaĢ 

Derleme yeri: Alimpınarı  

Unutdum ( unutTum) arḫasını da bissemidi he.  5 

YatmıĢ mekTebiŋ ġuzuna  

ÇarĢafın örtmüĢ yüzüne 

Biz burıya düun ġurduú  

Polidıŋ  Ümmü ġızına  

Acel mi sardı baĢıŋı 10 

Ana vurdurduŋ   eĢiŋi  

Baba çaplıŋ yoḳ muydu  

Yardırdıŋ biyaz döĢüŋü 

Erçene‟niŋ cılġı yolu  

Gėde gėde ġavuĢmuyor  15 

Seni vuran çona DurmuĢ  

TılavĢın‟a savıĢıyor… 

Erçeneli misıŋ?  

-ĠıprıZda oturuyollarımıĢ ana ErçenelilerimiĢde asılları. 

 Daha varıdı baĢını bilsiyedim nēse yaĢlandıḳ ġalan unuTuyok gėdiyo. Sabānan 20 

ḳaḫarık, azzıḳ hazırlarıḳ, yer ocānda yemek yaparıḳ, azzíímızı ġuyarıḳ, tarlıya 

gėderik. AḳĢamādar bu zamanaçı ġazma ġazarıḳ. Yayan gėderik ġaç kilovet yolısa 

ġalan bilmiyom. Ordan gellik, bu zaman yėmek hazırlarıḳ, iĢte çoru çocúú doyurruḳ 

yatırrıḳ. Ġneamizi sārıḳ. Sabanan kaḫarıḳ yayıḳ yayarıḳ elimizde taḳTa yayıḳda. Ben 
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atınan gelin gėtdim. Ata bindirdiler. Emmimiŋ ōlunuŋ biri baĢını çekdi atıŋ, biri bir 25 

ōlu emmimiŋ bir ōlu üç emmim marıdı. Biri bir elimden duttu, biriniŋ ōlu da bir 

elimden dutTu. Duvaḳ etTiler. YeĢilden duvaḳ ėdellerdi, Ģuralara ġazlı olurdu, Ģȫle 

Ģey yapallardı ġurdālēmi donaTıllardı. Orda bindiriller biri burdan biner ener orda 

ayānı çekmeden üzengiden gelin binecek üzengiye basacaḳ. Burıya geliĢin üzengilik 

isdeller, atdan ėndirmezler. Ne bāĢlıyaciyse burda ġaynana ġayĭnbaba varısa he. 30 

Üzengilik verir iĢde tarla mı veriyor, inek mi veriyor. Ondan sona varıŋ, ġapıdan 

geleniŋ elini öpeŋ, ġapıda geri yanıŋda bir kıZ sādıç olur. Ġaynanam var da 

ġayĭnbabam yōdu ölüyüdü.  

Nasıl davranılır mesela büyüklere, gelinler nasıl davranırdı eskiden? 

Gelinnik ėderdi seslenmez hiç ġonuĢmaz fısır fısır ġonuĢur sayġıdan. Ġaç sene 35 

sürerse gelinnik ėder. ĠĢde sayġıdan ġaynanaŋsa ġayĭnbabaŋısa gėderken 

ayaḳġabısını dönderiŋ, geldi mi ġapıdan ayā kaḫaŋ. Altına minder açaŋ he ȫle 

sayġıydık. ġurdan gederken Ģordan bir adam gesse óğnü geçmėŋ ȫle süzülúŋ. Bir 

seniyeçi babıyaŋ evine gėtmeŋ. Hiç götürmezler.  ȪliyemiĢ evel adetleri ȫliyemiĢ. 

AyıbımıĢ, adetleri ȫliyemiĢ.  Bu ġız bȫgüm, bu dōdu bösbȫg oldu ȫle ǥótürdüler beni 40 

gezmiye. Burdan hısımı ġarimi toplar ġaynanaŋ alır seni bir ġanime avradınan babaŋ 

evine ǥótürür. Orada da anaŋgil yemek yapar, onnara bir yemek döḵer, seni orda 

ġollar geliller. EletTííŋ dürü öteberisini hısımıŋa ġarimiŋá dādıŋ. Onnar da künde biri 

dávet ėder, iĢTe elbiselik eder, baĢġa bi Ģ de eder, zenginise mal ġatar ṓŋe. Bir ay 

duruŋ orda, baba evinde, dāvetde duruŋ. Dāvet eder künde hısım ġarim, bir ay 45 

durduŋ mu buózde ordan o hısımı ġarimi toplar anaŋgil, Ģindi aḳrubā hısım ġarim 

delleridi. Ordan bōz da onnarı aḳrubāları toplar, ordan avratlarınan gelir ġarılarnan 

getiriller. Bōz da ordan burıya getiriller burdāḫı yemek verir bozda āĢamned , āĢam 
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getiriller. Evel ȫliyedi, Ģindide bṓn varıyollar saba baba evine geri geliyollar. Hāmile 

olduŋ muydu kimsiye görükmezdiŋ. Baba evine gėdemezdiŋ utandīŋdan diyemezdiŋ 50 

kimsiye. Ayıbıdı.  

Çocuğu nasıl kırklıyorsunuz? 

Ġırḳlıyon, ġırḳ tene su dökellerimiĢ dellerde biz ȫle etmedik. Bir bürük dilbet 

esgisini Ģöle ġafasına dutaŋ depesinden dökeŋ çocúúŋ bȫle oyudu. Ġaynanamız bir 

sayġılı ġarıydı ȫle ta seferbirlikten ġalma. Hemi halamıdı hemi ġaynanamıdı. Gendi 55 

de ál ġocası gėtmiĢ. On sene çocuksuz durmuĢ. On sene heç mektup yōú telifon yoú 

o zaman burda ġayĭnbabası zenginimiĢ burda çobannar diyór hizmekerler diyór beni 

oynadırdı seni sataú ġocaŋ ölük dėyi diyor. Beni diyor ġaynanam Ģiye ǥótürürdü 

diyor. Evel ġānı olurdu, oŋa bindirirdi diyor, ta aĢĢā çöl báleriŋ orda Mezgitli deller, 

orda paḳla doldururduk çetene diyor. Ġaynanam orda beni beḵlerdi ġayĭnbabam 60 

burıya paḳláá getirirdi diyor. EĢġıyá zamānıymıĢ o zaman, eĢġıyá olurmuĢ, 

ġorḫallarmıĢ ġadınnar yalıíz gėtmiye. Ȫle der, çocuḳsuz bekledim der. GeliĢin kimse 

bilmemiĢ on seneden sōna, her taraf ġılıŋ içinde bilememiĢler. Ġapılarında bir ḵöpek 

varımıĢ o bilmiĢ on seneden sōna. YaĢadííni annaTırdı iĢde. Sekiz tene derdi coçúúm  

oldu geri ġaynım avratlarınıŋ ardından ulaĢdım derdi ırahmetlik. Ondan sōda ıcıḳ 65 

onnan yaĢamıĢ. Bir derdi gávur Ģ ymiz vardı köĢgerimiz derdi. Ġayĭnbabası 

zenginimiĢ, köĢger getiririmiĢ husūsü eve. Ayaḳġabı diḵene köĢger denir. Onnarı 

getirirdi diyor, evde dururdu güze ġadar evde durur ayaḳġabılarımızı dikerdi diyor. 

ȫle annaTırdı ırahmetlik iĢte. Bilmiyom Vallaha nere oldúúnü de iĢte geldi. Cephei 
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neimi biliyollardı o zaman. Geld ne çaldılar yahar. Benim dedem de orda ġalmıĢ 70 

seferbirlikde. Hiç gelmemiĢ Ģehid  olmuĢ orda. Esgiden ȫle irezill miĢ iĢde.  

Valla çok bilirdim amma, heç Ģu anda heç biĢ  aḳlıma gelmez oldu. Bir hoĢ oldum. 

Ben billim. Çocuḳlarıma derdim bir size duruŋ da heykā veriyim derdim. Bȫle 

bekleĢilleridi hele bir Ģu tama ġızınan ōlanı azıtmıya getmiĢ de… 

Bir adamıŋ  avradı ölmüĢ, analıḳ almıĢ. GeliĢin bir ġızınan bir ōlu varımıĢ. Bunnarı 75 

azıdırsaŋ evden saŋa ġarılıḳ yaparım yōsa gėderim demiĢ. Adamıŋ özü dȫmüyor 

bunu. Sabanan diyor ki çocuklara siziynen oduna gėdek diyor.  Bir Ģ  azzı alıyor 

eKmek, bir ġabag  olurumuĢ su ġabā oŋa da su ġuyollar. Çocuḳları götürüyor çam  

içine Çekedini de üsdüne örtüyor siz Ģurda yatıŋ diyor, ben diyor Ģu dāŋ ardından 

odun edicim, gelir allım sizi diyor, orıya yatırıyor. ġėyi de ġabā da asıyor ağaca. 80 

Uyanıyor çocuḳlar beḵliyor. Babamıŋ aha odunuŋ paltanıŋ sesi geliyor. Ġabaú yel 

vurdukça tak tāk ettikÇe. Ȫle bekliyollar āĢam ġarāyor baba yok. Bunnar eline alıyor 

ġabā. Bȫle Ģor verdim miy çocuklar ālaĢıllardı azıtmıĢ d y. ĀĢam bȫle televizyon 

yoḳ ne yoḳ onnarı bȫle áğlemiĢ olurdum yáhar. Gabā ellerine almıĢlar ta tāk. Taḳ taḳ 

ġabacıḳ bizi azıTan babacıḳ dėyi yola düĢmüĢler, derdim. Bulullar mı, nerden 85 

bulucular.  

-Baba ġomuĢ getmiĢ, analíí, avradı dutmuĢ, çocuḳları dutmamıĢ iĢde. Analıḳ zor 

esgiden beri. 

 Ondan sona bunlar susamıĢlar ġalan sabah mı olmuĢ nēse bir gėyk izi Ģey izi at izi 

gelmiĢ, onda su çıúmıĢ, Ģundan içìm bacım diyorumuĢ ōlan, güccúmüĢ. Ġçme 90 

diyorumuĢ, at  oluŋ diyorumuĢ ġız. Ötiye varmıĢ bir it  izi gelmiĢ. ġundan iç m 

diyorumuĢ içme ġardeĢ it  oluŋ derken bir gėyk izi gelmiĢimiĢ, içmiĢimiĢ ōlan gėyk 
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olmuĢ. Dā daĢı dolanırmıĢ bacısına yiyecek getiririmiĢ. Bir ācıŋ dibinde bȫle 

duldalanıllarımıĢ. Bir bēŋ ōlu gelmiĢ. ġurda bir ġarartı var demiĢ ava geliyorumuĢ. 

ġiye demiĢ ki yanındālara. Gendi atıŋ üsdünde. ġorda bir ġarartı var canısa benim 95 

malısa siziŋ  ossun gedíŋ baḫıŋ dėmiĢ. GelmiĢ ki bir dünyă gözeli ġıZ. Atıŋ terkisine 

almıĢ. Götürürken ġıZ demiĢ ki benim bir ġardeĢim var Ģimdi gelir dādan demiĢ. Onu 

ġabil ederseŋ götürrüm demiĢ. Temam demiĢ, beklemiĢ ġıZ ōlan geleneçi. Gėygi de 

almıĢ getmiĢler. Geygi de götürmüĢler. Bunnar yatarımıĢ ayucunda gėyḵ yatarımıĢ. 

ġu beá emmimíŋ ayā Ģu bacımıŋ ayā dėy severimiĢ ȫle. Bir gün bir Ģėy ŋ ġırāŋa 100 

ırmāŋ ġırāna çamaĢır yumıya gedellerimiĢ. Orda bir ġapġara bir gelin gelmiĢ. Haydi 

demiĢ çim de seníŋ baĢıŋı sabınney m demiĢ. Avrat çimmiye oturuĢun Ģey baĢını 

sabınney nce suya yitmiĢ bunu. Varıyaraḳ bunu balıḳ yutmuĢ. ġindi gelmiĢ āĢam 

oluncu beán Ģėyniŋ asbabını gėymiĢ gelmiĢ ya bilmiyór ōlan. Yatā yatıĢın aĢĢādan 

gėyḵ derimiĢ ki. ġu beá emmimíŋ ayā, Ģu ġara zınnāŋ ayā derimiĢ. Bunu Ģėy duyar 105 

be áŋ ōlu duyar dėyni avrat nál  edek bunu. DemiĢ ki gėygi kes de bir pilav biĢirek 

demiĢ. Ula demiĢ seníŋ ġardeĢiŋí özúŋ dȫmezdi, nasıl kes diyoŋ baŋa dėmiĢ. Kesicıŋ 

bunu demiĢ. Ölēse dėmiĢ sen dėmiĢ ince eleKden duz ele, ben de pıçā bilāliyem 

āĢama keseK yáylímdan gelince demiĢ. VarmıĢ ırmān kenarına, bacīm ince eleKden 

duz elenir, pıçaklar buğazıma bilālenir. Orda bȫle çíyıriyorumuĢ. Be áŋ ōlu bunu 110 

ġuvalamıya varınca dìnemiĢ. O zaman gelmiĢ ġara zınnā suya yitmiĢ balíyda 

ġusdurmuĢ geri. Köpǖynen çıkmıĢ avraT içinden. Aslı yok da bȫle ġonuĢurdum 

çocuklara ȫle ālaĢıllarıdı. ĠavûĢmûĢ ġarısına geri. Kötü ġadını yitmiĢ suya geri. 

Gēygi de ġurtarmıĢ. ĠardeĢiŋi özúŋ dȫmezdi dėmiĢ sen nasıl oluyor da buğazla 

diyoŋ. Yahar kine iĢde tanıtmıyor elbisesini geyinci. Gėyk heykāsi. Sōnadan gelen 115 
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ġadın iĢte ne yapıcı. Türkü diyosaŋ dėym. Utanıyom ġız. Sen nėrde oḫuyoŋ tokide 

mi? Niye geldìz burıya ya? 

Geydirecek ayaúlarına picama bulamazdıú ȫle çılbak dolanırdı.  ĠĢde çok yoklúynan 

böütdük çocuúları. Bir bez bulamazdıú ki çocuk yatıraú. ġindi herkeĢ küllúḵlere 

atıyor. Yīḫamıyor bile.  120 

Bülbül havalanmıĢ yükseḵten uçar.  

Has bahÇe içinde gülüm var dėyi 

Seni seven yiğit serinden geçer 

Gözeller içinde yarim var dėyi 

Elif‟íŋ ġaĢları çatıú 125 

Gamzesi sineme batıú 

Ağ elleri ġalem dutuú 

Yazar elif elif  dėyi 

Bir ufaKdan ġar yağar 

Tozar elif elif dėyi 130 

Deli góŋúl abdal olmuĢ  

Gezer elif elif dėyi 

Elmamız olurdu onnarı āĢamdan sona yatarḫan getirir, tarḫana yaparıḳ ġazannarınan, 

yarmēy biĢirrik, ġatıḳ ġatarık içine yūrruk. Damlarda serererik ġuruduruḳ. Onnarı 

getirrik iĢde üzümúnen onu yeller. BasTıḳ çalardıḳ ġoca ġazannarnan. Hatize 135 

biĢirirdik. Onu yellerdi iĢde. Bizim iĢimiz doğal Ģėy yaní dıĢardan gelen biĢēy yōdu. 

Hatize nēle yapılır? NiĢe olur. Buydē vurruk bir hafta on ǥún durur suyuŋ içine  

ġoruḳ orda durur. Onu çıḫardırıḳ depelerik, depeler depeler suyunu allıḳ keFkirde 

süzerik süzeḵde. Depelerik suyunu allıḳ. Ġazannarda durur doḫuz on gún onuŋ 

suyunu allıḳ künde iki yol bir aKĢam bir sabah. YētTen táze su ġoruk gendiniŋ evelki 140 
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suyunu süzerik yētTen su ġoruḳ. Ondan sona dibine çoḫār bir haftadan sō ḵoḫusu 

gėder. Onu elimizinen bȫle ġavladırīḳ. Biyaz Ģėylere sererik çarĢaflara. Ġuruduruḳ 

öfelerik elerik. Onu torbalara ġoruḳ. Ġki ġaĢıḳ ġazana onu ġuyarık, beKmezinen bunu 

hatize yaparıḳ. Bā beKmeziynen. ĠarıĢdırı ġarıĢdırı biĢirrik. Ondan sona tepsiye 

pölerik, tereyānıda eridir üsTüne döḵerik. Varısa ceviz ġırarık içine ufaḳlarıḳ. 145 

Çocuḳlar yeller iĢTe onu. Tarḫana Ģorası biĢirrik, bulġur pilavı biĢirrik. Esgiden 

yemámiz oyúdú. Çoban pilavı biĢirrik. EKmá hamûrû yuğurruk elimizde ėderik. 

Ġalıç biçerdik tarlalarda buydē harman ėderdik. Patosa verir çıḫan buydē yıḫarık 

dármene salarıḳ un olur. Ha ȫlesil iĢler görrük biz. Ölēydik erḵeK gimi. ġindi siziŋ 

iĢìyiz ġoley. Her Ģeyden hazır geliyor alıyorsúyuz yiyorsúyuz içiyorsúyuz. Her Ģiy 150 

bizim elimizden geçerdi. Hee yoḳluḳ varıdı. Onu buldúymúza çalardıḳ. Hamûr 

yuğurruú eKmek ederik iĢTe taḳTeynen biri biĢirir bȫK açıú eKmek. ĠıĢ 

eKmeklerini bȫle iki üç yīğın yīyarıú yazaçı yerdik. Ġkiun üç gün ėderik. Her ev ėder 

onu iĢTe yīyar. Ḵömbe ederik sabahları zobamız olur bȫle orda ḵómbe yaparıú. 

Sabānan çocuklar çaynan onu yer iĢTe. Siziŋ gimi hazır öteberiynen somunnan 155 

neynen günúmüz geçmedi. 
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-17- 

Anlatan: Ali YILDIRIM 

90 yaĢ  

Derleme yeri: AltaĢ 

Benim asger arḫadaĢlarım mar Çuḫuru‟da, tanıdıymı da gerçeKden tanırım Ġremzi. 5 

ġurıya Havus dıĢardan çıḳdı ġıPla tarafdan geliken ayā ḳaḳdım … baba dede dosdu 

Ġara Albısdannı sen dedi bi Ģēyler sorucuŋ dedi. Sussss dedim, Elembā‟ŋ adamı var 

cemāt adamı deal bura Bedel Ağan Ali dedim, ırahat dur dedim. ġindi biz Erçene‟de 

de oturduḳ Erçene‟de esginiŋ veya Ģimdikiniŋ de íḫdisascı ḵóyü, çalıĢır. Hacı EhmeT 

emmim burda hayvan yayar, sabahnan gėder aḫĢam gelir öḵüzleri yayar. Onnar 10 

geliken esgi adam onnar da onuŋ fiziKcisi, çifciler onnarı tercih edeller. Çüŋkǖ malı 

yatırmaz, ölücü diye tab . Erçene‟de bizim iki seFer üç seFer oturmuĢlar Ġremzi, 

dedemgil, heç un tüḵenmedi derdi babam, bulġur tükenmedi derdi. Tıkġat ėyled . Ha 

Ģindi esgi Erçeneliler de hep Ģėydiyor bṓn de geçmiĢiŋe ırahmet. Gelin seníŋ de 

geçmiĢiŋe ırahmet. Aha bize adam daha hatırlatdıíz Fatiḫı‟ya. Sen ḵöyleriŋ 15 

ġuruluĢunu mu sorucuŋ? Buralarda Erçene AldaĢ bizim burda biz burda beĢinci nesil 

yaĢıyoḳ, bunnar altıncı AldaĢ‟da. Ġuruculūnu mu soruyoŋ ġurannarı? ġindi burıya 

ġuran DurmuĢ Ali. Ġaç ġaç dṓĢünde Veli‟ynen Hamıza vuruluyor iki ġardeĢi. Ondan 

sōra iĢde ḵöyü evġaf malı ėdecekleri zaman, Ģimdi ölmezler var bizde. ġindi 

ölmezler kim? Dōru ġonuĢannar. Mesele burda Hüsēyn Hocagil bura ġuruluyor, 20 

ġurulunca halk Ģėydiyor, dėdemiŋ ölünce ōlu Çolaḳ Veli‟ynen Hamıza ġalıyor ikisi 

bir, DurmuĢ Ali ölünce. Burıya evġaf malı edeceKleri zaman ha Ģindi Hüsüyn Hoca 

Veli Hoca Ģey bilgili ālim, Meykirli Omar Efendi de ālim, faḳat Ömer Efendiye 

Elbisdan‟dan Ġarabekirli ağaları, bu geliniŋ yanında annatamazdıḳ biz bunu, bunu 
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geliniŋ yanĭnda annatamazdıḳ Ģindi, gelin o. Erçene‟niŋ sorumlusu var ya onnarı 25 

burıya,  

-ĠaleyÇiye annat baba ġaleyÇiye.  

Ula dur ġaleyÇi ney, avıcınıŋ boĢ it mi. Erçene var, ġusúre baḳma gelin, bizim bāzan 

hanı ġonuĢmamız olur. Ömer Efendi‟ye Ġarabekirli Ağaları böhden etdiler, ediyollar 

Meykirli Ömer Efendi‟ye evġaf zamānı,  bū müsellim tāyínnarı Çapanoğlu‟na bağlı o 30 

zaman Ģey. Çapanoğlu‟na bağlı Sivas‟ıŋ deal onnarıŋ, Çapanoğlu‟na bağlı beyl ne. 

Çapanoğlu Beyl nde. Ġarabekirli Haci Ağa‟ya böhTen ediyo, Güccük Māmmetliniŋ 

ġızı. Selli Hací Ağa da Ģey olacaḳ Ģėy, Hací Ağa‟nıŋ ġardeĢi o Ģeyiŋ ġızını vuruyor 

Güccük Māmmetleriŋ ġızını. Yapmasaŋ yidi diyor. ġėyle ġarĢı gėdiyolar. Beriye 

gelince ġayrı iĢde, Çapanoğlu‟na ġarĢılıyollar, Ġarabekirler. Haci orıya varaḳ da bi iĢ 35 

olur diyor. Ġarabekirli Hacı Ağa‟yı burda müsellim tayin edince, ō Güccük 

Māmmetliniŋ ġızı diyor, Selli Haci‟de müsellim bozdu diyor. Sōra, Ģindi çoḳ 

zamanıŋ Ģeyi var da, Ģu uva Ģȫle gėder faġaT AvĢín‟ıŋ adamı emmoğlu cāhil, 

Erçene‟den de cahal AldaĢ‟dan da cahal, Nadırnan Posgof‟dan osuruḳ olmaz. Ben 

buranıŋ sulḫuna iki ḵṓŋ heç güvenemem. Erçeni‟ye geldi mi giderik. Orda geçmiĢiŋ 40 

her Ģėyi var. ġindi genĢler deaĢdi pisġoloji ġasgoloji diyolar. Esgiden güĢlü dersler 

varıdı. Bu arada Erçene AldaĢ ġuruluĢunu sor ġayrı onnar bitdi. AldaĢlı Veli Hoca 

diyo ki Meykirli Ömer Efendi bir Ģeriat kesiyor yānıĢ Hací Efendi, Ömer Efendi 

Meykirli Albısdan‟da ġadıymıĢ ya. Suríye ġazasında da ünlü ġadı. Han  

ArabısTan‟da … dėy nce bȫle lâ lâ der Araplar. ġindi onuŋ kelimeleri var bilgim yoḳ 45 

dėy gelin annatamıyom. Yāni meselā Ģindi Hacı EhmeT emminiŋ torunnarı Hacı 
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Ehmet emminiŋ kiml nden bahsedip soracāŋ. Orda Emin Efendi‟niŋ bāzi sözleri var 

Ģėyíŋ Hací Ehmet Efendi‟niŋ. Onu anıyom, diyor ki Emin emmiye Emin diyor, Ģurda 

diyor sufra ġurulmuĢ diyor. Bunu bir yerde annadamadım AldaĢ‟da gelin saŋa 

annadıyım dur yavrum. Buyur yemek ye dėy çārdıḳ diyor, geldi diyor Emin diyor, 50 

Emin emmi Kerim, o arḫadaĢı da çārdı arḫası sıra gel gel dėy diyor. Sufrıya çöKdü 

oturdu diyor. Bir de diyor Ģindi Erçeni‟ye sizi gene tariha getiriyim baḳ. Biri de 

Erçeneliyi esgi adam çārınca diyor ki, Ģindi burdan yeriyip geliyoḳ diyor ac  oluyor. 

Allah bizi diyor Emin ōlum diyor o aç gelip de doḳ gėdenden etsiŋ diyor. O çöküp de 

oturandan etmek yemesíŋ diyor, çüŋkü bu Erçeneli oldūŋuz uçun bunu 55 

ġonuĢabiliyom, baĢġa yerde ġonuĢamam. Ġaleyçiyi annat diyor ġaleyçiyi, ġaleyçiyi 

ne annatıcíym. Erçene‟de Hacı Memmetce Ağa‟nıŋ çocuḳları da periĢan baba dede 

dosdu. Oğadar da zal   olullar daha bir Ģeyleri yoḳ ġurursuzluḳları yoḳ bize ġarĢı. Hacı 

Ehmetleriŋ dedeŋgiliŋ yoḳ.   

Hacı emmi asgere ġaĢda getdiŋ, sene gaĢda asgere getdiŋ? 60 

Elli birde getdim, elli ikide getdim elli birde getmedim, elli üĢde geldim. Güzün 

getmedim yazın getdim. ġindi biz  Ģiye saydılar Ġarakösüy‟e savḳ   etdiler. Burda 

Sivaslı Silli Bey varıdı Ģūbe ir si o beni orıya savḳ  etdi. Orıya varınca çoḳ ġalmadıḳ 

orda Doğubayazıt‟ına ordan suvărı alayına Ġaraköse‟den, binici suvărı alayından oŋa 

verdiler. Ordan Aŋġarı‟ya seçim var. Kirli Ali Kea Hüsiyen de ġirli Ged n‟de asger 65 

ġaraġol ġumandanı. ġȫle baḳdıḳ tipine ulan Ģȫle bir asger olabilsem dedim, Kirli‟yim 

dėyince ġalbimden yüzüne ġarĢı. CumurbaĢġannī muhafız ġıtasına seçim mar 

dediler.  Alay sōnadan oldu ora. Potinnerimi nēmi boyadım, bir gidiyom asgerim, 

geleneadar subay ġolumdan dutdu, çıḳ MaraĢlı dedi. Orıya vardıḳ asger olduḳ. Sōra 
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orda da tanıĢdıḳ felan bizi savḳ  edenneri felan da hep çarĢıda bazarda gördüler o 70 

Sıvaslılar felan. Müfrüzlerden Cavít Bayar bením daḫım ġumandanım oldu orda. 

Daḫım ġumandanım oldu, herkeĢ asgerliK   alıyor ben o hemĢerim oldū için Hacı 

Ehmet  ōlu utandıyĭmdan benim evde durumum Ģu dėmedim. Aha babam mart gireli 

bir güclü ġar yādı doḫuz yüz elli üĢde mardıŋ biri ya bir ġar yādı, yollar da ġapandı. 

Biz binicilik atlı birl  suvărı birl  binicilik, o hayvancılıḳ yapdīmız için, o Ġurān-ı 75 

Kerimde de geçer ȫretim Nisa Suresí‟nıŋ yetmiĢ iki āyetinde öğretim altında geçer. 

Orda binicilik felan yaparḫan güzel bir at varısa satıĢa çıḫarıcılar. Çıḳdım bölük 

ġomutanĭna da dedim ki, Ģu atı baŋa ver dedim. NėydeceKsiŋ dedi, sen baŋa vėr heç 

ġarıĢma dedim. Yazzıḳ Ģu ata satılmasıŋ dedim. Biz hep atcıyıḳ sen de Elbisdannısıŋ 

dedim, onu alıĢdırdım, ṓne düĢdüm saŋki  ṓne düĢdüm manileri onuğnan atlatdım 80 

ondan sōna alıĢınca kime verirseŋ ver dedim. Ben maraŋġozhāniye getdim. Ammā o 

gün Hacı Ehmet ōlu, subaylar Ģu āzından çıḫan ferman gibiydi. ġindi gelin ġusúra 

baḳma da televizyonu çoḫ zaman diynemiyom.   

Neden izlemiyorsun? 

Kiçik(?) AFedersiŋ bizde bir ara sözü var ya! Bunnar geliniŋ yanında ayıp. Ḵötü 85 

adamlar gelirken baḳ meselā AldaĢ bāzı ġabileler cahil deal mi burda AfĢin‟de de, 

aFedersiŋ deller ki ġancıḳ bocūmu yatıp yuvallanıyo pezeváŋ  ōlu dėller, adamı 

görünce dėller, sözsüze, fāki ayrı hāki ayrı, söz ayrı söz, temam. Burada eŋ sevgili 

adamlar, Hacı Ehmed‟iŋ torunu öyle diyelim saŋa ġayri biz. Bi tenesiynen 

tartıĢıyoduḳ Hacı Ehmed‟iŋ torunu, baŋa bir mevzú ġonuĢdu, ġanadından ḳaḫ get 90 

dümbük dedim ben adama. Benim anamıŋ üç cüz altın ġalını var seniŋ ney ŋ var, bir 

eĢĢek buçū anıyaŋ ġalını dedim. Meselā bugün Ģu bizim öte bir arıcı gelmiĢ arıcı 

gelmiĢ Has Ali‟niŋ, Musdafa Ġanat diye soru soruyo burda gene aynı yerde soru 
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soruyo bizim …dan gelmiĢ. Soru sorarken ben dedim ki aslanım baḳ bahadırıŋ obası 

horaf çıḫar Muhsaloğlu yedi boyu vāli daĢıyan dedim iki bin yüz çadır, Muhsaloğlu 95 

Musdafa PaĢa dedim. Gėderken de ȫretmen olmuĢ yeŋge, gelin, Muhsaloğlu 

haḳġında beni aydınlatıŋ demes ! Ula sen nasıl ṓretmen olduŋ, nasıl milletvekili 

adayı ġoyduŋ dedim. Sen Muhsaloğlu haḳġında bizi aydınlatdıŋ dedi, bugün iki bin 

yüz çadır yedi boy vāli daĢıya dedim. Baḳ hatāları yoḳ Ġğdeniŋ uvasına bȫle ora 

ġonar Ģey ġonar Muhsallı ġonar. Burıya Göksüŋ baĢından bȫle Cihan çatınādar 100 

AvĢar ġonar. AvĢar Derimoğlu aĢireti, seḵsen dört bin hane temel Horasan‟dan 

göĢleri, seḵsen dört bin hāne göçüyor Horasan‟dan göçüyor. Tecirliniŋ boy bağ onnar 

da ötāçiye ġonar. Ġayrı sen oraları biliŋ Toruslarıŋ(?) üsdüne TopaḳdaĢ‟a felan 

ġonallar. Tecirliye āzı bȫk boyu bā Tecirliniŋ.  

Onnar ġaç hāne? 105 

Tecirli mi? Bunnar bölük börçüK göĢdüler. Tek bir boy beylikleri var herkeĢ Ģey ayrı 

ayrı. Ha orda mehitinde der Çapar Omar boy bēmiz de TopaḳdaĢ‟a ġonardı, al ġapıda 

al kendire asardı, her birimiz bir orduya yeterdi, dṓĢerek ölemedi varımız der, 

isyanında. Sōna töreleri var Tecirli aĢiretiniŋ, ġardeĢini öldüren atından endi miydi 

ġılıç bȫle ġalır, Türk, ġılıç çekemez. Bunnarıŋ Türklükleri, Türklük ġuvvetl nen 110 

geliĢdi. Sōra Hacı Ehmed‟iŋ ōlu, dikġat eyled . Muhsallı ötāçiye ġonar, Ġğde 

yazısına, orıya uvaya. Burıya hep birden uva dėy Albısdan uvası diyolar Ģindi, bura 

da AldaĢ uvası geçer Tarihde bāzen, burda AvĢarlar da aynı Tecirli de aynı üç, 

Ceritler de Hurman üsdüne ġonallar. Faġat bunnarda bir hatā yoḳ ırz nāmus hatāsı 

yoḳ. Üç aĢiretde de, bizde bizim tek evde. Baŋa da Hārun‟uŋ ġızını verdiler 115 

PuŋarbaĢın‟a ben, Oğuz Hoca gelmiĢ, birisi de aralarını giriyor. La ōlum onuŋ ṓnde 

Oğuz Hoca var seníŋ ṓŋde kim var dedim. Orda o Harun‟uŋ ġızınıŋ ġayınbabası siziŋ 
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ġadar oturmadıḳ. Yaní on daḳġa beĢ daḳġa tanıĢdıḳ, ben de görmediydim, 

merhabaĢdıḳ, haŋġı partilisiŋ dėyincek gelin ha Ģarpadan sormasıŋ mı baŋa. Ben 

dedim, baḳ dedim, ben dedim TürkeĢciyim, doḫuz giĢi oḫudum dedim oḫuyom 120 

dedim … dedim. Benim dedem sağ olsıyadı baĢġa partiye rey versem beni buğazlardı 

dedim baḳ tıḳat   eyle dedim. Bunnarıŋ hatāsı yoḳ gerçā var. O ġadarı birer kelime 

sordu.      

ġiir söyler misiniz?  

Bazilerini unuduyom Ģiir, Tenecioğlu‟nuŋ da Ģėyi var, Tenecioğlu‟nuŋ Ģeylerini tam 125 

yazamassaḳ çirkin olur. Yine de ondan baĢlıyaḳ ḵöylúŋúz olduğu úçún.  

Oḳġa dėyi de çay daĢını dutallar 

Ġuru üzümü leplepiye ġatallar, Adana‟da 

Burda ġalanı da köprü altına atallar 

Ġıyma hākim bey ġıyma n   olur canıma, der. 130 

Güzel Ģeyleri var bi çoḳ, Ģindi aḳlımızda ġalannarı, Ģairlikleri Ģey de baŋa göre 

zamānı geĢdi Hacı Ehmed‟iŋ torunu.  

ġu Tecirli aĢireTini annadaḳ da. Yahu serbesken çok güzel annatıyodum da, Ģind , 

bunu eksik annadırsaŋ çirkin olur efend . Çapar Omar Ģiye çıḫar Ġuruca Uvı‟ya 

çıḫar. O burıya gelince Ģind  Ġuruca Uva‟da sȫler Göksün‟nen MaraĢ arasında.  135 

Yeter patıĢām da bu sitem yeter 

Ġurucuvĭ‟ya da ġonuĢun ġuḳġuğlar öter 

Ġız gelin ġalmamıĢ hasda olmuĢ yatar 

Seher yeli de açılmıyor gülümüz, der, Çuḫuruva‟dan 

Duman duman olmuĢ Hamite‟niŋ ġalası  140 

Heç getmez de aĢiretiŋ belası 
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Yıḫılıp da Çuḫuruva vėraŋ ġalası 

Çevrildi de orda ġaldı elimiz, der. 

Ġarāciken (?) çıḫınca da harnınıŋ düzüğü 

OturmuĢ boy beğleri hep bileder sözü 145 

Fettahlí bağlar da yoksa kim   edek nazı  

Yedi yerden bağlı ġolumuz, der. 

Ġoca düldülden de barḫanımız çekilir 

Çekilir de ġuzuluğa dökülür 

Benim belim bundan sōna büḵülür 150 

Sabahanan da gün burnuna Ġmalı‟ya ėnerdik 

Saçılır da saçaḳlıya ġonardıḳ 

Sākin ġonuĢuyum ben de acele ġonuĢdum bu kelimiye 

Sabahanan da gün burnuna Ġmalı‟ya inerdik 

Saçılır da saçaḳlıya ġonardıḳ 155 

ġöhret için yavuz ata bineridik 

AlıĢġan çaḳma atla bizi belimiz 

Bura ġarip ḵöyden gelenner bizim Erçeneli marabacı (?) oğlunuŋ ġızı ya, Çerkez 

avradıŋ anası AldaĢ bol ḵöy dedi. Çüŋkü Erçeni‟ynen AldaĢ yapıcı, ne Posġof‟nan 

Nadır‟da sulḫ olmaz, esgisi. Geçim bizim çifciliKde buğday ġaldī zaman biz 160 

güçüğük, biS dedemiz ireçberiŋ böügü ġomĢular yardıma gelir. Bi yanda Nadırlılar 

da geldi yardıma, Ģurda ġırḫ elli dönüm tarlıya öğleneadar bitire on seḵiz yiğirmi 

giĢi. Yanı yardımlaĢma güçlü. Buŋaltıcılıḳ yoḳ, cimrileriŋ de yanına da satı kimse 

varmaz iĢimi bitir dėyi, onnar ayrı. Tecirli aĢ retini ānadıyoduḫ da ordan Ģeyden 

Ġmalı‟dan çıḫınca  165 
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Aḫır dā da yaylamızıŋ etea 

MaraĢ‟da Bayzıt beyleri de elimiziŋ dutā  

Ġayet serin olur çimen çatā 

Orda yayladır elimiz, der, Berid‟iŋ yaylasına  

Yeter patıĢām da bu sitem yeter 170 

Ġurucuvĭ‟ya da ġonuĢun ġuḳġuğlar öter 

Ġız gelin ġalmamıĢ hasda olmuĢ yatar 

Seher yeli de açılmıyor gülümüz, der. 

Çuḫurua‟nıŋ meselā, 

… púúru(?) çöḵer, oráyí sȫledik heralda  175 

Ġçilmez suları yōsunu ḳoḫar 

Dönder göçüŋ yönünü de  

Çel atıŋ baĢını ova yoluna 

Boy bēmiz de TopaḳdaĢ‟a ġonardı 

Al ġapıtı da al kendire asardı 180 

Her birimiz bir orduya yeterdi 

DṓĢerek ölemedi varımız, der.  

Çapar Omar der de n   olup n  olunca  

Ben de çatlıyorum Ģu dāları issiz görünce 

Saçılıp da Ģu pardıya ġonunca 185 

Silkinip de ġır ata binince  

Her yere toḫanırdı Ģerimiz, der.  
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-18- 

Anlatan: Döne IZĠIN 

79 yaĢ 

Derleme yeri: AltaĢ 

ġindi ben Tombaḳ‟dan geldim burıya elli sene atmıĢ sene oluyor. Ģindi ġızım baḳ biz 5 

çocuḳlūmuzda oynardıḳ zıplardıḳ, gezerdik ev barḳ demezdi analarımız da 

babalarımızda. Ȫle gezerdik. Bulġur ġaynadıllardı, ġazan düzellerdi. Erḵeḵler ġazanı 

dutallardı ġulplarıynan Ģȫle devirir dökellerdi. Ondan sōna tarḫana biĢirir tarḫana 

yapardıḳ. Suvā gelince, ġara suvaḳ adamlar suvıyannar olurdu, onnar suvardı 

çamırınan. Bizler de biyaz toprānan Ģöle süPürgiyenen suvamıĢ olurduḳ. ġindik mi 10 

deal ya. Onnarı yapardıḳ. ġidi de burıya geldiḵ, buranıŋ kezzek yīnnarını ben tut 

ağacı sandım. Bu AldaĢ‟ı heç anadan bi Ģēcik yoğudu, mizan, kel ġabādı. Kezzek 

yap, kezzeanen yemek biĢir, kezzeanen ocaḳ yaḳ, bir rezillik yaĢamıssıḳ. Gözel 

yaĢamamıssıḳ ki esgiden. Esgileri neapıcıŋ sen, getsiŋ gelmesiŋ. Samanınan yėmek 

biĢir. Aha Ģuŋa de, Remzi desiŋ. Ȫle günner yaĢadıḳ yavrım. Horuz ötümü ḳahardıḳ 15 

adamlar iĢe gedici ya. Tarhanıya ocā ġorduḳ. Ġaynardı ġaynardı, pancarını atardıḳ, 

suyunu ġorduḳ. Üç suyunan biĢirirdik bu tarḫanıya. Haa ǥózel olurdu. Gilik darınıŋ 

bazlamasını da dōrallardı, yėllerdi çor çocuḳ. Ġlāne dönderirdik bȫle. Ağaç ġaĢīnan 

Ģindiki dāl ya. Ondan sōna gelecek güne mercimeḵ ġoŋ, yarma ġoŋ, bunnardan çorba 

yapaŋ, cíyíḳlama yapaŋ. Bu iĢlerimiz ārıdı. ġo pûŋara löbetci varīr, hepimiz 20 

beḵlerdik, āĢamaçı ǥórdúúŋ puŋarı. Bir birimizden öndüc  olan öndüc  alırdı suyu, 

aman baŋa vėr ben yemea ġoyucum dėyi. ÇamaĢır yıḫaması ayda, zeŋginner ayda 
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yurdu, fāḫırlar da ġırḳ günde yurdu. Bit bire ǥótürürdü. Yaa. ġindi bir efendilik, 

neler, ocaḳ yanıyo, seḵizde ḳaḫıyor çayı ġoyo, hayran ġalıyoḳ o günnere.       

Çocuḳlar hasta olduğunda ne ile tedavi ederdiniz? 25 

Abaavv hasdelik. ġindi bir sıḫıye çıḫardı. Sarı bir hap verirdi, onnan bir tene yarım 

tene içirirdik, sıtma olurdu, yaŋġın olurdu, düĢürürdü. Ondan sōna doḳdur çıḳdı 

Elhamdülillah. Hasdeler çoḳ   ölürdü önce, kiĢ kiĢ olsuŋ Ģindi gözel, valla toḳturlar 

var.  

Peki, ölüm sebebi en çoḳ ne derlerdi?  30 

Boğmaca, öḵsürük, ġızamıḳ, çiçek, bir de ġızılyúğrúk diye bir yara çıḫardıllardı. 

Ġızılyúğrúk neresinde çıḫarsa çıḫsıŋ oŋa da Ģȫle yeri deĢerdi bilen ġarılar, sṓlcanı 

çıḫardırdı el ilāniynen bȫle kömerdi sṓlcanı. Sabānan kaḫar ki sṓlcan üsdünde ölmüĢ. 

Ġızılyúğrūŋ üstüne mi kömerdi onu? 

Heye hee, sṓlcanı diri diri kömerdi. Allah‟dan iyi olurdu zahar o dırnāndan sürer 35 

giderdi bȫle. O ġarı geri gelir baḫardı, ġurtarmıĢ yavrum dırnāndan çıḳmıĢ derdi. 

Sṓlcanı diri ġoyoŋ ha.  

ġindi neane ġaynadıyoḳ, ebemkömeci biĢirrik, yedirrik, vurruk, tut ġurusu 

ġaynadırdıḳ ġabaġulaḳ çıḫardırdı onu vururduḳ buğazına ġabaġulak, onu lepe 

ėderdik. Ha çocūŋ biri de bir bōmacıya dutuldu hėç iyi olacā ġalmadı, oŋa da ġara 40 

eĢĢeaŋ südünü içirdik, hayvan var ya onuŋ südünü. Heye ėyileĢdi.   

Burda düğünler, Ģenlikler, akrabalık iliĢkileri nasıldır? 

Çoḫ yidi esgiden Ģindi ėyi deal. ġindi kimse kimsiye varmıyor, televizyonuŋ 

baĢında çürüyo. Esgiden āĢam ekmeani yediŋ miydi. 

Eskiden Ģenliklerde neler oynardınız? 45 
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Ohō uzunali oynardıḳ. Neler oynamaḳ. Ondan sōna yúusüK  oynallardı. At deve 

yapallardı, síŋ síŋ ataĢı ġurallardı síŋ síŋ oynallardı gėce. Utuzannarı suya basallardı. 

Mėydannıa ġurallar harman yerine bȫle, oynallar o oŋa hōlar çıḫadır o yandan o 

oŋa hōlar çıḫardır. Hee elinde bir ġazzīnan hōlar çıhardır, o çıḫar ġaçar, utuzannarı 

Ģu suya basallardı sabahanan. YúḵsúK  oynuyolar ya. Dúúnumüz bir hafda çalınırdı, 50 

Ģindi bir gün davul çaldırıyolar ne biliyim ġīz erkek bir arıya geliyollar, ney 

oynuyolar? 

Yedi gün yaparız diyorsunuz düğünü? 

ġind  baḳ bṓn bayraḳ çıhıcı, bṓn bir mal keseller, onu yėmek yediriller. Buyur 

ėdeller, toplanır millet, toplanır. O zaman yėmā yedikden sōna sen filan ḵöyü alıcıŋ, 55 

sen filan ḵöyü sen filan ḵöyü, ḵöyleri alıllar hep, dúún sābine misaFir gelecek 

ḵöyleri. O ḵöylüyü alannar sehab  olur misaFirine. Dúún soŋu para atılīr misaFirler 

gėder. Evel …. ȫliedi. ġindi davıl düdük ḳaḳdı, … çıḳdı. MisaFiri alan oğa baḫar, ev 

seabi gün seabi heç baḳmaz. 
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-19- 

Anlatan: Ġsmail ÖZTÜRK 

62 yaĢ 

Derleme yeri: Örenderesi 

Asgerlik ġardaĢ Ģind , biz iĢde aynı ded m gimi bize hiç bildirmediler sabānan hemen 5 

deri desti aḫĢam bindirecekler ya bizi harp Ģeyine, harp āĢamdan vurdu záten. Bizi 

sabānan bindirdiler aḫĢam Mersin‟e indirdiler, orda aḫĢam bizi aliġopter Ģeynen 

uçānan endirdiler. KıPrıs‟a endirdiler amma bir bombardıman baĢladı ammana ne 

deyim saŋa yāmûr nasıl tolu düĢer ȫle düĢüyor inan ki bombalar. Türkiye 

bombalıyor, Türkiye uçaḳları bombalıyor. Orıya bombalıyor veriyo geliyor 10 

taḳviyesini burdan yaḫıp gediyor, Türkiye‟den, Ġncirlik Havaalanĭ‟ndan yapıp 

gėdiyor. Bizi zaten piyădá oldūmuzdan bizi fazla soḳmadılar. Devamlı geride ġaldıḳ 

ya, hep zāten uçaḳ Ģėytdi. Hep biz ġaradan köylere girdik. Ġnan ki yirmi dört saat zor 

sürdü yav. Acĭcaḫ sākinneĢdi nası olduysa, yanı üĢde birini anca alınmıĢ o arada, 

nasıl oldu dur emri gelince durduḳ. Durunca herkiĢ birliklerine yavaĢ yavaĢ çekildi. 15 

Amma gene de sabahlara ġadar yatma yoḫ. Hep gece dıĢarda, heç yemeklerimiz dahi 

Ģeye geliyor, dıĢarıya geliyor, arāziye geliyor. Bȫle iĢde zaman geldi geĢdi geldi 

geĢdi. Ġkiune bir bizi çıḫarıllar Rum bölgesindeaki gâvurları tesPit ėdellerimiĢ. 

Onnarı torlardıḳ toparlardıḳ getirirdik. Bizim ordāki, ordāki Türklere var ya çoḳ 

aziyet çeKdirmiĢler, çoḳ aziyet bild ŋ gimi deal. Bizden evel de öldürmüĢler de bizi 20 

zāten o Ģiye çıhatmıya vėrmiĢler. Adamları beleĢ çalıĢdırıllarmıĢ arāzide ossuŋ, arāzi 

vermezlermiĢ, isgence yapallarımıĢ, ġarılarını, ġızlarını, çocuḳlarını öldürüllerimiĢ, 

heç diynemezlerimiĢ. Bu köylerde azımıĢ Türk olaraḳ Rum çōmuĢ heralda bilmiyom 
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artıḳ nası ireli geliyosa iĢde. Soŋ sō düzeldi ġodu gėtdi. Ondas sō çoḳ rahat geĢdi 

asgerl m. YetmiĢ altıya girdim mart ayında bura döndüm. Mart, on seḵiz ay yapdım. 25 

Köyümüz ismini nerden almıĢ? 

ġorda su depbōmuz var ġarĢıda görünüyo baḫ görebiliyosuŋ. Onuŋ Ģu ağaĢlı olan 

yerde var ya armıtlı olan yėrde gâvur varımıĢ, Rum. Rum ḵöyde de varımıĢ, 

Bȫksevin ḵöyünde de varımıĢ. Kilise, Ģura Ģindi Kilise diyoḳ ya Ģindi Türksevin. Biz 

evel orda kilise varımıĢ, orda da Rum varımıĢ, oranıŋ camisine aḳlım yetip geldi 30 

yaní, kilisesine. Bizim benim hanımıŋ amcasınıŋ ōlu çoḫ zeŋgin ya Hotazlı, orıya 

kürütdü, kilisiye kürütdü parḳ yapdı kilisiye yaní. Kilisiye olduğu gimi bȫle böük bi 

parḳ yapdı, ha diyeceam. Orda otururmuĢ Rum Ģo etekde otururmuĢ. Az bi Ģey var 

meĢe Ģu görünen de, o meĢeniŋ orda otururmuĢ. Bir gâvur da bizim Ģu ilk giriĢde bir 

ev var, sāda ilk giriĢde. Gâvuruŋ biri orda otururmuĢ, Ģu köyden öti yanı arāzi hep o 35 

gâvuruŋumuĢ, camızı, arısı. Bu gâvur çoḳ zeŋginimiĢ burdālarıŋ hepsinden de 

zeŋginimiĢ, bu ġayrı buraları Türkiye‟den bunnarı ġōmıya baĢlıyanca bunnar baĢını 

alan ġaçmıĢ. Bunnar baĢını alan ġaçmıĢ. Köydeaki oturan baḫırcıymıĢ, o zamanıŋ 

baḫırcılarından. O da Ėrmeni baḫırcıymıĢ o. Burdāki gâvur burdāhı bir arḫadaĢa 

buranıŋ bir arḫadaĢına arıyı da vermiĢ, camızı da vermiĢ, yatā, evi. Heçbi Ģe sāde 40 

parasını almıĢ getmiĢ. Bu ondan zeŋgin olalı iflaf olmadı, halen de iflaf olmuyor. Bu 

baḫırcıyı zaman geçmiĢ bir sene mi iki sene mi geçmiĢ o arada birez alacaḳları 

varımıĢ, bunnarı toplamıya gelmiĢ, köyden birezini toplamıĢ birezini de Ģo ġarĢı 

köyden toplıyacıymıĢ. Yayan gėderimiĢ çüŋkü adam bi Ģėyi yoḳ ya. O Bȫksevinniler 

bunuŋ ṓŋune iki üç giĢi salıyolar, bunu orda öldürüyolar, parasını alıyolar. Adamı 45 

ānadıyollar kine, Ģindi evelden belli ānadıp geliller ya, itburnu varımıĢ bāŋ 

kenarında, adam bāŋ kenarını dolanı dolanı dolanı, ġuvalamıĢlar ya itburnu da 
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böügümüĢ ellām, adamı pıçaḳlamıĢ öldürmüĢler velhasılı, o gâvuru ȫle öldürmüĢler. 

Burdālar iĢde bunnar baĢını almıĢ ġaçmıĢ. Burda üç sene mi oldu beĢ sene mi oldu, 

Ģurda Ģu eviŋ birez ġoyunu varıdı bunuŋ çobanı Berçenek deal Ģu, NorĢun‟uŋ öti 50 

yanĭndā ney ora yav? Nēdi yav? Demin bi cenaze verildiydi. Yo yo daha yoḫarda, 

Kürt Kürt. Ha Ġncirli. Benim de vardı ġoyun, benim bir ufaġ   oğlan varıdı ōlanı 

götürdü yanına ben de bȫle beḵmez ġaynadıyom. Bȫle daĢa belini vermiĢ ayānı da 

Ģėyle uzatmıĢ ayānıŋ ucunda Ģu bȫklükde bir altın. Nal, aynı eĢĢek nalı var ya aynen 

o ġadar var. Bizim buríyá geldiler iĢde o zaman. Ev telifonu varıdı burdan avradınan 55 

Kürtce ġonuĢdu ġonuĢdu ġonuĢdu. Yav Hasan ab  ne ġonuĢuyoŋ yav dedim. Yav 

dedi ōlan dedi ısmarlıyacıym hasdiyem biras, rahatsızım dedi o arada. Çocuḳ baŋa 

altını buldu dediydi. Bunuŋ ġónúnú etdim nėy tdim. baḳdım altın deal dedi beni 

ġandırdı amma altın. ĠardeĢ bir gece aynı gece orıya geldiler ġardeĢleriynen altını 

ordan aldılar. O ġavuruŋ ded . Aynı nasıl eĢmiĢler beton Ģeyi ġoŋ ya, beton ataŋ ya 60 

mezere duvar gimi. Ġoca ġoca daĢları nasıl endirdiŋ öyle. ġȫle endirmiĢ aha daĢları. 

ġunuŋ gimi Ģȫle daĢları içine ḵömmüĢ. Nerdiyese bir buçuḳ metire var derinn . Nasıl 

deĢdiğiz onu. Nasıl verdiŋ nasıl çıḫarTdıŋ o kösdúğú nası bulduŋ. Ḵösdü Ģu toprā 

eĢer taman, Ģȫle topaḳ topaḳ yīyar gėder. He kösdük, o patıtaya samısā onnar berk 

yėr. Onnar pataTa ġomaz heç. Hep o iĢde ören oldū için bundan ören ġalıyor. 65 
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-20- 

Anlatan: Döne POLAT 

65 yaĢ 

Derleme yeri: Örenderesi 

Gelin içeri girerken testi kırılıyor, bir takım Ģeyler yapılıyor onları anlatır mısınız? 5 

-Çerez atarıḳ, yā yapıĢdıddırrıḳ ġapınıŋ üsdüne, gelin eve yā gimi yaḫıĢsıŋ dėyi. O 

bardaḳ ġırması da ġızken huyu bıraḫılsın yeni huy edinsiŋ dėyi. Meselā gelin 

eĢiklikde atlarıḫana Ġur‟anı üsdüne dutarıḳ üç sefer ayānı içeri atar dıĢarı çeḵer atar 

soŋ üçüncüde girer içeri ġaynananıŋ ġoltūnuŋ altında. ĠĢde o da ġaynananıŋ 

basġısınıŋ altına girsiŋ diye.  10 

Yirmi tene Ġur‟en getirseŋ de altından geçirseŋ gene girmezler. O esgidenimiĢ Ģindi 

ȫle bi Ģey yoḳ. Esgi gelinner ġaynanadan önce yatmazdı. Ġaynana yatmadana gelin 

yatmaz ġaynana ḳaḳmadana ġayınbaba ḳaḳmadana gelin ḳaḫār, eviŋ adirefini silēr 

süpürür yemā hazırlar, ġaynana ġayınbaba ondan sō ḳaḫar. ġindi de geliniŋ ȫnden 

zor geçiliyor ki ġapıdan ȫnden bir tıḫırtı ederik de gelin acebā duyar mı ola dėyi. Sen 15 

çayıŋı içerseŋ içiyoŋ içmesseŋ oturup bekliyoŋ. Gelinnik edellerdi ezel daĢ gelinnik 

edellerdi. Bāzisi ucca ġonuĢurdu bāzisi ebe dilli heç ġonuĢmazdı. Oŋa bir mal 

veriller ya bir tarla veriller ya bir dam verillerimiĢ, tosun verillerimiĢ, eliŋde ne 

varısa iĢde gelinn  bozması için. Altın alıllarımıĢ gelinn ŋi boz diye. Ġayınbaba 

bozdurana ġadar gelinn ni bozmazlarımıĢ. ġindi gelinnik melinnik yoḳ iĢde. Ṓnecek 20 

ėyi bi yanımız yōdu ġızım.  

Çocuḳlar hasda oldūnda doḳdur nēĢ görüyodu ki doḳdur moḳdur da yōdu. ġey 

ġaynadır içerirdik hayva yaprā. ĠĢde Ģo Ģu ıcıḳ bir Ģeyler ateĢini düĢürmiye ȫle 

çabalardıḳ. Ėyi gelirimiĢ demek ki hayva yaprāyınan neyinen, Ģindi gene içiliyor 

gerçi de. YaĢarsa yaĢar yaĢamazsa ölür. Boğmaca olurdu ōsúrú ōsúrú. Büzmece 25 
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olurdu. Bȫk ġarılara götürüllerdi hasdalanınca, damā düĢmüĢ diye ġarılar çeḵerdi 

damānı. ġurıya ġazıllar ciletleller Ģurıya bir Ģey ġuyallardı çiriĢ unu miriĢ unu. Tā 

daha ezelden tavūŋ boḫunu ġollardı, sōna sōna çiriĢ unu ġondu bulundu mulundu. 

- Öf hēri sen de özetini çıḫadıyoŋ. 

Ne özetini, özeti olup da, hayătımız ȫliyedi iĢde. Hayatımızı ānadıcıysaŋ o, 30 

incesinden ne gediciŋ. Pisl ŋ içinde bȫdük, pisl nen geldik pisl nen de gėdiyoḳ hatın 

ġızım. Tavuḳ boḫu ġollardı ki çocūŋ bıŋġıldānı çeksiŋ dėyi. Tavūŋ ..ndan imdaT   

umulur mu? Ondan imdaT   umardıḳ. Ġt boḫu olduŋ da eme mi yaradıŋ deller eğer 

duyduysaŋ iĢde, iĢe yaramıyan bir kiĢiye. Bir derde deva olmaz da bi yol da bir iĢiŋ 

düĢer de bitmez ya.  35 

Nasıl beddua edersiniz? 

Hayırsız, tembel, töremiyesice, yaĢı ġarālesice iĢimizi dú múyór diyoḳ.  

Amma biz çocuḳları çoḳ zor böütdük yavrum. Altı tene çocúüm var çoḳ zor 

böütdüm. Benim herifim ava gėtdi avdan geldi heç çalıĢmadı. Ava getdi avdan geldi. 

Bir tandırdan aldíím ekmā bir hafda eline somruḳ verirdim. Bizim Ģurda ḵȫde bir 40 

adam varıdı, o da Almanyı‟ya getmiĢ Almanya‟dan gelmiĢ. Geliyim de bir hap isdēm 

de bir hap yutuyum dedim. Geldim adamıŋ yanına isdiyemiyom, oturdum Ģurıya 

Ģȫlece. Ezelde bir utanma varıdı Ģindik mi Ģindikiler olsa onu ȫle ȫle ederek gene 

isder, yanı bir türlü hapı annatır iĢmarınan müĢmarınan. O zaman daha bir aḳlımız 

yōmuĢ yahar, Ģindikiler aḫıllı. HoĢ geldiŋ gelin dedi. O da saŋa hoĢ geldiŋe geldi 45 

amma sesi çıḳmıyor dediler. ġo çantamı getir hele ondan sōnamıyaḳ geline bir hap 

veriyim dedi. ġindi Ģu çalıĢmıya gedilen çantalar var ya o zaman onnar gözümüze bir 

gözel görüküyor getirmiĢler hezana daḳmıĢlar Ģorıya, çoḳ gözel bi Ģey yāni o. 
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Damāsıyoḳ oŋa. Ordan bṓz bir hap verdi. Gelini ne diyollar ki vėrme bu ölür verme. 

Bi Ģey olmaz dedi. Doḳ ġarnĭna yut dediler. Orda verdiler çayına yutdum açlıḳdan 50 

buğazım dutuldu. Gene de ondan acıḳ sesim ne açıldı da ȫle ıcıḳ yaĢadım.                  
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-21- 

Anlatan: Gülperi TÜRKMEN 

61 yaĢ 

Derleme yeri:  Binboğa 

Annemgil künde sabaḫ kaḫardı ekmek biĢirillerdi. Yani yoḳluğudu, ġalabalığıdıḳ. 5 

Biz on dört ġardeĢik Özdennerden. Sōna yani evlendik on yedi yaĢında gelin oldum, 

anne oldum. YaĢam zor iĢde arḫa arḫıya arḫa arḫıya altı táná bebeK yapdım. Biz de 

aynı zorluḳları ġatlandıḳ. Annemgiliŋ gününde bi Ģ y yōğudu. Ne bir çamaĢır 

makinesi ne bi Ģėyler yani duval bir lambıyanan geçinillerdi yani bu ceyrannı eĢā heç 

yoğudu. Biz de bir türlü iĢde yāni oŋa baḫaraḳ ey di. E çalıĢdıḳ çabaladıḳ malcılıḳ 10 

etdik yāni Ģindi Ģúḵúr, zorlandıḳ yaĢlandıḳ oŋa baḫaraḳ çocuḳlarıŋ hasdalandığında 

yani çocuğuŋ öleni ölürdü ġalanĭnı o zorluḳları çekerdik. Yani bir Ģey ġoleylikde 

yoğudu. Paraŋ varısa doḳdura gėderdiŋ yoğusa gėdemezdiŋ. Ebemiz de küy   ebesi 

olurdu. Heç bir yāni hasdaniye neye gėtmedik. Gendi çabamızınan olurduḳ. Gendi 

çabamızınan zorluḳ çoğudu ġızım. Yani Ģindi ırahatlıḳ Allah‟ıma çoḳ Ģüḵúr Allah‟ıŋ 15 

verdiği nimetlere. ĠıĢlıḳ yiyacāmiz de yāni bir un bir bulġurudu ȫle bir düzenni bi 

Ģey yoğudu, fazla mal yoğudu, ağartı olmazdı süt yoğurt. Evel bu cevizler neler 

olmazdı yaní. Bir iki ceviz olurdu, Ģindi her Ģey bolluḳ Allah‟ıma çoḳ Ģúḵúr. 

Tereyāyıdı heç bu çiçek yayımıĢ, zeytin yağmıĢ yani ġıtıdı çoḳ ġıtıdı yani her evde 

bulunmazdı. Gendi imkânnarımızınan. 20 

Ekmeğinizi de kendiniz yapardınız.  

He gendimiz yapardıḳ yani annemgilde her sabah kaḫardı bizlerde de haftada on beĢ 

günde bir ederdik. ġimd  yani altı ay sürüyor günnüK   eḵmeḵ geliyor. 

Bu evi kaç senesinde yaptınız sen yardım ettin mi? 
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EttiK ettiK ġızım. Puŋarlardan Ģey evlerde su yoğudu su çekerek haftada bir su 25 

gelirdi ondan aḫıdırdıḳ yāni. Onnarınan o geldiği zaman yapardıḳ. Çamırınan yapdıḳ, 

daĢnan, çamırınan. Çoḳ zorudu ġızım ne dėy m ki Ģindi her Ģėy duval oldu. Çoḳ 

ġoley yani.  

Nasıl gelin olunurdu, kaç gün sürerdi?   

Atınan geldim ben, ġardeĢleri ellerinden dutardı, biri de atıŋ baĢını çeḵerdi. Ben 30 

atınan geldim. 

EĢiniz imam emeklisi mi? 

Yoḳ, ġorucu emeKlisi fahr  imamıdı.  

Çocuḳları nasıl kırklardınız? 

Yani yediúnde bir yol ġırḳlardıḳ, banyō yapdırırdıḳ. ĠĢde banyo yapdırırdıŋ, 35 

getirirdiŋ. ĠıĢ günüyse zobanıŋ dibinde yapdırırdıḳ, yaz günüyse banyōda haa 

öncesini dėmedim. Banyō munyō heç bi Ģēy yōdu. Affedersiŋ tüfālet yōdu. Daha 

evvel anamgiliŋ gününde. Bizim günümüzde değiĢdi yāni, ġırḳ günde de bir Ģēy 

ederdik çocū ġırḳlardıḳ. Ha ondan sō da çocūḳ ėy olurdu yaĢardı iĢde.  

Çocuğa özel tuzlama yapar, gözüne sürme sürermiĢsiniz? 40 

Yapardıḳ yapardıḳ, sürerdik he, gözü biĢmesiŋ diye, göz biĢerdi. Duzlamayı çocūŋ 

teri ḳoḫmasıŋ dēy, o gúzel ėderdi. Teri ḳoḫanıŋ Ģindi duzlanmıyor. Önceleri ȫliyedi. 

Altını mı? Gederdik bir yardan topraḳ getirirdik. Bez olurdu o toprā belerdik çocū. O 

toprak yarardı. O toprā silkerdik dēĢicek varısa değiĢdirirdik o bezi, yōsa geri onu 

silker geri altına ġorduḳ. BeĢiK   olurdu bȫle beĢĢikler deal tahTa beĢĢiK   olurdu.  45 

Burada hayvanlara ne gibi isimler koyarsınız? 

ġindi Ģȫle yani, al ineK, gar   inek yani ġırmızı ineK yani bȫlesil derik yani rengine 

göre isim daḫarıḳ.  



 

230 
 

ÇamaĢır makinası yokken çamaĢırı nasıl yıkardınız? 

ÇamaĢırı mı? Bür ǥün suyu çeḵerdik. Puŋarlardan daĢırdıḳ yaní ġuvalar olurdu. 50 

Onnan daĢırdıḳ banyō yapardıḳ. Ġkinci günü de çamaĢırı yıḫardıḳ elden. Su ġurardıḳ 

yaní dıĢarı müsa tse dıĢarı ġurardıḳ içerde bi Ģeyiŋ varısa zobaŋ neyiŋ içerde 

ısıTırdıḳ onda yīḫardıḳ. çoḳ zor Ģartlarınan iĢde.  

Günümüz gençleriyle günümüz yaĢamıyla, Ģimdiki iliĢkilerle eskileri 

karĢılaĢtırdığında eski mi daha iyiydi Ģimdi mi? 55 

Sayġı önce yidi Ģindi sen sen olduŋ ben ben oldum yaní, ırayına hür oldu. Bȫgü bȫK 

sayallar güccǖ güccük sayallardı. Güccǖŋ bȫge sayġısı olurdu, güccüK de oŋa göre 

yaní. Odalar olurdu toplanıllardı. Bir sayġı sevgi varıdı yoḳlūdu amma. ġindi yāní bir 

hamır yūruyom ġırḳ çeĢid öteberi ġoyom, yāyıdı, yımırtíyadı, teanidi, yōrdudu yāní o 

düzenidi evel sırf bir mayıyanan bir hamûr yūrulurdu, onu çörek yapallardı o da 60 

Ģaçda. Yaní onu yellerdi ġapıĢ ġapıĢ çay yōdu ġayfe yōdu önce. Beḵmez varıdı, 

üzüm varıdı, yāní öyliyedi ġızım.  

Pekmezi nasıl kaynatırdınız? 

Beḵmezi mi? Beḵmezi getirirdi, sal derik biz yaní Ģȫle bȫK bi Ģey olurdu, onda 

depelerdik. O suyu çıḫardırdıḳ onu ocā ġorduḳ. BȫK bȫK Ģeyler olurdu yaní 65 

ġazannar olurdu, yaní tencere diyorsūz Ģindi ġazan he bȫK. Onnarda keflerdik geri 

bir ikinci ġazana durulurdu berraK   olunca oŋa ġorduḳ. Onda ġaynadırdıḳ altını 

yaḫardıḳ ġaynadır ġaynadır ġoyulaĢdımmıydı bir gözel sarı köpā dönerd  Ondan 

sōna Ģēyderdik, Ģöle çıḫardırdıḳ, sōdurduḳ, ġabına ġorduḳ süzerdik.  

Hangi kaplara koyardınız? 70 
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Hee küpeciK   olurdu iĢde cere diyoḲ he. Onnara ġorduḳ, laylon ġap heçbi Ģey yōdu 

onnara ġorduḳ, bir de deri olurdu. ġu hayvan derisinden deri çıḫardıllardı beḵmezi 

oŋa ġollardı.  

Peki, burada atasözü deyim, diyelim ki ırsız bir gelin var kaynana ona ne der? 

Ayarsız, afat, hayāsız, yaní hayāsı olmıyanıŋ imanı olmaz gelin ossuŋ ġomĢu ossuŋ.  75 

Yaramaz çocuğa beddua ediyor mesela ne derler? 

Afacan, yaramaz, töremiyesice, olmaz olasıŋ, yaní önceleri ilaha olmaz olasıŋ, 

ciğeriŋ āzıŋdan gele, yaní bıḫannar bȫle derdi. Önceki gelinnerde bir sayġı varıdı bir 

gelinniK ėdellerdi. Ġaynana ġayınbaba bir bāĢiĢ verirdi o gelinn  bozardı. Yōsa heç 

gelinniK ederdi heç omuz silkilirdi.  80 

Eskiden kayınbabaları ataları iĢten geldiğinde nasıl karĢılardınız? 

Ġorḫulurdu, tā Ģȫle gedilirdi ṓne gedilirdi. Gėderken savıĢdırılırdı Ģindi gene aynı ȫle 

de bir sayġısı ȫle yapan yapıyor yaní. Sayġısız olan da yapmıyór, deminki ded ŋ gimi 

sen sensiŋ ben ben getsiŋ yoluna gelsiŋ yoluna diyen de var. Elini ayānı yıḫadırdı 

evel iĢde Ģey yōdu güğum olurdu. Onu sabûnû verirdiŋ havluyu Ģȫle dutardıŋ. Bir 85 

abdes aldırırdīŋ namazını ġıldırırdıŋ. Namazlāsını açılırdı. Onu beklerdi yatanāça 

beklenirdi ġaynana ġayınbaba, Ģindi o yoḳ.  

Peki, kaynana kayınbaba geline nasıl davranırdı eskiden? 

Evel gelinniK irezill di. Yaní çoK irezill di. ġindiki gelinner ġaynana ġayınbaba 

oldu, ġaynana ġayınbaba gelin oldu. Öliyedi ġızım.  90 

Hikâye, masal, ninni, mani bilir misin? 

Demin sȫlüyordum ney di ġı! 

Oğlaḳ gėder oyuna  
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Anası ġurban boyuna  

Bȫle gȫzel düĢmemiĢ (yani nēse ġabileŋ nēse) 95 

FatiĢler‟iŋ soyuna. 

Nēdi ġı! Bi daha varıdı. Yaní hepisini biliyodum da Ģindi aḳlıma gelmiyó.  

Pasta börek çörek yoktu neler yer yapardınız?  

Nėrden alıp da biĢiricik, bizim datlı yiyecāmiz beḵmezidi. Tut beḵmezi, üzüm 

beḵmezi, ġuymaḳ yapılırdı iĢde hatize dellerdi onu yapardıḳ tereyāğ döḵerdik üsdüne 100 

he ȫle yerdiḳ. Çoḳca bulġur yemā yapılırdı. Pilavını, çorbasını, ġıymasını, patatisli 

mercimeḵli yaní bulġur olcādı. Pirinç çoḳ yōdu yāní.  

Yalandır bu dünya yalan  

Var mı bu âlemde ġalan 

Bütün insanları alan 105 

Ġabir ġabir, ġabir ġabir 

Üs duvarı daĢ örülür 

Ölümden soŋra dirirlir 

Çırasız bir ev ġurulur 

Ġabir ġabir ġabir ġabir 110 

Çocuklar ne hastalıklarına yakalanırdı burda? 

BoranĢit olurdu çoḳca baḫımsızlıḳdan, Ģindi maĢallah yaní çocuḳ   ölümü yoḳ. O 

zaman çoḳ  ölürdü köyde. Yara açılırdı topūndan açılırdı. Vallaha iĢde halḳ arasında 

ȫle Ģēy edellerdi doḳdura çoḳ getmezdi çocuḳ.  

Eli yara olana mesela soğan ḳoyuyorlar. 115 

Suvan ġollardı, südünen hamır biĢirillerdi bir ilaç daha yapallardı ebemkömecinden 

neyinden onu biĢirir ġollardı yarıya neye. Çocuḳ da düĢerdi yaní. BaĢġa Ģindi yaní bi 

Ģēy yapamıyoŋ çocuḳ fazla oldum muydu bir kömecinen çocuḳ düĢerdi. 
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-22- 

Anlatan: DerviĢ AKKAYA, 70(?) yaĢ 

PaĢa ÖZTÜRK, 75 yaĢ  

Mustafa BÜLBÜL, 75(?) yaĢ  

Derleme yeri: Türksevin 5 

Ben babam ırahmetlikden annatıyım da. Bababam ırahmetlik, vaktāki bağlardan 

hayvannan taḫTa o Ģeyler var ya sandıḳlarnan yükledirdi ben de Ģȫle hayvana eĢĢā 

yani, on   üç on dört yaĢındıyadım burıya. Burda tahTadan yapma büyük sallar olur 

onnara aḳTarırdı. Annem rahmetlik onuŋ yaní kötü Ģeylerini seçerdi. Ġuru 

üzümlerini onu sala bıraḫırdıḳ topraḳ getirirdik. Onuŋ husǖsü toprā vardı topraḳ 10 

olmazsa o bekmez olmaz. Durulmaz yāni. Onu gederdi Ģu ġarĢı tarafdan bir yerden 

husūsü topraḳ getirirdi.  

(PÖ) -Her yeriŋ toprā da bir olmaz sadece ora ayrı. 

Olmaz, onu üzümúŋ üzerine ȫle Ģȫle eḵeler bi barmaḳ ġadar, ondan sōna cizmēy 

giyer onu bir saat iki saat depeler. Depeledikden sōna suyu aynı bir bulanıḳ su gimi 15 

çamurdan yapılma gimi biliyoŋ mu onu süzer. Yanı yaĢlı ġadınnar süzdükden sōna 

tekrar onu geri ocā ġoyallar. Ocaḫda onu duruldur onuŋ Ģeyini süzer pekmezini. 

Altında bir ufaḳ mırıḳ olur deği mi, oŋa mırıḳ derdik, toprāŋ Ģeyi bir iki ölçek ġadar 

dabanda ġalır onu tekrar süzdüKden sonra tekrar geri süzer tekrar geri ġazana ġollar. 

Ġazanda o bir saat iki saat gendāndine ġaynıya ġaynıya beḵmez olur. Beḵmez 20 

olduḳdan sōna onu geri teḵrar boĢaldıllar Ģindi savırıllar onu o Ģeyi var ya çomça, 

ağaçdan yapma benim babam ağaĢdan yapardı Ģeylerden yoğudu, onuynan savırıḫan 

savırıḫan onuŋ bir ġarıĢ iki ġarıĢ Ģeyi olur ḵöpüK  olur. O bir saat iki saat sōna 

gendāndine sōyar, onu topraḫdan cereler olurdu Osmannı yapısı var ya, bizim 

Ģindik mi deal, cerelere doldururduḫ, rahmetlik benim annem, yaza ġadar onu yerdik. 25 
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Çay felan yōdu, heçbi Ģey, çay çorba bilmem, çay yōdu. Sabah ḳaḫardıḳ yānı ben 

ulaĢdım geldim çayıŋ bardāna beḵmez ġollardı. Beḵmezinen içerdik çayı ben on   iki 

on  üç yaĢıdıyadım. AtmıĢ iki atmıĢ üĢlerde, elli yedilerde felan senelerde o zaman. 

Yalnız buralarda da AfĢin‟e gėderdiler yaĢlı adamlar odun getirillerdi, AfĢin‟e odun 

satmıya gedellerdi. Odunu satardı o zaman eletirik yōdu bizim burda, ondan sōna 30 

lamba cıncíı alırdı ırahmatlik babam, ġaz lambası, lamba cıncīnı var ya ondan onu 

buğazına daḫardı hayvana binerdi aman ha aman ġırılmasıŋ deyi. Lamba cıncığını 

Ģindi, döĢünde getirirdi ipinen ġırılmasıŋ deyi ben buŋa yetiĢdim geldim. Tekrar geri 

ondan sōna ikinci gün yedi saatlik yol var, ġarĢı var ya baḳ Ģū GüneĢli onuŋ öbür 

tarafı yedi saat, ormanıdı oralar da bu benim eniĢdem, bunuynan biz gederdik ordan 35 

hayvannan odunu getirirdik. 

Yedi saat giderdiniz? 

Tabi, yedi saat de gelirdik.  

On sekiz saat bir hayvan yüküne? 

On seḵiz saat, bir hayvan deal, dört tene bunuŋ üç tāne de benim   olurdu, burdan 40 

gederdik herkeĢ yāni, bu zamanlar bu Ģeyde yanı bu iklimde gederdik bunuynan 

getirirdik benim ırahmetlik babam da ikinci günü satmıya gederdi hayvanınan, geçim 

oyudu yaní, seneŋ ne zamana ġadar biliyoŋ mu? 

(PÖ) -ġindiki gibi odun ambarı yoḳdu yaní. 

He odun ambarı yōdu  45 

(PÖ) -Ulu camínıŋ orıya varırdıḳ esgi camínıŋ orda sabāleyin gün deameden varırdı 

hayvannar orıya, ordan iĢde namazdan çıḫan, ġağnıynan gederdi  

O zaman orıya Ulu camínıŋ orıya Ģafaḳ söḵerken namazcılar çıḫar, o zaman 

AvĢın‟da bā çōdu ya beḳmez ġaynatmaḳ bȫle bir Ģey yōdu, namazdan çıḫarḫan 
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camínıŋ ṓna herkes ġağnısını hayvanı bȫle getirir Ģindi. Haŋgisi güzelise odunuŋ 50 

güzelse o adamıŋ odunu güzelise gelir buŋa ne isdiyoŋ derdi adam. O zaman ya bir 

keat ya iki keat iki buçā satıldīnı biliyom odunuŋ ben iki buçuḳ liriya delikli ġuruĢlar 

varıdı oŋa yetiĢdim geldim sen belki bilmeŋ iki buçuḳ ġuruĢlar varıdı. ġindi ne 

isdiyoŋ buŋa biŋ keat, iki biŋ keat atardı. Bir de ormancı Ģeyi vardı ġorḫusu vardı o 

zaman, aman ha aman beni yaḫalar ormancı dėyi biliyoŋ mu. ġindi ormancıdan 55 

ġaçıyım felan deyi adam satardı ikinci günü gene gederdi üçüncü gün bōz gene 

satmıya gederdi. Geçim buyudu, sene ġaça ġadar biliyoŋ mu? YetmiĢ beĢ seksene 

ġadar, doḫsana ġadar doḫsandan sōna da iĢde herkeĢ Ģirket Ģeyine Ģiy  oldu yaní. 

Peki, pekmezden baĢka neler çıkarırdınız? 

Hah kesme yapardıḳ, sucuḳ yapardıḳ. Kesmēy  Ģindi niĢe derdi, bekmezi, niĢasda var 60 

ya onu kesmey  yapardı hatize gimi yapardı onu tekrar geri Ģiyapardı onu Ģȫle dilim 

dilim dilim bȫle keserdi rahmetlik annem onda geri ġurudurdu. Hafifden de Ģiye 

Ģiyapardı onu niĢasdanıŋ Ģiye Ģi   yapdıŋ mı o kesme olurdu.  

(MB) -Basdī da hatizeyi yapardı onu da beziŋ üsdüne Ģöle sererdi, ondan sōna 

silgiynen silerdi Ģȫle yuḫa ondan sōna ġurudu muydu bṓzde ġavladırdı.  65 

O basdıḳ olurdu.  

Yani yufka ekmek gibi mi? 

(MB) -Hah aynı yuḫa ekmek gimi aynı yuḫa ekmek aynı. 

(MB) -Sucuḳ yapılırdı efením ondan sōna cevizi ipe düzerdik efeníme sȫliyem onu 

hatiziye batırır çekildi miydi o maserede onu asar ġurudurduḳ o da sucuḳ olurdu. 70 

Hanı çarĢıda satılıyor ondan.  

Kuru üzüm atar mıydınız? 
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Atardıḳ, sergi derdik onu toprā atardıḳ esgiden biz. Sarısını bir atardıḳ, ġurusunu bir 

atardıḳ. ġindi burdan varırdıḳ, yāní Ģindi o zaman Ģindik mi dealde, genelek 

aḫrabalar birbirine toplanırdı tamam mı, orıya geld  zaman üzümü bir bir hetifini 75 

alıllar, onda tekrar yālarıḳ Ģeynen ayçiçek zeytin yayınan onu toprā sererdik. Ondan 

sōna bir hafda onu toplardıḳ, getirirdik.  

(PÖ) -Yıḫallardı geri getirir sandıḳlara ġollar yaza ġadar yeller. 

Rahmetlik ebem de anahdarı kitledi, o zaman yoḳ ġıymatlıydı üzüm. ġeyden örmeli 

anaḫdarlar olurdu Ģū ġıl Ģeyinden yúŋden var ya onu beline bālar Ģindik mi deal de 80 

anaḫdarı kitler bir misafir geldiği zaman Ģindi ġuru üzümden, o zaman Ģindik mi 

meyva felan yōdu, ġuru üzümden bilmem armıt ḳaḫı, ceviz yoğudu onu da misafire 

ikram ederdik yāni ben geldim. 

Camiiniz ne zaman yapıldı? 

Bin doḫuz yüz doḫsan üçde. Varıdı da merteK   ağaç var ya ondan yapılıydı.  85 

(PÖ) -Ġlk önce camimiz aĢĢā kilisediyedi. O camiye biz yetiĢmedik.  

(MB) -Biz buŋa yetiĢdik, bu da yetiĢdi ben de yetiĢdim.  

(PÖ) -YetiĢdiŋ amma ben o camide heç namaz ġılmadım. 

(MB) -Allah Allah ben biliyom yav.  

(PÖ) -Yav biliyoŋ da söḵüldüğúnü dedeŋ ırahmetlik söḵdü. 90 

(MB) -Bu camíyı Ģu adam, Ģu arabanıŋ getdiği yere bir arāzısı varıdı, orıya camíya 

verdi. Ondan sōna burıya yapılacaḫ dedi. Orıya daĢını muĢunu çekdik, o zaman 

dediler kine ȫle olmıyacaḳ, ḵȫŋ ortası bura dediler. Bu camínıŋ sahibi Sülemence‟niŋ 

ōlu derdik o adam hibā ėtdi. Burıya o camíyı yapdırdı. DaĢınan yapdıḳ, daĢınan. O 

camíyı sóḵdük ġağnıynan ondan sōna ġağnıynan burıya çeḵdik dabanĭnı yapdıḳ.  95 

Topraḳ, çamır çamır biĢirik derik yani. 
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(MB) -Ağac   atdıḳ, merteK  atdıḳ üsdünü çamırınan ondan sōna, ardıc   ağacı. 

(PO) -Aḫardı yāmır yādı mıydı içindea kilimler Ģindiki gimi halı da yoḳdu. Aḫardı 

çıḫardıḳ baĢına loğlardıḳ. DaĢdan loğ, sertleĢdirmesü üçün aḳmaması için.  

Húsúsü bir maden purları olur biliyoŋ mu, toprāŋ bi değiĢikl  sert topraḳ. O dermen 100 

var Ģu ilerde bir de Ģu ġarĢı tarafda Ģurdan getiriridik ġağnıynan getirirdik. 

Su geçirmez mi o? 

(PO) -O su geçirmez lōladıḳ mıydı geçirmez. Beton gimi  

Tabi, o geçirmez, sıḫıĢır Ģindikiniŋ payans gimi, beton gimi olur.  
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Anlatan: Ali ÖZDEN 

60 yaĢ  

Derleme yeri: Büyüksevin 

Daha önce biz Ģeydeymissik, Ģu Kötüre‟niŋ Ģorda göz var orda Ellezevi‟niŋ ören 5 

yerleri var. Oríyá, Ģindi biz Tatar Türklerinden benim meselā sülalem Tatar 

Türklerinden gelme. Orta Asya‟dan, Anadolu‟dan bu Türkler Ģi   yapınca MaraĢ‟ın bir 

Tatar ḵöyüne yerleĢmiĢler. Ordan da dedelerimiziŋ dedesi iĢtik gelmiĢ buríya 

ġonmuĢlar. Burda da, bu, o zaman eĢġıya varımıĢ. EĢġıya dedikleri Ģindikiniŋ 

terörüsTü meselā. Bura yol boyu gelen geçen uğruyorumuĢ helar orda sıḫıntı 10 

yaĢıyollarımıĢ, biraz da sinek felan çoḳ, bura da ormannıḳ bölgeymiĢ. Burda ormanıŋ 

içinde o suyu bulmuĢlar yuḫarda. SevinmiĢler, yaní o sevinme olayı ordan 

ḳaynaḳlanıyor. Bir de ben araĢdırma yapdım muḫdarlīmda. Bu Elbisdan‟da 

Dulḳadiroğulları varíken bizim Sevin varımıĢ, esgi bi köy. ĠĢdik bi ġaç yerden 

Malatya‟dan bu Kör Hasannar ġurubu Malatya‟dan gelmiĢler felan, benim bild m. 15 

Özkökler nerden geldi onnarı, yaní burda bir Ģey köy oluĢdurmuĢlar. Bütün Sevin 

ġurup köyleriniŋ ana merkezi bizim köy. Yaní Büyüksevin köyünden ayrılma o 

köyler, belli tarihlerde. Bu ormannıḳ bölgiye o dedelerimiz gelmiĢler, orda su 

ġaynānı bulunca sevinmiĢler. Burıyá iĢdik, gelen geçeniŋ o bahsetd m eĢġıyalarıŋ, bu 

bölgeden dā oldū için gendilerini ġoruma amaçlı burıya yerleĢmiĢler, suyu bulunca 20 

sevinmiĢler. Sevin kelimesini ordan geld ni ben kendim araĢtırmam, duymam. 

YaĢlılardan amcam var meselā doḫsan beĢ yaĢında ondan benim öğrend m bu. Burda 

büyük bir ḵöy oluĢmuĢ, yalīz köyümüzüŋ yerleĢim alanı çoḳ esgiye dayanıyor yaní. 

Ben bunu nüfusda hatdā bir Büyüksevin, Sevin, Ģindi kimliklerimize Sevin 
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yazmıĢlar, ben Büyüksevin olmasını benim mühürümde büyük yazmıyodu. ġey 25 

Büyüksevin yazıyodu. Nüfusdāki kimliklerde Sevin yazıyordu. Ben ihdar etdim iĢde 

nüfus müdürümüze, Ramazan Bey‟e dedim ki, müdürüm bu bȫle oluyor, ben 

Büyüksevin möhürünü basıyom. Kimliklere vatandaĢa kimlik veriyosūz Sevin kiml  

veriyosuŋuz. Sevin yazıyor Büyük yoḳ. Anḳarı‟ya Ģey gönderdik, gerçeḳden bizim 

köyüŋ Büyüksevin oldū ortıya çıḳdı. Anḳara‟da o yıl tam hatırlamıyom, orda bu 30 

köyleriŋ Ģeyleri var. Ordan araĢtırma yapdırdı ḳaymaḳam bey, Büyüksevin oldū 

ortıya çıḳdı. O amcam da yaĢlı amcam da Ģunu diyor. Elbisdan‟da Tulġadiroğlu 

beyliğiniŋ oldūnda bizim köyüŋ bu bölgede olduğŭ, Sevin‟iŋ esgi ārihe dayanan bi 

ḵöyümüz burası. Malatya‟dan Ģeyden bi ġaç yerden bi ġaç soyisim gelmiĢ. Meselā 

Özden, bizim soyismimiz Tataroğlu‟yuz biz. Özkök var, bunnarıŋ tam olaraḳ nerden 35 

geldiklerini bilmiyorum da. Malatya‟dan sādan soldan vatandaĢlar gelmiĢler burda 

silsile yoluynan, bir köy oluĢdurmuĢlar. Yaní ġabile olayı çıḫıyo, bizim köyümüzde 

meselā, Özden var, Özkök var, Özdemir var, Aytaç var, Mert var, Erduġan var, 

Duġan var, Alp var, yaní bir yirmi ḵüsür soyad taĢıyor bu ḵöy. ḲaraḳuĢ var, Ḳızılay 

var yoğunnuḳla, Türkmen var.   40 

Bizim Ģindi dālarda ben Ģindi bi ġaç kez orman eḵmeK için orman bölge müdürlüne 

iĢdik, ağaĢlandırma genel müdürlǖ orman baḫannīna çoḫ yere baĢvuruda bulundum. 

Tabi ordan Ģeyler geldi. Mühendiz arḫadaĢlar geldi, dāŋ yapısını incelediler. Bizim 

bu bölgede hatdā Ģu Bimboğa Dā’nıŋ geri arḫasında bȫle dev büyük Ģeyler var, ardıc 

ağaĢları var. ġu anda Ģimdik var. Bizim dāda da Ģu Tepiye çıḳdīŋızda da 45 

görebilirsiŋiz. Hatdā Ģu ġarĢı yamalarda da görebilirsiŋiz Ģey var. Ardıç ağacı kendini 

yeniliyor, hanı daha önce bahsetdim ya bizim köyde çoḳ büyük ormanıŋ oldūnu. O 

zaman babam diyor ki, ōlum diyor bizim Ģu evíŋ diyor, eve atdīmız hezán, o 
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mertekleriŋ hezanı Ģu yuḳarı dādan kesdiklerimiz, camızlarınan indirdiklerini 

sȫlüyor. Yaní bu dāları daha dorusu bizim dedelerimiz batırmıĢ. Babamıŋ zamanında 50 

varımıĢ çüŋkü bizim ev yapılmıĢ. Orda hezanı camızlarnan endirmiĢler. Bizim bu 

yaḳın yerlerden. Ağaçlarıŋ o ardıç ağaçlarınıŋ daldan dala geçellerimiĢ. Yaní atıyom 

belli bir mesāfiye gitmeK için ağaĢdan ağaca geçerek gidellerimiĢ. Ġar çoḳ 

yağarımıĢ böle insan yerde yürüyemezimiĢ. Sırtlarıynan bȫle hayvannar māsur 

ġalırımıĢ o yuḳarda. Kökleniç derik, orda ġoyun ağılları var geçi ağılları var hayvan 55 

orda ġar çoḳ yamasından dolayı Ģeysiz ġalırımıĢ, yemsiz ġalırımıĢ. Ġarıŋ üsdünde o 

zaman helik ġullanıllarımıĢ ayaḳlarında helik. Bu dācılarıŋ ḳullandī Ģȫle geniĢ 

tabannı helik, ġarı batırmaması için. Sırtlarında da ot yüḵlellerimiĢ, sırtıynan yem 

götürüllerimiĢ hayvannara. Yaní ȫle durumlar varımıĢ. Ardıc   ağacı var bizim 

genellikle ardıç. Bizim bu bölgede baĢġa alıç çoḳ, bu meyvesi olan. Meselā Ģu 60 

gördüğüŋ her taraf alıç. ġu tepiye aĢdīŋda, üzerine atıyom bi ġoyaḳ deriz biz 

çuḫurlara. Dādaki ġoyaḳlarıŋ içinde, yuḳardan yāmur aĢĢa indirmeyecek Ģekilde ağaç 

yetiĢdi. Ha biz zamanımızda ağaĢları kesdirmedik. O alıc ağaĢları genellikle alıç. ġu 

tarafda ardıç ağaĢları da dā bölgede iĢdik. Yoḫarı bölgelerde var.  

Var, Binboğa Dā’nıŋ o zivresinde, eylül ayında var. Anḳara‟dan misafirlerim gel di 65 

benim. Özellikle bu yil götürdüm. Yaní ġar kürtǖnüŋ dibinde bunnara maŋġal 

yapdım yaní. Onnar da biraz tuvafına getdi yaní o ayda ġar olması felan. Yalīz az 

mikdarda ġalmıĢdı. Yuḳarda zivre var iki bin metre yüḵseḵlikde. Bir de güneĢi çoḳ 

az aldīndan ġar çoḳ gec eriyor. Ġarıŋ üsdüne ġar yağar mı? Ġarıŋ üsdüne ġar yādını 

ben görmedim. Meselā bu aylarda bitiyor. ġu anda orda da ġalmıyor yaní raḳam iki 70 

bin metre yüḵseḵliKde deniz seviyesinden ama yine de bitiyor. ġimdik esgiden ġar 
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üsdüne ġar yāyıyormuĢ. Bu ḵüresel ısınmadan dolayı ġar ġalmıyor yaní, ora da biras 

neticede hava Ģartı değiĢdi.  
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-24- 

Anlatan: Mehmet KAYA 

70 yaĢ 

Derleme yeri: Çukurpınarı 

Arıcılıḳ yapdım. ġindi arıcılī ordan imamlıḳdan geldikden sōna Ġsmet Açıḳgöz dėdi 5 

ki yav deli dėdi, beĢ on arı alaḳ da saŋa dėdi, siziŋ orda arı olur hee dėdi. Balı heç 

olmassa yerik felan dėdi. Sen biliŋ dedim. Sen bir arı bul da dedi, orda arıcı varıdı. 

Getdik ordan beĢ on tene bir arı aldıḳ. ĠaĢ teneydi on mu, on iki miydi? Buríyá 

getdim Allā‟ŋ heKmeti yav daha ȫle bal almadım. ġu eviŋ baĢına ġırāna ġoydum 

Ģuríyá. Ben de daha acemiyim peK de bilmiyom amma. Bu petea atıyom sabahdan 10 

baḫıyom ki balı doldurmuĢlar. Yedi seḵiz on sene Ġsmet Açıḳgöz‟ünen ortaḳlıḳ 

yapdıḳ. Arı yetmiĢ seḵsenden yüz oldu, çuvaldı. ġimdi de heç arıcılıḳ yapmaḳ 

mümkün deal. Çuḫuruva‟nıŋ bütün Ģeḵerci arıları burıya geliyó, iki biŋ üç biŋ ġuvan. 

Seniŋ arıŋ temiz sen Ģeḵer vermiyoŋ ġılıḳoz vermiyoŋ arı bal yapmıyo. Bitdi.  

EĢġıya, babam Ģunu laf ėderdi. Evel burda ev azıḫan eĢġıya çoḳ gelirimiĢ. Ġndi 15 

boyúna aĢĢadıyámıĢ evleri. Babam derdi ki rahetlik, birde amcam varımıĢ, amcam 

evde gibi görükür, gendi gözükmezimiĢ. Bu gelip gedenner burda yiyor amma 

bunnar bize bir oyun yapacaḳ derimiĢ babam bi ġaç gün ben burda yoḳ olaraḳ sen 

sȫle, bunnar demiĢ o zaman Ģeyini bildirir. Ġndi babam saḳlanıyo tüfeK omuzunda 

aĢĢāya bi yere. Amcam, geliyollar ordan çārıyor nerdesiŋiz felan, Durdu nerde? 20 

Durdu evde yoḳ diyor emmim. Ondan sōnamıya eve gelíŋ diyo. Yoḳ gelmek diyo. 

Daha dōrusu bizim gelmemiziŋ sebebi var diyor. Bize Ģunu Ģunu Ģunu vereceksiŋiz 

diyollar. Ordan çārıyollar. Hep silahli, yedi giĢi diyor. Babam o zamana ġadar 

bunnara dayanıyor. Yavrum derdi babam ırahmetlik ben çoḳ vurasıya insan sıḳdım 

da Cenab   Allah baŋa ġătillik nasib  eTmedi derdi. Ordan ġaçmıĢlar, burdan ġuvalıyor. 25 
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Oyumġoz‟a varıyollar. Oyumġoz‟da o zaman yayladēmíĢ bizim anam. Benim bȫK   

abim de o zaman daha çocūmuĢ. … diyollar seníŋ gedip yayladan çōcūŋu ġaçırrıḳ 

diyolar. Babam diyor yayla orda, haydi gedíŋ. ġindi bunnar düĢüyollar arḫa arḫıya 

gediyollar, babam da bu yoldan gediyo Ģindi. Oyumġoz ötü yanı varınca 

Binboğa‟nıŋ, babam diyo ki ben açıḳda ġaldım diyo adamlar öti yanda yatdılar diyo. 30 

Baba baŋa bir ġurĢun döĢediler ecelim yetmemiĢ diyor. Yerleri cırmalıyom diyor. Bu 

tüfeaŋ sesine Oyumġoz‟dan da birġaç giĢi gelmiĢler, adamlar getmiĢler. ġindi ben 

eve çıḳdım çadıra çıḳdım yoḳ diyor. Yoḫardan geldiler diyor, çocū bize veric z. Aha 

çocuḳ geliŋ alıŋ diyor. Öte etdiler beri etdiler diyor, Ģindi ordan açā çıḳmıyolar diyor. 

Açā çıḳsalar sıḫacām diyor, depeniŋ geri aḫasından diyor. Yoḳ benim böüK  ābim, 35 

öldü, ben eŋ güccükleriyim. Ordan ġovaladım diyor, geri getdiler diyor. O Ģekilde 

çoḳ Ģeyler yapmıĢ birinci ikinci eĢġıya da, Ģu DiKmen derik dāŋ baĢında çoḳ ot 

olmuĢ diyor. Bu eĢġıyanıŋ ġorḫusundan diyor heç bir ġoyuncu davarını orıya 

çıḫaramıyor diyor. Baŋa biri dedi ki diyor, yav bir ot olmuĢ sennen oríyá gėdek mi 

nėydek dedi diyor. Gėdek dedim diyor ben, tüfea sırtıma aldım diyor, onŭ da 40 

hennime(?) aldım diyor. Yaya yaya Ģindi çıḳmıĢlar oríyá. Yedi seḵiz tene eĢġıyá 

diyor anca öti yandan çıḳdılar diyor. Bize Ģuadar ġoyun vereceksiŋiz. Aha ġóyun 

geliŋ alıŋ dedim diyor. ġindi yanaĢamadılar diyor, baḳdılar bende silah var diyor. 

ġindi ġoĢmuĢlar, biz ġoyunu bu yana dönderdik Ģu ged ŋ āzına diyor. Oríyá diyor 

elliĢer metire arıyanan diyor, oŋ giĢi bȫle düzüldüler diyor. ġindi bizim davar orıya 45 

varacaḳ ki bizi orda dutacaḳlar diyor. Ben davarıŋ arḫasına getmiyom diyor. 

ArḫadaĢıma dedim diyor ben Ģurdan gizli gizli gėdiyom ġoyaklardan, sen de aĢĢā 

aĢĢā gel, onnarıŋ orıya çıḫatma. ġindi diyor ben, yaḳlaĢdıḳ amma diyor beni 
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göremiyollar diyor. Ġoyun gendileri dutmadı aĢĢa enincek diyor, Ģindi ordan 

aḫıĢdılar diyor. ġu ṓndēne Ģu arḫadāna sıḫıyom, ṓŋlerinden tozuduyor birine 50 

deamiyor diyor. Bu tüfeaŋ sesine Meykirliniŋ bilmem ne deller, bir Kürt varımıĢ o da 

ejnebi dönmesi. Alacaḳ almıya gelmiĢ, esgiden gâvúrlar burda ġap ġaleylerimiĢ 

bilmem ni yapallarımıĢ, sanatı onnar yapallarımıĢ. Ondan alacaḳ toplamıya gelmiĢ, o 

adamı da yanına almıĢlar ki bize orda ḵötülük yapallar dėyi. Ordan çıḳmıĢlar bu 

tüfeaŋ sesine dėyi. Babam diyo ki anca geldiler diyo büs sürü BöüKsevin‟iŋ 55 

adamıynan diyor. Neoldu? ĠĢde bȫle bȫle dedim diyor yav adamlar. Yav sen delitdiŋ 

mi? Ben arḫalarına gedicim halâ diyor. Sen delitdiŋ mi yav Ģorıya ġoyā oturullar seni 

vurullar. Ȫle bi Ģey geçirdim diyor. O adam sonra Ali Kealer derik o yandan bir ġız 

aldı. Kel, Kel mi deller ne deller orıya, Ģu tarafa. Oríyá dúúne gedincek sormuĢ suval 

etmiĢ. Benim maraŋġoz Halil ġardaĢım varıdı belki tanıŋ mı? ġindi o, o zaman 60 

ǥúreĢirdi, düúne onŭ da götürüyollar orıya. ġordan burdan derken, çoḳ ihdiyer bir 

adam yanıma soḫuldu diyor. Sen Sevinnísíŋ? Hee. Hayō Durdu deller o adamı 

biliyoŋ mu dedi diyor. Babamıŋ adına Hayō deller Hayō. Ben onuŋ   ōluyum dedim 

diyor. Adam ḳaḫdı beni ǥózlerimden öpmiye baĢladı diyor. Ula ne diye öpüyor 

bilmed m adam dedim diyor. Yavrım dedi diyor ben eĢġıyalarıŋ baĢıydım. Oríyá 65 

vardıḳ babayĭŋ tüfāni alacāḳ, ġoyúnu böleceadik, babaŋ hepimizi ġuvaladı dedi 

diyor. 



 

245 
 

-25- 

Anlatan: ġerife DOĞAN 

80 yaĢ 

Derleme yeri: Emirilyas 

Ġaynanamız varıdı, ġaynılarımız varıdı onnara el pençe diven dururduḳ. Gel gel, esgi 5 

geçmiĢimizi geri ġonuĢunca hėkâye oluyor. Ġaynım varıdı beḵer, ġaynanam varıdı, 

ben geldim, bunnarı bu gelini ġaynım avradı, ben gelin getirdim. Bundan böüceK bir 

gelin gene getirdim. Ben ġaynana oldum, ġaynanam ıcıḳ safcáydí, o günner geĢdi. 

Bunuŋ oldu beĢ çocū, bením oldu altı çocūm. Ayrılmadıḳ ha bir arada oturduḳ. O 

zaman o günúŋ báhrinde, yalansıŋ desíŋ, benim ġocam dıĢardan geldi miydi bir avuç 10 

Ģeḵernen gelirdi çarĢıdan, benim önüme sunmazdı buŋa sunardı. Evdā horantalara 

çocuḳlara bu dādırdı. Ben yaní o ġardeĢiníŋ yanĭnda benim adımı aŋmazdı. Bȫle 

sayġı varıdı yāni. Yemeaŋ baĢına oturduḳ múydu benden su isdemezdi, GülĢen bir su 

ver, yemek biterdi GülĢen su getir derdi. Yaní sayġı sayardı ġardeĢiniŋ yanında baŋa 

ġonuĢmazdı. Ȫle bir ġoca, ġaynana gelíndiK. Ahacıḳ ha mėydandalar yalansıŋ 15 

desiŋler. Olduḳ biz horanta olduḳ, ben altı çocūnan iĢde burıya ayrıldım. Bu ev bile 

yōdu, bir Ģo göz bir Ģo yandā ǥóz, iḵi ǥózüdü bura bile yōdu. Altı çocūnan ayrıldım. 

O zamanda ġocam hasdelend , bunnarınan çalıĢdım çırpındım. Üç ōlum varıdı 

böyücek onuynan barabar getdik geldik getdik geldik. Bȫle günümüz geĢdi. Amma 

yėyim gėyim de heç yōdu bizim úçún. Gün bulur gün yerdik. ġu bíjamam yırtılırdı 20 

yazıda dizleri delinirdi, damda oturur ayıŋ ıĢīnda yamalıḳ yamardım. ġindi gėyende 

yoḳ benim asbabım dolu bir baĢımıyam ammana. Ȫlėydi Ģu döĢlerimiz esgirdi, 

memeamiz çıḫardı, yamalıḳ vururduḳ, acer gėyme yōdu. Senede bir elbise alıllardı 
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senede. Geri senesi geleneçe bunu g yerdik Ģu dalımızdan döḵüleneçi. Aha yalansıŋ 

desiŋler, ȫle günnerimiz geĢdi yavrum. Bȫle zepze yōdu ġızım, bȫle yaní yėyim 25 

gėyim yōdu bizim ǥúnúmúzde. Allā‟ŋ vėrdiğine Ģüḵür her bi Ģey ėyi gúnú de ǥórdük 

ḵötü ǥúnú de ǥórdük.  

Bizim biĢird miz ġızım, bu gelininen bir kilō ġısġa dikdiler Ģu tarlıya, baĢġa bȫle 

yeĢillik bi Ģey yōdu burada. Bunuynan suğan ġazmıya getdik, ġaynanamızda bir Ģey 

ahlaḳsızıdı, birás eḵmeḵ yavan eḵmeK  aldıḳ, Ģavlarımzıŋ Ģurasına Ģȫle ġıvırdıḳ, 30 

bunúynan, Ģavlarımıza ġıvırdıḳ, tarlıya gėtdik suvan ġazmıya. O suvanda ġanat 

ġomadık, eḵmā sardıḳ sardıḳ yėdik. O bir daTlıydı ki ne bal gimiydi ne beḵmez 

gimiydi. Bȫle gün geçirdik yavrum, burada alma yōdu ġızım, burada bȫle mėyva 

yōdu ġızım, bȫle tamatıs biber yōdu, bir zat yōdu. ÇarĢıdan ġocám benim ġocám 

hasdeidi, çarĢıdan bir kilṓ et getirirdi. Dolap yōdu aha yalansıŋ desiŋ, Ģurıya asardıḳ 35 

arılar ōl verirdi. ġu vadar Ģu vadar biĢirirdik hafda geleneçi arıya gėderdi öteki. Biz 

horanta da yemezdi ha. Oŋa yedirirdik, bir kilṓ piric  alırdı bir kilō piriç, ġındamınan 

hasdiye yedirirdik horanta görmezdi. Otuz ġırḳ çelik bulġur ġaynadırdıḳ yavrım az ız 

deal hah, bȫle günümüz bizim geçmiĢ ǥúnümüz heç denecā yoḳ yavrım. Ġındam 

demek, ġıdā etmek yaní ġısıḳlıḳ yedirmek, ġındam ġındam yedirmek, idāre ediyoḳ. 40 

Aleyínı bi yol biĢirmiyoḳ ızıycıḳ ızıycıḳ ġındam ediyoḳ derdik biz ona hah. 

Ayaḳġabımız yōdu, banyo yōdu diyek mi saŋa hepisini mi diyek. Bir tek su 

bocamız(?) vardı bir tek su alır aḫırlarıŋ köĢelerinde yīḫanırdıḳ, ne banyō varıdı ne 

tufālet. Yavrum o ǥúnnerimiz bizim geçmiĢ ǥúnneri denecek bir hay(ret)? Ģey deal 

hah. Milanġaz mutfaḳ yōdu, ocā suvadıḳ, dutduḳ. ġindi milanġazınan görüyoḳ. ġindi 45 

çaḳmaḳ bulunmazdı, Ģo demirçi çaḳmā ḵṓde bir ḵör varıdı ḵör Hüseyin derdik, 
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Ģurdan bahciye girerdi ǥózü ḵörüdü. Ṓne geçerdik ȫlen oldu muydu. Ne var bize bir 

Ģey çal, demirçi çaḳmā, çaḫardı çaḫardı ġav tüddü müydü yėter. Buŋalırdıḳ salláy 

salláy  salláy  ataĢ ėderdik. Eve getirdik çapıtınan haĢa eĢĢek boḫuynan neynen üfürü 

üfürü ataĢ ėderdik. Yōsa ocāŋ ḵülünü sabah bitdi miydi ocā bir el ġadar kezzek 50 

ġorduḳ, üsdüne yiterdik ȫlene ataĢ ġalsıŋ, ḵömerdik ḵöze. Ḵülü ḵömerdik ki ataĢ 

aramıyaḳ dėy . O ḵülü deĢerdik,  geri o ataĢı yaḫar ȫle yemā biĢirirdik. AtaĢıŋ 

söğúndū zaman Ģu obada ataĢ bulunmazdı. O yoldan gėden herifiŋ ṓne geçer alırdıḳ. 

Kirpit ne çaḳmaḳ ney bilmiyoduḳ iĢde ġızım, yōdu ki olannarıŋ varıdı amma bizlerde 

yōdu. ġindi Allā Ģúḵúr her Ģeyimiz var ammana zamanımız geĢdi yavrum, bizim 55 

zaman geĢdi ġızım nėydek.  

Düğünlerden ne yemekler yapar nasıl eğlenirdiniz?  

Evel yemeK biĢerdi ġızım, bayraḳ dikilird , yemek biĢerd . Bu dúúne gelenner boĢ 

gelmezlerdi. Ne getirillerdi dúúne gelenner evdea bulunan yarması zeŋgín olannar, 

süt getirirdi, yōrt getirirdi yarma, bulġur getirillerdi dúún aĢı biĢir dėyi, dúúne yemek 60 

biĢir dėyi. Dúún yemea ne olurdu, paḳlıyanan pilav biĢirirdik, hoĢaf derik siz biliyor 

musūz? He ȫle diyór Ģindi inceldi. HoĢaf biĢirirdik iĢde dúún aĢında pilav biĢirirdik 

iĢde ȫle yemek verirdik. ġindi datlı nėy ne biliyim her iĢ çuvaldı. 

Datlıyı bilmezdik ġızım Ģindi unu ġavırırdıḳ, un havlası ederdik gelinnea sini 

götürükene. Unu ġavırırdıḳ, yā eridir beḵmezinen onu ġıyma yūrurduḳ, bȫle bȫle 65 

dādıllardı ġız evine saldīmızı. Bȫleydi dúún yaní Ģeyi havlamız. Sōna bizim 

ǥúnümüzde havla çıḳdı, tean havlası çıḳdı. Dúún   aĢı dúún edicik dediler miydi bóóz 
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de iĢde havla ėderdik sinilerde pırtı götürükene. Dúún aĢı da bȫle hoĢafınan, 

paḳlıyanan sulu pilav biĢirirdik, bȫle yemek biĢirirdik ġızım dúún aĢlarında.  

Geliniŋ cehizinde evelden bir ġat örtü verillerdi, bir sandıḳ, bir ġat örtü, bir çüt kilim, 70 

bir namazlā. Örtüyü atıŋ bi yanına atallardı bir bi yannı üsdüne de bir kilim atallardı. 

Bir ġat da örtü, Ģindi bȫle evíŋ endezesi var mıydı? Ġap yōdu o zaman bizim evel 

ġap vėrme yōdu. Bȫliyedi, bȫle gelin olduḳ, bȫle geldik, aĢĢādan çıḫıp geld ŋ aḫırı 

gördüŋ ya, bura heç yōdu, o aḫıra gelin geldim iĢde. Bu ḵṓde dōdum ben bu 

ḵṓlüyüm. Yirmi yaĢında geldim. Bir baĢım vardı benim om beĢ ġazlıynan bȫle 75 

bālıydı bez. Ondan sōna atınan geldim ġapınıŋ ṓnde de bir darı çelisi ġaymaları 

varıdı, ġafam ġazlıdan orıya burıya geçiyor, artıḳ fır fır dolanıyor. Mısdafaca‟nıŋ atı 

vardı o zaman ya. Beni dutdular atıŋ yularından beni endirdiler, içeri geĢdim, eḵmeḵ 

taḳdasına diŋeldillerdi gelini evel. Elimize ıcıḳ yā verdiler bir eḵmeanen, eḵmeanen 

yā verdiler dıĢ ġapınıŋ üsdüne elimi basdım, yāyı orıya basdım içeri girdirdiler. Yā 80 

gimi yaḫıĢıcıymıssım içeriye, ȫliyedi. BaĢımızdan bir avıç Ģeḵer atdılar. Gelin de 

geldi miydi burıya bir eḵmek taḳdası ġollardı bi yannı da bir ġız ġollardı sādıç, o 

gelin aĢāmaçı o taḳda da diŋelirdi. Geleniŋ elini öper geri çıḫar orıya diŋelirdi. Ġarı 

ġoca dıĢardan kim gelirse. Bȫle bir hayırlı ossuŋ hoĢgeldiŋ  geleni oldu muydu gelin 

onuŋ elini öper geri orıya çıḫardı. Nası yoruldum, yorulmaŋ mı iĢde diŋeli diŋeli. 85 

Ayāmıŋ birini ġaldırıyom birini endiriyom, oturma yoḳ. Yanımdā sādıç AniĢē’di 

bacım AniĢe. AniĢe dedi ki ġapıyı basaḳ da gel bir eḵmeḵ yiyek. AniĢe eḵmeḵ 

getiddirdi, sādıc  evinden yemeK gelirdi. Dúún yemeani yemezdi gelen gelin, ġodū 

yeri bilemezimiĢ. Aḳlı olursa …bilir, aḳlı olmassa nerden bissiŋ. ĀĢam oldu yatacaḳ 

geliniŋ odası yoḳ gerdea yoḳ. Ġki ġaynım var, ġaynanam var. ġindi bizim 90 
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ġaynanamızınan ġaynılarımız getdi MemiĢgile neye gėtdi yatmıya. Bu böüg evi 

samannī bize ġoydular gerdek. Ora gerdeamizidi, gerdek olmuĢ ne fayda hamam 

yoḳ, tufālet yoḳ, bir zat yok. Ne günner geĢdi. Döndüğül arada o evde oturuyollarıdı 

GülĢengiliŋ Ģu esgi hazın damında, Dudu da bu taḳdalı yerdėydi. Göçüklerdi evi 

yapıḳlardı da daha unnuḳ ne çuvalları duruyodu Dudu aPlamgiliŋ burda. Sōna onnar 95 

çuvalı neyi götürünce o taḳdalı yeri iĢde, taḳdıyanen ġasılı yer var ya, ora bizim 

gerdeK  oldu. Onnar da evlerine geldiler. Ėyi ḵötü babam evinde de varıdı bacım evi 

barḫı babamıŋ da túFāleti. ġindiki varannar diĢini söḵüyor odası ayrılıcı evi ayrılıcı 

Ģunu alıcıŋ bunu alıcıŋ. Babam demedi kine bu varınca nėriye varıcı, bu benim ġızım 

demedi, iĢde demedi. ĠĢde bu gelinnen de oturduḳ. Ayrıldım, ōlum esger getdi 100 

ayrıldīm sene. O zamanaçı bir arada oturduḳ.     

Bunúynan iĢde diyom tüḵenecek Ģorumuz Ģeyimiz yoḳ ġızım. Bunúynan yuŋ 

darardıḳ. Bunuŋ çocūy da, ikimiziŋ çocúy bir günde oldu. Bu gelin geldi. Yuŋ 

darardıḳ kirman ārirdik ip eardik, ip büḵdük, bunúynan birer Ģey doḫuduḳ, böük 

çeten çulu doḫuduḳ. Bir sene birer tene un çuvalı doḫuduḳ ġoca ġoca. Bunúynan 105 

doḫuma doḫuduḳ. Ġp de doḫuduḳ yuŋ da daradıḳ. Ġp ağacında kilim de Ģey de 

doḫuduḳ iĢde. Ayāmızınan beĢĢik sallardıḳ elimizinen ip eardik, doḫuma doḫuduḳ, 

gene aḫır gördük gene mal yemledik, ġar kürüdük, evde su yōdu ta Ģo puŋardan su 

çeḵdik. Ondan sōna çamınan oturduḳ, ıĢıḳ da yōdu. Ġdāre yaḫardıḳ, idāre ta yana 

yana ev ġapġara ǥóz görmez duman olurdu. Ġafamızıŋ bürüḵleri ġurban oluyum ağ 110 

mı ġara mı bellisiz olurdu isden. Ne günner geĢdi. Sōḳ su sabunu alırdıḳ. Bunúynan 

çocuḳları çezdik bėledik, ġarı yatdı. Ġarıda sabun var amma isdiyemiyoḳ. Icıḳ āları 

yalan bucuḳ yuduḳ, yuyup da ağappaḳ ġar gimi yumadıḳ ya Ģindik mi. Bu 
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üsdümüzüŋ ġaraları ġaldı. Bu dedi ki ġeFre sabun yoḳ nėydek bunu. Ġara, sabûnu ne 

biliyo dedim getir. Suya duruladıḳ duruladıḳ ġoduḳ. ġindi mesele, deller ki ġeFre‟niŋ 115 

bazarı ġara, sabûnu ne biliyo deller. Ġara, sabûnu bilmez mi ġızım. Yoḳ, var amma 

vermiyor. Sabûnuŋ da ġıymatı yōdu, adamlar aḫlaḳsızıdı eŋ dōrusu. Vallā sabûn da 

ȫle ġıymatlı bi Ģey dealidi. Benim babam evine çerçi gelirdi gelirdi yaní ḵṓleri 

dolanır geldi miydi hābesini silkerdi, bir çelik sabun tozu olurdu. Anam onu elerdi, 

tozu ġıymāmı yūrur yūrur söólme ėderdi, yaní çocuḳlarıŋ bezini yuyaḳ dėyi. Hee 120 

Ģȫle sṓlmeami ėderdi. Onu anam güne düzer, bu derdi ki anaŋgile gėt de bi yol Ģu 

birini getir derdi anaŋgilden derdi. Elimizi Ģurıya soḫa soḫa çocuḳ emzir, Ģuralarımız 

olurdu ki tenekeami. Fisdonu hep yumazdıḳ, baĢımızı yurḫan buraya toplar Ģȫle 

yurduḳ, baĢımızı yudu mu gėri giyerdik. Var yeriŋ ġızıydım da yoḳluḳ yaĢadım. 

Neler getdi.    125 

Ōlan böütdük, ġız böütdük ġızım, beĢ tene ōlum varıdı kimse ġalmadı. Ġḵi ġızım 

varıdı ġalmadı. Tek baĢıma da oturuyom.  

Hem besledim hem böütdüm 

 Aḳ çiçekli ġórūmu 

 Aldı gėtdi elin ġızı 130 

Babasınıŋ malığımı 

Ben baŋa sȫlenir sȫlenir ālarım, ölükene ne dediŋ diyor ötān Hayri, toḳdurda diyor. 

Toḳdura da sȫledim dedim, ȫkem dutdu dedim. Ben yatıyom Ģurda ölüyom hesap 

görüyo baŋa, para derdinde diyom herif diyom, toḳdur diyom. Ne dediŋ diyo: 

Toḳdur hesabın görüyo 135 

Mısdafa baĢımda duruyo 
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Gülender elbise soyuyo  

Benim iĢim ne olucu, diyom, ėyi demissiŋ diyo. BaĢġa ne dėdiŋ diyo: 

Hasdāneniŋ ġapısına  

Ġurban ollum yapısına  140 

Uzun ömürler versiŋ  

HemĢireleriŋ hepisine, dedim diyom. Toḳdura da dedim ki diyom: 

Toḳdurum da yepel saĢlı 

Ölürsem kim olur suĢlu 

Ölüm ġareri ġoymuĢlar  145 

Benim iĢim evde baĢlı, dedim diyom. Daha çoḳ muydu iĢiŋ diyo, daha çoğudu iĢim 

dedim.  

Kız mıydı doktor? 

Yoḳ delānniydi. DemiĢ kine uĢaḳlara hazırlı oluŋ ġarınıŋ iĢi ḵötü demiĢ. Tertipli oluŋ 

ġarınıŋ iĢi kötü belkime ölür mölür dėmiĢ.  Ölüm ġareri ġoymuĢ daha iĢim evde baĢlı 150 

dėdim. Dedi Veysi geldi bȫle diyor toḳdur dedi. Vādeŋ yetmesse ölmeŋ. Vāde 

yeterse ölüŋ. ĠaĢ dāfe getdim MarĢ‟a da gėtdim AvĢın‟a da gėtdim, yatdım ḳaḳdım, 

iĢde verd ne Ģúḵúr bu gününe Ģúḵúr. ġindi de hapınan ilacınan geçiniyoḳ.  

Ġaynana azzī ǥótürdü, bir Ģu vadar bir tavamız var, onda cıyíḳlama ġoymuĢ. Siz yeŋ 

dėyi, ikimiz yėim, bunúynan ben yėicim, GülĢen, bunúynan yedik, ġaĢíynan yemiyoḳ 155 

kine, iḵi ġaĢıḳda túḵenir, eḳmea soḫum ediyoḳ yiyoḳ. N   ādar cıyīḳlama datlı bi 

Ģėyse. O zaman datlıydı ġız, Feleknaz derdi ki ġız derdi ġeFre doydūzmu onúynan 

GülĢen‟nen derdi. Eve dedi azzī, bu Feleknaz der ki bunnar der, Ģu vadar Ģōrıyanan 

ikisi der ǥún geçirdi der. Nėydek onu verdi onu yedik. O zaman ȫliyedi yavrum. 

Bunúynan bir çerçiden bu bir Ģey aldı, tava aldı Ģu vadar, bir aradıyák, bizikine bir 160 
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yımırta biĢirdim. Bizim adam çoḳ deli baĢıdı, ṓne ġoydum yımırta az mı olmuĢ ne 

olmussa, tavıya duTdūynan Ģȫle fıraladı. Tavanıŋ ġulpu bi yanna gėtdi tava bi yanna 

gėtdi. Bu dedi ki kelē Yusuf o da benímídí dėdi. 

 -Kelē Yusuf dedim, oŋa iki tene sehan verdiydim dėdim. Baḫır sehan verdim de 

alimiyan tava aldım baḫırcılardan. Ayrı seçi etmezdik aldīmızı dutmıya çalıĢıyoḳ. 165 

Dutuyoduḳ evde var mıydı hacet ki. Fırlıyanca tava Ģo yanna ġulp Ģo yanna ġırıldı 

ġopdu getdi.  

-ġindikiler olsa bir dúğún dutallar sen tavamı ġırdıŋ dėyi.  

He dėyibiliŋ mi? 

Bizim adam Ģeyliydi ȫḵeliydi. ĠardeĢleri gene Yusuf‟dan aḫıl almáyınce bir iĢi 170 

görmezlerdi.  

Ġayınbabam çerçilik ėderdi. Baḫır getirirdi, baḫır satardı ḵṓlere gėderdi. Ben geldim 

ġayınbabam yōdu. Benim ġayınbabam öldúúnde ben Ģȫle çocūdum. Ḵṓŋ ġızıydım 

ya, ȫle biliyom çerçi Ali Kea dellerdi beḳmez satıyo Ali Kea Ģeyden gelik dellerdi Ģu 

beḵmezden gelik dellerdi. Benim babam da eḵínciydi. Benim babamıŋ oluĢu bitiĢi, 175 

benim babam ṓsüz ġalmıĢ, anası ġocıya varmıĢ babası seferbirlikde ölmüĢ. 

Bilmiyom, seferbirlik heykâyesini ne biliyim, o zaman ben yōmussum, yaní babam 

çocūmuĢ. Babam çocuḳ ġalmıĢ, anası gelinimiĢ. Biricik çocū olmuĢ. Emmiminen 

babam dedem evliymiĢ. AniĢe bacım Ģindi emmimiŋ avradıymıĢ. Evi yapmıĢlar, yaní 

elleriniŋ çamırını bu mezeriŋ orda çağla suyu aḳarımıĢ yumuĢlar getmiĢler. 180 

Ġaynanaŋ Ģor verirdi Zalḫa bacı. Bunnar getmiĢler, bu ebemiŋ de çoḳ altın fesi 

varımıĢ. DerviĢ Ağa südük saçmıĢ bu avradıŋ yanına gelmiĢ. Anasınıŋ babamıŋ 

anasınıŋ meçbúr varmıĢ avrat da, meçbúr varmıĢ babam da ortalıḳ da ġalmıĢ. Bibileri 

Hurman‟a gėderimiĢ orda dururumuĢ bu oŋ gün bir ay. Ġocabāler‟de bibisi ya, ḵṓde 
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dururumuĢ, Hediyece varımıĢ Hunu‟da Mṓsullar‟da, orda dururumuĢ, öyle böyle bu 185 

babamıŋ günü getm Ģ. Deleanni olmuĢ maldan muldan heç haberi yoḳ bilmiyor, ne 

bissiŋ. Sōna demiĢler kine, anası MeykirliymiĢ babamıŋ. Ta o vardığı giĢi DevriĢ 

Ağa babamıŋ tutlu tarlıya çütcü salmıĢ hızmekerinen. O haber salmıĢ ki HurĢutca biz 

bi Ģey diyemiyoḳ ġarĢılıḳ vėremiyoḳ, dedesine haber vermiĢ Meykir‟den, Hasanca 

varımıĢ bȫk bir adamımıĢ, Ġngiliz Hasan dellerimiĢ böük bir adamımıĢ, oŋa haber 190 

salınca o adam, ġısacıḳ bir adam diyor dalına mavzarı daḳmıĢ diyor, geldi diyor herif 

diyor. Anamgiliŋ tutlu tarlaları varya o siyeçden enmiĢ kine DevriĢ Ağa‟nıŋ 

hızmekeri çüt sürüyor daĢlı yerde. Çütcüye demiĢ ki gelele ōlum gel burıyá, ōlan 

gelmiĢ, seni demiĢ kim saldı burıya dėmiĢ. Ağam saldı demiĢ. Sen get de ōlum ağaŋ 

gessíŋ demiĢ. Çütü ġoyurmamıĢ. GetmiĢ āya demiĢ DevriĢ āya, nasıl Ģȫle Ģȫle bir 195 

adam dalında mavzar geldi baŋa bȫle diyor. Get demiĢ öḵüzleri ġoyur da gel demiĢ. 

ĠorḳmuĢ helbe, dedesiymiĢ babamıŋ. Öḵüzleri ġoyurmuĢ getmiĢ babamıŋ tarlasına 

gelememiĢler ondan sōna. Babam çocūmuĢ, sōna bȫmüĢ ortalıḳda. Esgere getmiĢ 

gelmiĢ. DevriĢ Ağa o babalıḳ ya, anası ordıyámıĢ, Mahmıd emmi YusuF emmiyi 

oḫuduyomuĢ, öz emmimiz deal onnar mal ortaḳları. Orıya oturunca bu onnarı 200 

oḫuduyomuĢ Ġur‟an oḫuduyomuĢ, demiĢ ki babam benim de babam ossa beni 

oḫudur demiĢ babam. Ȫle dėyince demiĢki babal atdıŋ Muharrem seni de oḫuduyum 

demiĢ. Babama Ġur‟anı belletmiĢ DevriĢ Ağa belletmiĢ Ġurān‟ı babama. Ondan sō 

da iĢde ıcıḳ aḳlı yėter yetmez esgerden gelince gėri dayısı ġızını veriyor. Dayısı 

ġızını veriyor, orucuŋ diyor, anam, anamgilde çütcü gelmiĢler, emmim öldü ya 205 

emmimiŋ avradını götürmüĢler. Sevin‟deler AniĢē. Onuŋ evinde kiracı oturuyomuĢ 

anamgilde çütcü gelmiĢler, göncülǖmüĢ anamgil. Ben orda oturuyom diyo bunnar 

gelini getirdiler diyo. Amma her iĢlerini görüyom diyo. Bir Hediyece var ġarı diyo, 
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anam her iĢlerini görüyom diyo ġarınıŋ iĢini diyo. Anam da iridenimiĢ elli ayaḳlı bir 

ġızımıĢ. O zaman gelin oruca on gün ġalaraḳ geldi diyor. Bayram olmadan öldü ġız 210 

diyor, gelin diyor, geri anamı almıĢlar. Ġarılar bȫle esgi Ģorları bȫle verirler.  

Orda ġalıḳ, emmiminen dedem iḳisi de seferbirlikde ġalmıĢlar. Babam iĢde bir çocuḳ 

mėydana gelmiĢ. Babam da çoḳ iFlah olmadı, size ömür babam da Ģiyoldu. Ġki ōlu 

varıdı onnar da gėtdi. Bizim ocaḳ bir Ģey ocāyımıĢ, ṓsüz ocāyımıĢ. OluĢu bitiĢi ṓsüz 

ocāyımıĢ. Ṓsüzler heç āsiK  olmazımıĢ. Ġardeşim ler ṓsüz ġaldı, ben ler ṓsüz ġaldı. 215 
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-26- 

Anlatan: AyĢe TAġYÜREK  

73 yaĢ 

Derleme yeri: Kangal  

Neriye gözüm gördü küne çalıĢmadan. Görümmüz Döndü Bibi ossıyadı hepini 5 

bilirdi. Ben bi yernen ilgilenemedim çalıĢmadan elim deamedi. Amān ne iĢ 

yapmadım ki. Benim ġocam ḵṓleri gezdi, ben doḫuz çocuḳ bȫtdüm, üçü ōlan altısı 

ġızıdı. Ġızıŋ birisi mefāt   etdi, sōna da ōlanıŋ biri on dört yaĢında mefāt   etdi. Ben de 

pancar çapalama, eḵin derme, tarlalarda tırpan biçme, orak biçme, naylon vurup 

patosa çalıĢma, onnarınan hayatım geĢdi. ĀĢam gel aletirik yoḳ. ÇamaĢırı su ġur 10 

dıĢarı, eliŋinen yīḫa, tekrar gece eḵmeK   eT. O derece günüm geldi geĢdi yavrum. 

Emeksiz çalıĢdım, Ģindi de belim yarım oldu ėyle çekiyom. Ben buralıyım, 

babamınan ġocam emmōlu. Ġayınbabamınan benim dedem ġardeĢimiĢ. Üç sene 

geldi geĢdilēr, yoḳ yoḳ yoḳ ben ufādım, üç seneden sōna aldılar geri cebir   almıĢ 

gimi. Ėyle bir hayatım   oldu, öyle bir çekdim ne geldi geĢdiyse iĢde. Ben on   altı 15 

yaĢında níĢannandım. On yedi yaĢında gelin   oldum. Evelden saŋḫı bir usul mú 

vardıḫıne. ġo ḵṓ Ģu ḵṓ hep deavet etmiĢler. Bir tene hevle getirdiler. On yedi on 

sekiz kilóluk Ģȫle tenekiyenen. Toplandılar onu yediler iĢdiler. Asbap Ģȫyle bir pırtı 

getirdiler onu biçellerdi ölçüb   ölçüp. Ondan sōna asbapcı getdikden sōna Ģeyleri 

kesdiler döĢĢeKleri, yorġannarıŋ yüzünü kesdiler. Ötekini benim bir arḫadaĢım vardı 20 

terzi, oŋa diḵdirdim getdim, AvĢın‟da bir hafda ġaldım. On   altı áne elbisemi diḵdi. 

Gözel dikerdi terziydi. O da nıĢĢannılıydı o da benim gimiydi. On   altı tene elbisemi 

diḵdiydi benim, gelinniḵ tafdáydí evel, biyaz onu çoḫ süslü diḵdiydi. Ġadifemi neyi 

çoḳ süslü diḵdiydi. ĠĢde ȫlesilleri hep diḵdiydi ār elbiselerimi, Durdu Kea‟niŋ eĢi. At 
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üsdünde geldim ammana evelden ne! ġey örellerdi terki bā. Atlara Ģey verillerdi yol, 25 

çorap ġollardı üsdüne bir çüt çorap, çorab   ördüK ip çoraP bir sürü anam ördüydü. 

Terki bā ördüydü onnarı atınan cırıda çıḫallardı. Onnara yol verírdıḵ yaní, birer çüt 

çorap, bir çüt terki bā atlara süs yaní. Atıŋ üsdünde geldim ben he. Geldim baĢımı 

bağladılar, baĢım ağrıyor. Ben heç ondan sōna görmedim ėtmedim, olan ġazlıyı 

ġafama doldurdular.  Annımdan ġafama bir fes geçirdiler. Ağlıyom ağlıyom, bir 30 

taḳtíyá diŋeltdiler. Emmim geldi írahmetlik ġayınbabam. Emm  ölücüyüm dedim, 

ikindin olucu. Emmiŋ saçıŋı sevsíŋ niye hatın ġızım? Ben Ģunnarı götüremiyom 

dedim. Çıḫart da at dedi. Çıḫartdım atdım, ordan ırahatlaĢdım, yatsın oldu. Ondan sō 

heç sevmedim benim ġocíye, cebir almıĢ gimi aldılar. Off, dedi ki babam ırahmetlik 

namazını heç geçirmezdi. Bacımınan Sultannan barabar bȫyoḳ biz ufādıḳ, on üç on 35 

dört yaĢındıyaḫan bizi namaza baĢlatdıydı. Ezan zamanı bizi çīrır uyarırdı 

namazımıza kaḫardıḳ. Hah ordan ēyle ġıldıḳ, bením bugün sabah namazımı ġıldım, 

bir hafda düğún çaldırdı emmim ırahmetlik. Çoḳ Ģen oldu her taraf toplandı. 

Haleyler, bilmem ondan sōna deve düzüldü, icat ġomadı çıḫartdılar. Geldim, 

görümmüz dedi ki yav dedi bir abdes al da iki riḵat namaz ġılıcıŋ dedi. Ben de dedim 40 

ben  böon hep geĢdi dedim. Namazımı ġılıyom ne bitmez namazımıĢ ġılacāŋ iki riḵat 

diyor. Yoḳ benim namazlarım geĢdi diyom, mearise eyle bir namaz ġılınırmıĢ, benim 

heç haberim yoḳ ben ne bil m. Ondan sōna ikión üç gün sōna ben gėderim diyom. 

Adam otuz otuz beĢ yaĢında, ben gederim diyom. Çıḳdım ondan sōna Ģo tarafa 

çıḳdīm ben gedic m babamıŋ evine babamgil daha AvĢın‟a getmedilerdi burdalarıdı. 45 

Benim ābiym Mısır‟da, ġam‟da, Yemen‟de oḫuduydu. Bir teK ġardeĢim varıdı. 

Ordan bunu verdiler dėy mekdúp yazmıĢlar. Evel telifan yōdu. Mekdúp yazınca 
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almıĢ ordā, ġara ġara düĢünürken saçı ġavlamıĢ döḵúlmúĢ sıḫıntıynan. YaĢı 

güccúúdü, o bȫygüdü bunu niye verdiler dėy sıḫıntı etmiĢ. Geri geldi, biz bir eKmeg  

ediyoḳ. Ġayĭnnamıza dedim ki ne var bi yol gediyim de geliyim dedim. Yoḳ dedi 50 

kaḫaḲ ekmeKden bir de Ģunnara yemeK hazırlıyaḳ yesíŋler dedi. Yemā hazırladım 

gene salmıyor, yediler ġaldırdım bulaĢī yīḫamıya elim dutmuyor. ġu ġara tavū dutaḳ 

da dedi anam yanına gedeK dedi. Anca ġaynımız geldi dedim Meammed abi beni 

salmıyor anaŋ dedim. Ondan sōna ġara tavū nėrde pinnikde dutucu dedim. Gel gedek 

dedi, vardım kine oda dōlu cömāt. Ġki geçelediŋ bȫle minder atmıĢ anam ırahmetlik. 55 

DolmuĢlar, ābim ġam‟dan geldi baĢına. Aboov vardım yanına anam da bir etli 

kömbe eylemiĢ sac  arası.  Vardım yanna, eline vardīm öpdüm, sarıldım, milletden 

utandım ben gelin oldum d y. ĠardeĢim nėre aramızda beĢ  altı çocuḳ var ben 

neriyem. Öti yanna geĢdim daha gelmiyordum da emmimiz  ōğlu Memmed abi 

ırahmetlik. Gel seni götürüyǚm d y zornan ǥótürdü. Ben utanırım diyóm. Ėyle bir 60 

gelin olmam var.  

ĠĢde nōlucu yavrum tarlada pancar söḵdüm, pancar ġıfladım, geri doldur. Bir ōlan 

ondas sō barnaḫ ġadar motur aldı, pancar çeḵiyor. Motur ufaḳ moturudu, nerdiyese 

bir suyuŋ kenarından götürüyor, yaḫın bir kṓ varıdı onuŋ oradan geçip gedici. Bu 

moturuŋ ȫnü çalar d y ġoca naylon dolu, ġasėy çalar d y, ben de etāme, eniyom 65 

yardan ġum dolduruyom, yola saçıyom. Bir yāmur çiçeledi, moturuŋ izine saçıyom. 

Ta yaḫın bir Hurman ḵṓ deriK, orıya ġadar harmı yerine   adar etāminen ġum çekdim, 

yollara saĢdım yarlardan. Hurman‟ıŋ yarlarından, le bir günüm oldu iĢTe. Çoḳ 

çalıĢdım iĢde.  
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AḳĢam gelince helbe, geliyoŋ ondan sōna altı tene ġızım varıdı, biri ufaḲ  oldu 70 

ammana. Bir düĢǖm  oldu onuŋ yerine. ÜĢ de ōlanıdı bunnarıŋ helbe yemāni, gece 

eḵmeg  ederdim. Ġızıŋ biri Ģȫle dorlara ġordu, evirirdi. Sabānan ḳaḫar iĢe gėderdim. 

Yeri geliyor davar, ineK   aldıydıḳ, inek varıdı, hepin ŋ sıḫıntısını çeḵiyor insan. Hele 

bir dúğún oḫuntusu gelmiĢ, sáğmen vermiĢler bize bir ġoca kṓ, böük kṓ. Biz de 

pancara Ģey aldıḳ, Ģu Tanır kṓ var ordan adam aldıḳ. Ordan gelen adamlar bizde 75 

yatıyó, biz pancarı sökdürüyóḳ sökdüğúnú yığın da etmiyor saçıp gėdiyor. Topluyoḳ 

ġıflıyoḳ, topluyoḳ ġıflıyoḳ, āĢam orada tarlada pilav biĢiriyoḳ, yōrt ǥótürüyom. 

Ondan sōna turĢu götürüyom yiyollar, sabaha pendir, yōrt, teze yā ǥótürüyom, 

zobada ḵömbe ediyom, çörek   alıyom gediyom, yiyollar içiyollar āĢam yatıyolar. Bu 

örtülerini Ģȫle dutuyom, döĢĢāni ġatlıyom bir dúğún oḫuntu vermiĢler. Yav biz o gün 80 

de ġurtardıḳ pancarı. Örtüler kirlendi. SökdǖK dohuz on tene melefe ġızınan barabar. 

Yığıldı bir harman, Ģo terazeniŋ boyu yığıldı. Çıḫannı ġoduḳ, çıḫanı asbapların o 

melefeleri onnarı hep yīḫa, gece ondan sōna çiğ düĢüyor ki onnar ġurumuya. Ġazana 

ġoydum ġaynatdīm. Sabahdan bi Ģey gelici, Tanır‟ımı veriklerdi ne bir oḫuntu 

verikler. O kṓden sáğmen gelici. Bizde yatıp kaḫıcılar, o adamlar örtüyü 85 

bitlendirmiĢler. Tabanı Ģöyle çiçekli bir biyaz halım varıdı. Dedete vardı onúynan 

dedeteledim ben onu. Dedeteledim halıyı nē, onu ġatladım ġodum. Örtüleri söḵdüK, 

ġaynatdıḳ ammana, melefeleri yuduḳ oraları hep dedeteledim. Ėyle bir günnerimiz 

geĢdi irezil nen. Hele bir gününü heç unutmam ōlan asger getdi öteki öldüydü. 

Getdim üç günde yedi dönüm yeri tırpannadım. Buyde, aha Ģu kesim sulu tarla, üç 90 

günde onu tırpannadım. Barnām, ondan sōna masatlıyodum tırpan kesdi. Gözümüŋ 

yaĢıynan biri yerde yatıyor biri de asger gedici dėy. Barnāmı Ģurdan haŋġısıydı ġı, 

Ģurdan kesince Ģėyle Ģordan ġopdum sütlāni hemen ġopartdım, sütlāniŋ südünü orıya 
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damlatdım, bir ġaĢ damla eteḵl mden, gecel mnen eteḵlik g yerdim. ġindi gecelik 

diyolar, ondan yırtdīm, sardīm. ġordan bir gṓ tamatus aldīm hemen, tamatuslar 95 

yetmemiĢ. Onu sardım bāladım sütlāniŋ suyunu döḵdüm südünü. Orıya ėyle biĢdim. 

Geri orıyá hepini anadudunan vėr, geri naylonu vūr geri patosa at. Adam ondas so 

içine düĢer patosuŋ dėy. ĠĢde geceleri buydēy yüklüyoŋ getiriyoŋ. Samanĭnı 

getiriyoŋ, çoḳ irezilliK çeḵdim. Aha bu fuḫara Ali Hoca‟nıŋ anasında üç gün getdik, 

iki ġız yanımda ufaḳ   ufaḳ Nimet‟inen Züleyha, bunuŋ ġazmasını ġazdıḳ, çapasını 100 

çapaladıḳ. Üç gün gendi getdi üçer adamnan doḫuz adam, doḫuz gün getdi bize. Ooo 

sen üç gün geldiŋ ben doḫuz gün. Gelme Zeynep bacı diyom geliyor, ġarı utanıyor 

gendin ni de biz ǥórdük. Neler geldi geĢdi ne biliyim amān. Babamgiliŋ bir ġırḫ elli 

dönüm tarlası vardı, orıya pancar eḵdik, orıya hēp söḵdüK. Bir ufaḳ motur aldıydıḳ 

onuŋ arḫasına, bir pancar söḵeci makine aldıḳ. ġėyle iki ġanat birinde, iki ġanat 105 

birinde. Onuynan söḵdürdüm çocuḳ ala cüla daha. O söḵüyor arḫadan biz ġıflıyoḳ. O 

sürgün oluyor tarla, o sürgünnerden gece dolduruyoḫ. Sōḳ pancarı vurur dėy, ġırā 

düĢüyor sōḳ vuruyor, gün dádi m  mosmor oluyor pancar, suyunu çekiyor. Gece o 

naylonnarı dolduruyoḳ. Ali ab niŋ inā hasdıyamıĢ iki naylon pür doldurdum ordan. 

Moturuŋ izleri hendek gimi oldu. Orda esikliye esikliye o barnaḲ ġadar ōlan, ġız 110 

onnarnan barabar orıya götürmek. ġindi babam öleli iĢTe iki biŋ ikide öldü baḫ on   

altı sene olmuĢ. Babam saydı ırahmatlıḳ benim haḳġımı bacılarımıŋ haḳġını birini de 

vermedi. Çoḳ arazısı var, gendi o ādar da oḫumuĢ, müftüden de ġuFatlı hoca. Yanı 

onuŋ bizim burda ilkoḫul yōdu müfdü olucuydu da olamadı, ėyle ġaldı. Ġlkoḫul 

oḫumuĢlū olmıyanca burada oḫul yōdu. Ondan o   ğadar da gendi derin, Ģindi onnar 115 

eḵiyor saçıyor yiyor on altı senedir. Anamıŋ arazısınĭ da babamığın da. Gendiler orda 

babamıŋ evini de üç ġatlı söḵmüĢler. Üç ġatlı yapmıĢlar. Babam yapdıydı, üç yerde 
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oturuyodu, birinde gendi biri kirada, sōna kiracı çıḫartdı gelin oturdu. ġindi gözel 

ġonaḫ yapdırdılar her biri çeḵildi. Ōlanıŋ biri üç ġatlı ev yapdırdı. Birinden daire 

ġaldı, biriniŋ satdıḳları, yapdırıp satıyollar dairalarda. ġindi de orıya ġazıtmıĢlar. Üç 120 

milyona mertēni vermiĢler hezenini. Yerine de ġardeĢimiŋ iki ġızı var üç de ōlu var, 

onnara üç ġatlı ev yapdırıcı, beĢ ġatlı ev yapdırıcıymıĢ. E bu arāzı bende sen evladıŋa 

veriyoŋ ben  evlat deal mi? Babamı niye borĢlu yatırıyoŋ sen.  

Çocuḳları ben öllā beledim, toprā öllüḵ derik. Elimize iki bez geçerse birini ġol 

bezini ederdik birini onuŋ üsdüne açar bir de topraḳ döḵecek güccük onnan 125 

bȫtürdüK. ĠĢ biteneadar onu heç çezmedik. ĠĢ bitince çezerdim hemen ılık suynan 

yurdum. Picamasını daḫardım Ģoruya minderiŋ üsdüne atardım. Sōna fırsat bulursam 

ıcıḲ emzirirdim. Yōsa azzıḳ mazzıḳ götürürdüm, orda kürt ḵṓnuŋ orda kerpiç 

kesdiler. Altı mı yedi mi eviŋ kerpicini kesdiler bizim ġaynımızgil. Onu kesince ben 

ȫlen azzīnı sabah azzīnı gėderdim, akĢamādar Ģȫle gün aĢımı sırasınādar, Ģindi sığır 130 

geliyor o zamanādar ben Ģey çeḵerdim geçgere derik, çamır, topraḳ yanı, Ģey kerpiç 

kesellerdi onuŋ geçgeresini çeḵerdim. Gelirdim ki daha sabānan çezmedim getdim 

çocuḳ ālıyor. Tutu somruḳ verirmiĢ ġaynanam beĢĢik sallıyor. Ġaynanamızıŋ 

bacısınıŋ Ģeyi gelmiĢ ġocası, Ģorda oturuyor. Gel yavrum gel dedi otur Ģu yanıma 

dedi, geldim. Nerden geliyoŋ, geçgere çeḵdim Muhitdin emmi, geçgere çeḵdim, 135 

geçgereden geliyom dedim. Azzıḳ götürdüydüm de çocuḳ   ālıyor Pempe ālıyor dedi. 

Ġaynanamıŋ adı Pempiyedi. Çocuḳ   ālıyor Pempe ālıyor dedi. Ġuru tutu ıcıḳ 

Ģey tmiĢ, tut somrū vermiĢ. YaĢ tuttan mı vermiĢ, ġurudan mı vermiĢ, ıcıḳ tut somrū 

vermiĢ. E çocūŋ onnan ġarnı doyar mı somruḳdan. Bir ġaĢıḳ süd   ılıt, camız varıdı, 

camızıŋ südü toḫanır mide alırsa amma döĢlerimden süd   aḫardı çōdu. Amma çoḳ da 140 

yėrdim erḵeKden çok yerdim. Heç hasda olmadım. Üç dáfe de ameliyat oldum 
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ammana heç hasda olmadım. Bir safra ḵesemde daĢ varımıĢ ondan oldum. Bir ġadın 

hasdalığından oldum, bir de ġanel ġapanmıĢ belimden oldum. Belimde iki gemik 

büḵülmüĢ onu ellemediler. Dur bām Eğdir‟e gediyim diyom, götürüllerse. Ondan 

dōrulamıyom yōsa hasdalıḳ yoḳ Ģükür Ģeker yoḫ tansiyon yoḫ o çalıĢdīm ığrı eyide 145 

yerdim. O iĢi görürdüm evde bir benidim gelin olaraḳ. Ġızları da yōdu her biri 

getmiĢ. Ġavurġa ġavururdum buydėy hasbirinen. Bir tabaḳ onu seçerdim içinde daĢ 

topraḳ varısa d y, bir tabaḳ ġara üzüm seçerdim, üçünü birbirine ġatardım ṓná 

ġordum, belime soḫardım ṓnúḳ bālardım. O üç taba hem iĢi görürdüm hem yėrdim. 

Yėrd m bāda salınan üzüm bir hafda sergi atardıḳ. Sergiden basdīmızı ederdik, 150 

kesmemizi ederdik, teh ederdik, ġabaḳ diler ġurudurduḳ, ġabaḳ ileçeri ederdik, tut 

beḵmezi; on üç tene tutumuz, üç güne bir silkerdik üç günde, üzüm beḵmezi olur, tut 

beḵmezi çoğ   olurdu. Hep yenirdi Ģindi Ģeḵer Ģeḵer yemeŋ, doḳdur, yav hep Ģeḵerden 

oluyor yedikleriŋ. Toḳdur nėytsiŋ beḵmezi biliyollar mı ki. Ne bilek Ģindi iĢ hep 

h liye bindi.  155 

He Ģura gözel kṓ, bāları Ģindik çoḳ ġalmadı, oranıŋ Erçene‟de çoḳ var, Ģindi tek tük 

ġalıḳ, o da ġalmıyáḳ. Bir ġıraç yerde var, evel yol ordan gėderdi de AlbısTan yolu, 

Ģindi ortalā kaḫıḳ yanı. Ordan bir gelinimiz var bizim de. Bacımıŋ gelin oralı.  Babası 

AvĢınnı onuŋ anası Erçeneli. Dedesi mi Erçeneli ola?  

Anam da ġaynadırdı bālarını satdılar, anam da ġaynadırdı ceriye doldururdu hoĢafı, 160 

āzını bālardı ondas sōna gereolduḳca varırdı, yüzü buz dutmuĢ onu ġırardı getirirdi 

hoĢafı baḫ. Ġayınbabamgil biz kündelik ġaynatırdıḳ künde giderdi. Hele babam bir 

bahçe dikdi gendi ġodu getdi AvĢın‟a, otuz tane erik bi yerde on altı tene de bir 

beriki yėrde. Bunuŋ hepini ben çekdim abimlerin bir ōlu olduydu yaĢı báŋzeme(siŋ) 

Ģu ġız ġadar. Hepini ġuFalarnan çekdim gece bir yarıya ġadar yarardım, günüz 165 
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savannara sererdim, damıŋ baĢına tek tek, āzı yoḫarı. Yiğirmi sekiz çelik bȫk çelik 

varıdı, onuynan baŋa düĢdü, baĢlı yiğirmi sekiz çeliK   onnara düĢdü. Bir yāmur 

serdikden sōna endim bir yāmur çiçeledi. Tozlu olmuĢ onuŋ Ģeyi, onu da dörder çelik 

bölüĢdük. Sekiz çelik de o çıḳdı. Yiğirmi sekizer çelik ötekini bölüĢdük baḫ, o zaman 

nōluyor, yiğirmi sekiz ikisini ġoduḳ mu bunuŋ dört çel ŋ otuz iki çelik baŋa, otuz iki 170 

çelik oŋa. Ġoca bȫK çel nen ağaç çel nen. Çel  bilirs z iĢde mādem burda 

böyǚmüssǖz.  

ġu buğday ölçtükleri mi? 

Hee hee buğdey ölĢdükleri helbe. Onuŋ bir biz onu baharcı getirdiydi, ıcıḳ da ondan 

böükciyedi ağaç çel di. ġimdi demirler aynı ölçüde. O yarımlıḳ da olur onnarıŋ 175 

yarımlī ḵülek ḵülek yarımlī, he ėyle. Oŋ kilō alır buydey om bir kilō gelir. Ne biliyim 

iĢde oruçluḳda babamgiliŋ tarlalarını eḵmiĢler, sen yol dediler. Heç yolup da yetmiĢ 

dönüm yer. Orucum, yoldūḫ, Ģurda bir ġomĢuynan ortaḳ aldıḳ. Ondan neyi ġabala 

yoluyoḫ, dönümünü neye verillerse. Ordan orucu aĢdıḳ, çıḳdīḳ, orda davul 

çalınanādar. Azıycıḳ yoḳ davuldan evel ıcıḳ yatdıḳ ḵṓye davul çalınırdı. Acıḳ yatdıḳ 180 

bir bȫk minder götürdüm üstüme bir savan, bir de belime dapanca daḫdım, gece bir 

gelen olur dėy, heç de ġorḳmam ammana. Adamınan Ģėyle yan yana Ģonuŋ ġadar bir 

minder Ģėyle, ġaFamızı horuma ġoduḳ ıcıḳ belimiz geldi minderiŋ öti yanına Ģey 

ġoduḳ, üsdümüze de bir savan acıḳ muzġanmıssıḳ, davul çalındı. Burda yiyecek 

götürür zöhürlüy yedik, su da götürdük. Sanḫı, evel boduç varıdı amma Ģeyden 185 

taḳdadan boduçlar. Sōna bunnardan yōdu, satırlarnan götürdük sitillernen orda 

zöhürlüy yedik. Gözelcemen zöhürlüy yedik suyumuzu içd k. Ḳaḳdıḳ saat onādar 

yolduḳ noḫudu. Onda geldik ağzımız ayrılmıĢ. E burada heç buzdolabı yōdu. 



 

263 
 

Allah‟ıŋ Ģeyinden gedellerdi. ġu Bozyer ufak ḵṓ Ģu Tanır‟a geçerken, ordan bizim ḵṓ 

Ģindi göçdü de ġalmadı, ordan bȫgüdü. Ordan bizim geliniŋ anasīlıŋ varımıĢ 190 

buzdolabı, bir de Ģėy ŋ varmıĢ bir de emmimiŋ ġızınıŋ yok emmim ġızınıŋ deal. 

Görümǚmüzúŋ ġızınıŋ Sādiye‟niŋ varımıĢ. O bizim gelininen, ġardeĢim avradınıŋ 

anasıynan, bizim görümümüzüŋ ġızı Sādiye‟niŋ buzdolabı varımıĢ. Ḵṓde heç 

buzdolabı yoḳ. Emmimiŋ ōlu moturunan künde āĢam üsdü geder gün aĢarken geder. 

UFak uFak Ģeyleri gollarımıĢ buzdolabına gelir kine Ģėyle Ģėyle buz dutmuĢ içinden 195 

boĢaldıllarmıĢ. O ġopardır biz getirrik, o ġopardır biz getirrik, suyuŋ içine atarıḳ 

sehan tasıynan iç ha iç iç ha iç. Noḫut yolmasından geldik, orucu aĢdık bṓzdá 

zombur zombur Ģey dutar balḫonda çul açarıḳ orıya döĢĢeK getiriŋ örtü getiriŋ, ondas 

sō yatarım amān, ıcıḳ sona geri kaḫıp noḫuda gediciyim. Vayyh! Ordan enerdim 

aĢĢaya enerdim yandım yandım yandım, orda bir su aḫıyor dereden geliyor. 200 

ĠurumamıĢ tomusuŋ gününe. O Tanır‟a asfatıŋ Ģindi üs yanna Ģėyle gederkene mısır 

ekili bir de ev yapıḳlar ya, o aradan su gelirdi, ora emmimiŋgiliŋ bahçası, emmimiŋ 

ōlu dikdi Hoca. Ordan bir su gelirdi beriye dōru. Orıya endim yatdım asbabımınan, 

orucum yandım. O yanna dönüyóm mal gimi o yanna dönüyóm, evelden mal 

yaymıya gedince camızları Bozyer‟iŋ o yanna ben götürürdüm malları, babamıŋ ōlu 205 

tabi burda yoḫ oḫuyor hoca, AvĢın‟da oḫudu orda oḫudu burda oḫudu Albısdan‟da 

oḫudu. Nėrde derin hoca varısa onnarı dolanır. Ata binerdim, babamıŋ bir ġır atı 

varıdı, malları ǥótürürdüm yayardım o Bozyer‟iŋ o yanda. Bir yoluŋ asvatıŋ o 

derelerde. Atın üsdüne biner gelirdim geri. Ondassō ǥótürürdüm aĢĢa otlā, atı 

bālardım, mallar ıcıḳ dinlensiŋ dėy burıya ġordum. Geri kaḳ get, çoḳ irezilliK çekdik 210 

yanı bu hayet var. Getirdiler Ģindi, ne biliyim iĢde ġına yaḫıyollar, bir düun etdiler 

olan Kürtler gelmiĢ. Gağnı varıdı ġağnınıŋ üsdünü söḵmüĢler. Mazısını 
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görümǚmüzüŋ ġocasını bālamıĢlar. Ġapımızıŋ önünde Ģėyle uzunca bir su çıḳdıydı 

hendek gimi orıya düĢdü adam beli incidi yuvarlamıĢlar depeden.  

O ata heç ben çoḫ Ģėytdim ha, benim ġocam bilmez. Hele o anamıŋ vuruldūnda nayla 215 

ālaĢdıḳ. oturdūḫ, bir Ģėyle annı saḫar tayımız vardı ġırmızı gendi yeŋi yetiĢme. 

Onúynan ġarĢılamıya getdi emmim ǥótürdü Aŋġarı‟ya. Bu aperlṓŋ bir dirāŋ dibinde 

ġomuĢ, gendi de getmiĢ ki bir araba buluyum, Meksen emmim. Aperlṓ ġonuĢunca 

anam bu adam baŋa sȫlüyor dėy anam ġorḳmuĢ orda. Bunnar baŋa mı sȫlüyor dėy 

aperlṓ ġonuĢmuĢ orda. ġeherde ta Aŋġara‟da,‟ġorḫdum diyor, Meksen Ağa Meksen 220 

Ağa Ģurda bir adam sȫlüyor yoḫarda, aperlṓ oldūnu ne bissiŋ, buralarda ceyran mı 

var. Yoḫ yoḫ demiĢ, ondas sōna ġorḫma demiĢ. Tanır‟lıydı anam Tanır‟lı demiĢ, o 

demiĢ aperlṓydu demiĢ. Anamı ordan getirdiler, babam ġarĢı getdi ta Sarız‟a o 

tayınan getdi. Omar abim malları yaymıĢ gelmiĢ, biz baĢında toplandıḳ ālaĢıyoḳ. 

Öğün yoḳ öĢüK yoḳ ġapıda bārıyoḳ, Sultan, ben, Hüsėyn, ġardaĢım Hüsėyn. Omar 225 

abim ālıyo biz ālıyoḳ. Ordan ġerif edem penceriye açmıĢ, emmiŋ ġurban olsuŋ 

ālamaŋ ālamaŋ o da orda hṓruyor, pencereden o da ordan ālıyor. Aha tayıŋ sesi geldi, 

tayıŋ sesi geldi Ali geliyór. Terzileriŋ o yandan gelince kiĢnemiĢ tay aha geliyor 

Meksen emmiŋinen Ali geliyor dėy, babamıŋ adı Ali‟ydi. Ali geliyor ġuzularım 

ālamaŋ diye bārıyor. Ōy aha Ģu Döne bizim inē sāyarımıĢ. ġey de baḳdı bize Hall ŋ 230 

ġızı baḫdı Fadim bacım, emmimiŋ   avradı. Künde toyġa biĢirirmiĢ āĢama yarmıyenen 

künde. Hüsėyn ırahmatlik alır Ģurıya ġor. Sütlü Ģora ye ōlum derdi, āzına alırdı toyga, 

alırdı Ģurdan ġordu. Bir gün Ģeyi götürdü, buyde yumuĢ Meksen emmimiŋ avradı 

Hüsiyen‟i götürmüĢ ēyce çimdirmiĢ, arḫasını da yumuĢ bir çarĢafa sarmıĢ, orda 

ġurutdū búydeyiŋ baĢında oturuyor. Bir de yımırta biĢirmiĢ yedirmiĢ ġardeĢim 235 

Hüseyn‟e. Geldi ondan sōna seviniyór. Hatce‟m baŋa Ģey biĢirdi yumurta biĢirdi 

yedirdi, beni çimdirdi diyór. Ėyle ġaldıydıḳ anam gedince. Amān neler çeḵdik iĢde. 
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Orda ėyle gördüK o günneri, burda da bunu ǥórüyoḳ. Babam da çoḳ   oldu, yaĢadı çoḳ 

yaĢadı. O da bir hasdalī yōdu abdes alıcıymıĢ, Ģurdan gedince iĢde AvĢın‟da aĢĢāya 

bir yer yapdılardı. Gedince ıĢī yaḳmadan Ģėyle tuvalete gedip gelince abdes 240 

alıcıymıĢ, o daracıḳ salona bir de su ġoyūdu abim baĢına. Ordan abdez alıcıymıĢ ayā 

ġaymıĢ betondan aya ġayınca ġafası tuvara çaḫılmıĢ. O da dememiĢ. ġurdan 

mismillah yússúk gem niŋ ordan incimiĢ, çitleK   olmuĢ, doḳdura götürmüĢler. 

Doḫdur demiĢ oŋ ǥún ġımıldatmaŋ. Oŋ ǥún bir taraFa yatdı. Yatınca ordan beyni 

ġafasınıŋ çaḫıldīnı dėmemiĢ. Ordan bir ġan damlamıĢ beynine, bu iĢde öldǖ sene, o 245 

ġan topaḳlanmıĢ mı dānıḳ mı dururumuĢ, doḳdura götürdüler bu darba yemiĢ 

zamanında bir darba. Darbadan orıya beynine ġan damlamıĢmıĢ. GüĢlüydü çoḳ 

babayiğididi, eni Ģo televizyon ġadar varıdı. Babayiğit güleĢciydi emmim ırahmetlik 

de bu babam da. O güleĢci adam ordan darbēy alınca heÇ   üsdüne almamıĢ. Sōna 

doḳdur ȫlē deyince Omar ābim baba nereŋ dāyiyor. Biz ede derdik, o baba dedirmedi 250 

ābime ġızardı babalar demiş gimi niye ede diyorduŋ tergediŋ, o da ben milleTden 

utanıyom demiĢ. Evelden ede dellermiĢ ağa, ede. Ordan Ģėy   etdi geri tekrar 

götürdülerdi, dedi valla zamanında bir darba yemiĢ beynine ġan damlamıĢ dālırsa 

ġonuĢuyor, dālmassa dili dutuluyordu. Ȫlel m mefā   ėtdi.  

Pancar söḵüyoḳ, pancar, aĢĢā tarlalarıŋ üsdüne ġar yāyor. ġindi höḵümet Ģeker 255 

veriyor avas da veriyor, söḵdüğümüz tarla bunu ödemez dėy. Ben düĢdüm yola ġar 

yāyor lap lap Ģėyle gėdiyom. Ġaynımızıŋ aĢĢā bağda evi var. Gėdiyom arḫamdan 

motur geldi. Pancar daha uzaḳda bizim bahçadan öti yanda. Dedim, Mevlüt neriye 

gediyoŋ dedim, Ģurda görümcemiŋ ġızınıŋ ġocası. Dedi Ģorda iğdeleri kesdim de 

onnarı sürükleim de budeim de odun ediym dedi. Amān Mevlüt dedim ġaynımıza, 260 

seniŋ de aḫlıŋ çoḳ ġısa dedim, Ģu ġarda gedilir de odun mu ġıflanır getiriciŋ ġapıda 
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ġıflıyem deyi. Sen nėriye gediyoŋ dedi, ben pancar söḵmüye, seniŋ aḳlıŋ var mı Ģu 

ġarda pancara gediyoŋ da dedi, baŋa sen ėyle diyoŋ dedi. HerkiĢ getmiyor da sen 

gediyoŋ. Orda beĢ altı yığın söḵdük ıcıḳ da ben söḵüyüm de doŋar moŋar da dedim, 

Ģeye savaḳ dedim, yaní avası mavası ödesiŋ diyóm yatırdıymız pancarnan. Ġar yādı 265 

ortalıḳ doŋdū, ḵúrānen ḵúrúduḵ bir yandan, adamı bir aralā salmadıḳ adam ḵúrúyor. 

Memmedali‟ynen ben söküyom, ġız ġıflıyor, sōna geliyom ben ġıflıyom Memmedali 

söḵüyor. Ėyle ėyle buŋa getdik tarlanıŋ birini ėyle ġıfladıḳ. Geldik çamırıŋ içinde 

erkek ayaḳġabı sōḳ ġuyuyu gēyoḳ, içinden bir poĢet gēyoḳ, ayaḳġabı kaḫmıyor. 

PoĢetiŋ içinden yaĢ geçiyor daha. Yırtılıyor dolanınca çamırda. O arada onu bitirdik 270 

Allah‟ım ġaynımız da heç tarlanıŋ birini ellemedi. Bir gün deadi biz onu eyle savdīḳ. 

Bizim motur ġaynımızīŋda o çamırda onūnda dolandırdı, gendiniŋ moturu 

çıḫartmadı, gendi de bir gün dáğdi, bir günde sökdü tarla ġurumadan gözel çıḳdı. 

Ben ėyle irezil oldum tarlıya ḵúrúdúḵ ġarını, söḵdük yedi dönüm yer. Kimse Ģindi 

ėyle etmez.  275 

Benim Bozyer‟de dayımı vurdular. Dayım Bozyer‟iŋ mıḫdarıydı çeḵemediler, dávet 

etdiler, biri ġapıyı dayamıĢ, öteki pencereden adam dutmuĢlar vurdurdular. Onuŋ 

ādını dezzem ırahmetlik çoḳ sȫlemiĢ. Desdiyenen yaní dillere desdan olur, Tanırlılar 

bellemiĢ Merdâne, ben düune getdiydim Ģeyiŋ Perihangiliŋ, onŭ da onuŋ ġardeĢiniŋ 

avratları da sȫlüyor. Maḳbule de çoḳ söyledi, bizim Ģu Ġıyan‟ıŋ hanımı Ģeyde sȫledi, 280 

Ellaz‟ıŋ çocūnuŋ öldüğünde. Onuŋ dediklerini dezemiŋ ġonuĢduḳları Ģeyi ātları dile 

tabura gelmez. Mahzuni de çoḳ etmiĢimiĢ. O dayımıŋ adı Hasan Hüsüyǚn‟üdü. 

Maḫsūni ġerif o zaman iĢde bunu, Ģeyde de var Memmed diyolar oŋa da sȫledi 

Hurman ḵṓnde. Oŋa da sȫledi dayıma da çoḳ sȫledi, onuŋ ādı da sȫlenir dayımī da. 

Yoḳ ben iĢde gendiler etdikleri ādı ġonuĢuyollar da ben heç bilemiyom kine. Ben 285 
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unudurum tezemiye, hec   unudurum bilemem çoḫ onu. O güzün iĢde Perihan‟ıŋ 

düunünde de çoḫ iki ġardeĢe iki avradı dile tabura gelmez, Makbule de Ģėy tdi. Bı yıl 

ġocası ölmüĢ Ġıyan dėy, bizim o aḫrubamıS. Onnarī, Ġıyangil  Uçar deal mi, onnarī 

da Uçar zahar. Ġıyan‟ıŋ hanımı dediŋ miydi bililler. O dediklerim MaraĢ‟da 

oturuyollar elleham Perihan‟ıŋ Ģeyleri bacısınıŋ. Bunnar da daha çoḳ biliyór. Ooo 290 

Hasan Hüsüyǚn dayımıŋ. Perihan‟ıŋ ġardeĢ avratları düune gel di bizim. Onnar 

Tanırlı da MaraĢ‟da oturuyollar. 

ÜĢ dört yerden ġazmıyá aldım söḵdüm ordan burıya ordan orıya tuvar da uçmuĢ. 

Geri dıĢarı atdım. Bir ināmi sığdırmadılar Merdāne, Hüsiyengile ġoydum avrat bu 

yanna sürdü geri bir gün sōna. Ġaynımızgile ġoydum o sürdü. Ġnek geliyor bakdım ki 295 

āĢamdan yemi ġatdım torbıyanan samanı yemi ġatdım o orda ġaldı sürdüler. Eŋ sō 

Ģurıya bir göz aḫır yapıyım dėy belimi o gemiklerimi ordan incitdim büḵüle. O aḫırın 

daĢlarını, o bir göz yeri yapdım vara inā satıyamıssım. O aḫırı ġaç sene durdu, iki 

sene durdu geri söḵdü diya ġoca aḫır yapdı ondan o ġaç yerden elimden geĢdi. Sōna 

da el arabasını orıya çeḵ. Sōna da geri o harınan uçan kerpiĢlerini hep ġırdım, hepini 300 

kerpiç kesdim. ġindi o tandırlī çıḫarTdım. Onnarı kerpiç kesdim kesdiklerimi. 

Ġarıyom depeliyom geri kesiyom ben ġuyom ben kesiyom kerpiç kesece. O herif 

Ģorda oturdu da geliyim de bir puŋardan su kesilmiĢ puŋardan su çeḵiyom. Torunum 

da ġomĢunuŋ ġucānda. Geliyim de Ģurda bu çeḵiyor ben de çamûrû ġarıyım demiyor. 

Ben Ģunu ġuyuyum bu da bunu ġasıya ġoyom çekiyom kerpiç Ģeyini taḳdasını ġasa 305 

gimi yapıyom. Kesdim, onu yapdım, bir de tandır çıḫarTdım, Ģindi de heç, irezil 

dutuyollar.
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-27- 

Anlatan: Duran TECĠRLĠ 

52 YaĢ 

Derleme yeri: Karagöz 

Geçimi buranıŋ pancar, buyda, ayçekirdā, ondan sōna bura domatis, patatis. Ürünneri 5 

önce geminen sürer çıḫardıllardı, öḵüzünen sürer çıḫadıllardı. ġindi motur çıḫdı ne 

çıḳdı, onnarnan sürüp çıḫardıyollar. Harman edellerdi burıya bir ay harman 

sürellerdi. Bir ay adamlar harman sürerdi. Meselā bālardan sallarnan üzüm getirir 

bepmez ġaynadıllardı burda. BeKmez, öḵüzlernen ġānıynan bālardan üzüm getirir, 

salınan getirir burda beKmez ġaynadıllardı ḵṓde. Bepmezi burda yapallardı üzüm 10 

beKmezini yeridik. Yerdik, yemeK için yapallardı. Satmayı satmazlardı burda, çō 

hep eve ġollardı yellerdi. Bulġur ġaynadıllardı, ġazannan bulġur ġaynadıllardı. 

Harman çıḫardı olua götürüllerdi buydā yıḫallardı. Oluḳ beton oluḳ var ya,  beton 

oluḳda puŋarda yıḫallardı, getirillerdi, doŋ ġazanlarında bulġur ġaynadıllardı. Evel 

teḵne varmıĢ ne varmıĢ, Ģu táár var ya táárden su içellermiĢ esgiden. Ben yetiĢdim 15 

geldim he taḳdadan çamdan yapılan táár. Suyu sōḲ  olurdu, hemi sōḲ  olurdu hemi de 

elveriĢli içimli Ģeyli olurdu. Çoḳ Ģeyli olurdu, bidon gimi ne gimi olmazdı yāni daha 

suyu datlı olurdu. He içi oyuḳ çamdan onnan yapallardı. ġindi motur çıḫdı Ģey çıḫdī. 

Elli çelik, yüz çelik, yüz elli çelik bulġur Ģėydellerdi, unnuḲ yullardı. Y m beĢ otuz 

çelik bulġur ġaynadıllardı. Ġndi buydā yıḫıyan da yoḳ. Önceden yüz elli çelik, iki yüz 20 

çelik unnuḳ dutardıḳ bizim ēmizde. Bulġur ġaynadan da yōk buyda ġaynadan da yoḳ, 

hazır alıyor herkez, hazır alıyor. Bu iĢler olurdu iĢde baĢġa ne olurdu baĢġa. HerkeĢ 

güz geldi miydi odunŭnu ederdi. He ġıĢlıḳ yaḫacānı ederdi. Paltānan kesellerdi. ġindi 

hızar moturu çıḳdı. Önce paltānan ġoca söodü kesellerdi. Yaḳmaç eder odun 
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yarallardı esgiden. En iyi odunuydu buranıŋ, burda meĢe yoḳ. Bāları meselā, baları 25 

gederdik önce buğazını açardıḳ, buğazını açdıḳdan sōna, bel, bel ġullanırdıḳ, ġazma 

ġullanırdıḳ esgi ġazmalardan uĢları birer metre ġazma ġullanıllardı, he esgi 

ġazmalardan. Bālar ondan sōna budanırdı. Budandıḳdan sōna geri gedellerdi, tekrar 

picini alıllardı. He diplerinde piĢleri var onnarı alırlardı. EĢġınnarını alıllardı. Ondan 

sōna belci götürür belledillerdi. Yemek götürüllerdi onnara. Amele he. Adam götürür 30 

belledillerdi bāları.   Ānadıí dezzeolu. BaĢġa da buranıŋ geçimi ney, buranıŋ geçimi 

bunnarıdı yāni pancar, fasulye, mısır darısı sōnadan çıḳdı.  

Düğünler nasıldı burada yirmi sene otuz sene önce? 

Burada önce düğünner, önceki düğünner bȫle otuz seneki önceki düğünner bȫle 

Ģeynen düğün salonnarında çalınmazdı. Önceki düğünner burıyá. Adam ġız isdemiye 35 

gelirdi meselā ġızı Ģindik meselā telifon melifon yōdu o zaman, telifon ne yōdu. 

Adam ġızını mesela Ģindi Ģeyederdi görücü usulü verirdi ġızı.  

Kızlar erkekler birbirleriyle görüĢmez miydi hiç? 

GörüĢmezdi, heç görüĢmezdi benim gördüúm ȫlēdi önceki.  

Peki, kıza sorulmaz mıydı? 40 

Yoḳ benim gördüúm ȫlēdi önceki. Yaní sorulmazdı, sen meselā ġızıŋı veriyoŋ, ġızıŋı 

Allah‟ıŋ emriynen verirdiŋ. He sōna bȫle güccük yaĢda ġız vermezlerdi ki. En 

azından y m  iki yim beĢ yaĢardı ġız, önceleri. ġindi on yedi, on   altı, om beĢ yaĢında 

ġız veriyollar, on   üç yaĢında ġız veriyollar. Söz kesilirdi, havlānan Ģey yapılırdı, 

nikâh ėdellerdi, teneke havlānan. BeĢ kilōluḳ teneke havlalar var ya onúynan nikâh 45 

ederlerdi, ondan sōna belirli bir müddet dururdu. Davul getirillerdi ġara davul, ǥún 

kesellerdi, gelinini götürüllerdi. Önceden ȫlēdi. Üç gün çalardı, üç gün düğün çalardı 

ġız evinde ōlan evinde. Yėmek döḵellerdi esgiden yāni bȫle Ģey ne yōdu. Pilav 
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yapılırdı dolma yapılırdı, sulu yapılırdı fasılya sulusu, fasılya sulusu yapılırdı sarma 

yapallardı, herĢėyi yapallardı önceden. Amma Ģindi düğün salonu çıḳdı. Üç gün 50 

düğün çalallardı üç gün yemek yapallardı, üç gün yemek verillerdi misafire. Seamen 

meselesi, seamen evlerde yatardı burda. yōḳ herkeĢ misāFir götürürdü. Meselā sen 

seamen gelmissiŋ, ben evime ǥótürür yatırırdım seni.  

Pazara gider misiniz ihtiyaçlarınızı karĢılamak için yoksa köyünüzdeki ürettikleriniz 

yeter mi? 55 

Normalda yetiyo yāní yetmese bile gedip Ģeherden alıp geliyoḳ. Üretdiklerimiz gendi 

gendimize yetiyo. Yetmiyen olmıyanī da var, olanı da var. Domatis, biber, patatis, 

yaní fasulya, pancarı zatan faPrıḫıya götürüyoḳ, he Ģeker pancarını. Bunnarnan 

geçim ediyoḫ burda. Malcılıḳ var, ġoyun, inek, bunnarı besliyoḳ. Satan satıyor, 

satmıyan da satmıyor. Fazla mal olan satıyor, fazla malı olmıyan satmıyor gendini 60 

idāre ediyor evinde, yānı, peynirini. Yataḳ döḵüyoḳ esgi baba dede usulü, yataḳ var 

ya evereceamiz ġız için oğlan için yataḳ döḵüyoḳ. Fazla olan satıyor. Ȫle oluyor. 

Kirmen eğirme yoḳ önceden varıdı, esgiden varıdı Ģindi yoḳ. Esgiden varıdı o, yoḳ 

Ģindi. Geçi ġılından ip örellerdi, onnar hep ḳaḫdı dezzeolu. Yoḳ örmüyollar, Ģindi ip 

çoraP  örellerdi önceden ihdiyar ġarılar, ayaḳlarımıza gėymiye. ÇarĢıdan alıyolar 65 

Ģindi egis mi ören de yoḳ, ören yoḫ. Buranıŋ geçimi ȫlēdi iĢde önceden. ġindi hep 

çarĢıya bindi. Olan eḵiyor tarlasını taḫımını yiyor, olmıyan gedip çarĢıdan alıp 

geliyor. ġindi bura isdimlā getdi bura tarımcılıḳ azaldı burda, bizim bu Ġaragöz 

köyünde tarımcılıḳ  azaldı. Ġsdimlā getdi hee, faPrıḫıya getdi, Ģindi buranıŋ Ģeyi 
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azaldı, çifcil . isTimlaḳdan para alannar hep AvĢın‟a getdiler, ElbisTan‟a göĢdüler. 70 

ElbisTan‟a getdi, çō AvĢın‟a getdi, getdiler hep. 
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-28- 

Anlatan: Naciye ASLANER 

74 yaĢ 

Derleme yeri: Karagöz  

Bir Pıçaḳ varıdı oŋa beĢ sene getdim. Gedince vardım mı bir bȫk yere diyom ki 5 

diŋeldim mi bu hocalarıŋ, hocaları Allah assıŋ. Diyolar ki niye hocaları assıŋ Allah, 

diyom ki ben beĢ sene getdim beĢ sene ..ḳ yudum. Evel ȫlēdi oḫuldan gederdik 

aĢĢāda bir puŋarımız vardı, onuŋ çocúynuŋ ..ḫunu yurduḳ. Bi Ģe belliyemedik, beĢ 

seneden sōna geri çıḳdım. Heç biĢi birinden geçemedim, oḫutmadı beni, avradınıŋ 

adını Ayten‟di, gendine Pıçaḳ dellerdi, oŋa getdim bi Ģey ānamadım.  10 

Aha Ģu ġapıdan beni ġaçırdılar, Ģu yannı tarafı. Ben ufādım, adam orta yolluydu. 

Bura benim babamıŋ eviydi hee, bu yanna da gelin geldim. Bȫle vardım varmam, 

düún davûl görmedim, bi Ģėy bilmedim, ondan sōna da bilmedim. Dōrdum atdım, 

dōrdum atdım, Ģuralarda tordan topraḫdan bȫdüler. On  altı dōmudu dōrmam, Ģindi 

ossa da dōrsáydım höḵümet para verirdi baŋa. Bi Ģėy de alamadım. Bunu everiyim, 15 

yemlik satdım, kenger satdım, itburnu topladım, götürdüm, tanıĢlar yardım etdi. 

Bȫlel nen daha geçiniyom daha geçiniyom. Ȫle oldu benim iĢ, hee ȫle, Allah bȫḵ. Ne 

hasdelenici, ölen öldü ġalan ġaldı. ToḳTura nėriye ǥótürüyüm ki, dölüŋ biri Ģurdan 

aĢĢā düĢdü, damdan düĢünce Ģurası ġaFası yarıldı, ortadan ikiye ayrıldı. Getdim bir 

salça getirdim, ġıymıya ġodūmuz salçadan depesine basdım burıya. Basdım amma 20 

depesinde epiy çekdi çocuḳ. Epey çekince aman çocuḳ nic   oldu yaman çocuḳ nic  

oldu, biĢ  olmadı. Çocūŋ ordan, bir de o zaman sinekler çoḲ  olurdu, ġurd  atmıĢ, 

salçıyá ġaldırdıḳdan sōna. Allah‟ım ben nėydiym, aman Allah‟ım. Aman dedi herif, 

ölürse ölür dolu dedi túḵenici miki dedi. Bir dedi ki bilmed m bir Kürd‟e ıras geldim, 
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Kürt dedi ki gel dedi bir dedi dōtduracaḳ ġadın var dedi. Onuŋ adı nēdi ġız, o 25 

dōtduranıŋ? Topal ebe deal, öteki Müjgân, Müzgân dėdi seniŋ bibiyiŋ ġızına hısım 

gelir dedi, ula Allah‟dan ġorḳ Ģunu niye öldürücüŋ bu misilli çocúü dedi. Gel gėdek 

sennen dedi. Bunnan getdik çıḳdıḳ orıya Ģimdi, çıḳdıḳ vardıḳ. O iki ilaç Müzgân 

verdi, iki de toḳTur verdi, çocúüŋ depesine. Getirdik Ģėyi salçıye ġaldırdıḳ çocúüŋ 

depesine Ģey atmıĢ, ġurd  atmıĢ. Onnarıŋ ilacından çocuḳ ġurtardı ölmedi. Sarıca bir 30 

çocúüdü, bu çocuḳ bȫle oldū. Bunnarıŋ altı tānesini neise everdim. Herif, ġulāsma 

dolaĢırdı amma baĢına medetsizdi. O da aḳciğer ġanseriydi, baŋa bir mededi olmadı, 

bir ǥún ǥórmedim. Benim ufādım beni babayiğitl  aldatdı amma bȫle ömrüm bitdi. 

Böüzü de gel gelelim o güccük ōlan ġaldı. GüccüK ōlan ġalınca dedi ki ana dedi ben 

esgere gedicim sen alḫıĢ ėyle baŋa dedi. Omuzuna çentē alır künde çalıĢmıya gėder. 35 

Omuzuna çentei ġarp(?)da çalıĢıyom ana dedi. BeĢ ǥún çalıĢır üç ǥún geri gelir aynı 

olur. BeĢ ǥún çalıĢır üç ǥún gelir yer geri gėder. Allah‟ım ben nėydiym ġurban 

oldūm. Yanımda da durmuyo ki yanımda duruyo diyem. Aynı seniŋ gimi bir tanıĢ 

gimi geliyo ġaçıp gėdiyo. Allah ben nėydiym nėylēm. Dedi ki esger vaḫdı geldi ōlan 

esgere gedici. Ana dedi alḫıĢ ėyle seniŋ Ģiyeŋ olur beni yaḫın yere düĢür dedi. Ėyi 40 

ōlum ediyim dedim, ōlan Adanı‟ya düĢdü. AlḫıĢ ėyledim torunum da getdi Adanı‟ya. 

Torunum da baĢġa yere yırā düĢdü. Dediler ki bu nėyitdiyse tanıĢı çoḳ, ōlu Adanı‟ya 

düĢdü bizim ki ta yırā düĢdü dediler. Anam benim neim, benim bi Ģeyim yoḳ bir 

ġadınım dul. Oldu oldu ötdü, dedim ki ġalan iki ġat yataḳ döKdüm, ikicík bir öteberi 

ǥórdüm, dedim ki bunu da everiyim de heç dealim bu da baĢ göz ossun gelinneriŋ 45 

elini deanemesíŋ dedim. Onuŋ adı ne sallan bullan sallan bullan çıḳdım. Bir de 
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telifan verdi cebime Ģorda Ģindi duruyor. Onu da elim de çalsam da Ģindi d neseŋ. 

Getir ġı Ģonŭ da çalaḳ da d nesiŋ, Ģeyde duruy milaŋġazıŋ orda. Ġocamıssıŋ 

ġocamıssıŋ dön de aynıya baḳ dėyi. Bir de o ōlan baŋa bir telifon verdi, aĢdım. Buoz 

nēse ana ġurban oluyum, ōlum nėydiym nėydiym. AvĢin‟de bir ġız varımıĢ, o ġıza 50 

gediyim de ōlan babayiğit ġıza düúr oluyum dedim. Anam vardım malamat oldular 

onnar, ōlanı görmüĢler hoturafdan neden, ne biliyim neler çıḳmıĢ, yavrum bilgi 

çıḳmıĢ Ģu çıḳmıĢ neler çıḳmıĢ, bilmiyom ben. Boúz ġıza vardım ġız beni malamat 

oldu aldılar. Geliyom yoluŋ yarı, bir de baŋa telifon verdi ya cebime telifonu da 

aldım geliyom. O beri camínıŋ oŋú var biliŋ mi bilmeŋ mi? Oríye geldiydim telifon 55 

çaldı. Baŋa da dediler ki Ģu ġırmızıya bas, yeĢile bas dėyi ǥórsedir dediler. YeĢile 

basıyom alṓ dedim mi ne diyoŋ diyolar. Yōsa Ģeyi bilmiyom açmasını bilmiyom. 

Boúz oldu dediler, dedi ki ana sen beni everme dedi benim bir ay günüm ġaldı dedi 

ben ġaçıp geliyom dedi. Niye? Adana‟dan bir ġız ġaldırdım dedi. Allāh! Nėreŋe ġoŋ 

Allah‟ım! Ben bir fıḫare adamım. Ta Adana‟dan nasıl ġız getiriyim, yoḳ. Adana‟dan 60 

ġız, yōsa ġızı bazar günü indiriyom dedi. Orda bir gözel ġıZ, ufaḳ, o ġızı ġandırmıĢ 

fuḫare mektebe gėderḵen. Onuŋ adı ney ġızı ġandırmıĢ Allah‟ım nėydiym nėylēm, 

ġurban oldúúm Allah‟ım yoḳ. Bu ġızı baŋa alıcıŋ. Dedim ki ben Adanı‟ya gėderken 

beni arabalar dutuyo. Neydiyim ümidim kesisse gėdiyom, çıḳdım yola epmek aĢ 

yėme yoḳ ġusa ġusa, ede ede beni eletdiler Adanı‟ya, zehroĢum, zehroĢ oldum. 65 

Vasiyet beni dutuyo, görmemissim. Yėme görmemissim içme görmemissim yavrum. 

Beniki ḵṓ yėmā, tarḫana Ģōrası, cıyıklama. Bunnarı yiyom. O siziŋ yed ŋizi ben insan 

yanında ġola içmē bilmem yavrum, yerine göre çarĢı, düven öteberisi bilmem 
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yavrûm. Somun yerine ǥóre āzıma batar, somun yemem yavrum. Bunnar yoḳ baŋa, 

biĢė yoḳ yemem. Yed m ney? O bir ġoyun olur, o ġoyun yaını yerim, bu zaman oldu. 70 

Varĭrım baĢına Ģindi ġodum muydu larpadan ondan bi yol yutarım çiğ çiğ, onŭ da 

yutuverrim dehat gelir. BiĢirir o ȫnneri yerim, öteki yādan bi yudum içine damlatdım 

mı diyenecek nėriye gedeceami bilemem tuvalete zor ulaĢıyom. Ġarnım ārır 

ǥótürmez temelinde ȫle bȫmüssüm. Herif çobanıdı bunda eridik, çocuḳlarda bȫle 

oldu. Çocuḳları da bir āmir māmir ėdemedim, ėdemedim. Bunnar da birbirini geçindi 75 

getdi.  

…   

Bizim evde sandalye vardı, böüK  evde, ala da gelēdiŋ getir böügü otursuŋ. Seni de 

üzüyom yavrum ġurbanım. Boúz nerde var nerde yoḳ bir emmimiziŋ ōlu geldi bura 

hep ben yerinde bȫdüm ya. Bunnar benim emmim  ōlu, dayım ōlu hep bura. Ben 80 

burda bȫdüm temelim. Baba tarafım Tecirli deller, ġocam tarafı Aslaner dėller. Bu 

ḵṓŋ yarı yeri hep. Buoz nėydiym nėyliyem Allah‟ım. Ġoyúnu satdım ōlana verdim. 

Dedim ki ōlana geliniŋi getirek ōlum. Ġḵi sene bekledi gelin iki seneden sōna beĢ ay 

oldu iĢde, o da rahmet olacca onnara babası dedesine. Onnarıŋ da ġarĢılıḳlı olurumuĢ, 

cehizi çoḳ verillerimiĢ. Fıḫareniŋ… ġurıya bir düún dutdum yavrûm Allah seni 85 

inandırsıŋ, kimi otuz verdi, kimi beĢ verdi, kimi üç, eliŋ aTdíí daĢ yíraḳ gėdiyo. Ȫle 

idāre ėdiyom, bu evde de yalííz yatarım. Bi yol uĢdu evimiŋ o yannı, kepdi, uĢdu 

getdi. Vardım höḵümetinen dutuĢduḳ. Icıḳ Ģey verdi baŋa beton, ıcıḳ ne verdi. Orey  
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bir adam aldım ikiúnde geri yapdım evi. Oturuyom bȫle ġader yavrum. Yedi ōlan var 

dört ġız var, ȫle olunca om bir oluyor elleham.   90 
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-29- 

Anlatan: Cuma TECĠRLĠ, 85 yaĢ 

Adil ASLANER, 72 yaĢ 

Derleme yeri: Karagöz 

Eloğlu‟ndan, MaraĢ‟ıŋ Eloğlu‟ndan, ġasaba deal ha ora! Vallaha bilmiyom ben çoḳ, 5 

dedem gelmiĢ LöĢō gelmiĢ, Mamıḳ gelmiĢ, iḵisi bir ġardeĢ bunnarıŋ. Hah bu ḵúve 

yerleĢmiĢ. Ben mi? Ġoyúncüydüm hemĢerim ben. Yaylıya gediyodum, otuz sene 

yaylada gezdim. Satdım, savdım, yedim, iĢd m Ģindiye ġadar yaĢadım.  

Ġaç ġoyunuŋ varıdı emmi? 

BeĢ yüz. Orda benim yerim varıdı, orıya saman ġoyardım y mi naylon ġırḳ laylon. 10 

Adıŋ ney adıŋ? Sen de adıŋı soyadıŋı? Sen nėrelisiŋ? Kimiŋ  oğlusuŋ? Benim 

Erçene‟de hısımlarım mar la, otur bacı gel otur. Hısımlarım mar benim Erçene‟de, 

Mellesler. Melles Zeynal, Melles Ġadir.  … çoġ  oldu. 

Bulġuru, ġazan ġuruŋ, ġazana suyu ġoyan, bulġuru altını ataĢlaŋ, ġaynadıŋ. ġindi 

uzun uzun annadıyım mı? ġindi ġazan ġuraŋ, Ģu arḫadaĢnan da odunu satın  alıŋ, 15 

getiriŋ altına soḫaŋ, ġaynar dama çıḫadıŋ sereŋ hemĢerim. Götürüŋ çeḵdiriŋ, ġalan 

yemiye baĢlaŋ. Pilav iĢde duru yemek, ġatı yemek. Bulġurdan baĢġa bir yemek 

yapmaz pilavdan baĢġa. Ne çıḫar yavrum bulġurdan. Ġıyma yapaŋ, düurcük çıḫadıŋ, 

ġıyma yapaŋ. YaĢantımız iĢde bȫle ǥózúŋ ǥórúyor, ḵúllúkde yaĢıyoḳ.  

Yolculukları nasıl yapardınız eskiden? 20 

MaraĢ‟a, o zaman? EĢĢeanen, eĢĢeanen doḫuz oŋ ǥúnde.  

Bi de yaylayı anlat bahıyım bize? 
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Soŋ ǥúzde, bu ay var ya? Eḵimde, hah eḵim dėy m de sen ağna. Ben avradınan mı 

çıḫıc m.  

(AA) -Bahale o beĢ Ģüz ġoyunnan yaylıya gederdi, eḵim ayında enerdi, burıya. 25 

Güzün geliyor.  

Yaz baharı çıḫardım ekim ayında burıye enerdim.    

O zaman yaylada hayvanlar telef olmasın diye mi? 

Hayır, ġardaĢím, yayla... 

(AA) -Yazın yaylıya çıḫıyor ki mallar telef olmasıŋ, yayla iyi olur. 30 

Orda ot mu çok? 

(AA) -Tabi tabi, sōḳ su… 

Orda ot heç yoḳ faġat yapdííŋ vazife temiz olur, tüccar temiz gelir alır ağnadī? Yā, 

yōrt, pendir bunnar temiz olur yaylada.  

Bir afet yaĢadınız mı? 35 

(AA) -Sel vurdu hep otları mutları götürdü ot öbekleri olur biçilir, öbekleri nēni 

götürdü. Sel götürdü.   

Ot öbeaniŋ üsdüne bindim candarmalar diyollar ki Ģu adama baḫ diyollar, sel altımda 

gediyor. Ama emeK verdim aboo diyoŋ ama biĢdim.  

Bir de güreĢ annat bām ġaç giĢiyi yıḫardıŋ? 40 

Onu annıyamaŋ sen. ġindik gücümüŋ yetd ni iḵisini üçünü yıḫardım, gücümüŋ 

yetmed ni çıḫardım.  

Haa sen adamsıŋ o zaman, om beĢ tenesini birden yıḫardım demiyoŋ yāni.  

Yalan sȫlēnce giniciketimi(?), seniŋ Erçenelileriŋ hepisini yıḫarım. Sülbü‟yü bil  

Sülbü‟yü?  45 
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Ava gider miydiniz? 

Yoḳ ġardeĢ. 

(AA) -DavĢan avına nēne gederdi. DavĢana getmea? DavĢan avına gedeŋ miydi? … 

Dā‟na neye getmed z mi la! 

Ben itinen ġurt murt bunnar olursa gederidim. Yōsa yoḳ.  50 

Gel emmi sen de anlat aslıŋı, nesliŋi. 

(AA) -Aslanōlu Bayram delleridi babama, babamıŋ babasına, he dedemize. Anamıŋ 

babasına Mizamca dellerdi Suluḳ‟dan gelme. Dedem Mizamca, babam mesebi 

Aslanoğlu Bayram Aslaner, ebem LoĢō, annemiŋ anası.  

Köyde sizi üzen bir olay yaĢandı mı, kan davası yaĢandı mı?  55 

(AA) -Varıdı Allah‟a Ģükür Ģindik yoḳ heç. Seçim dolayısíyla meselā muḫdar seçimi 

dolayısíyla birbiriyne de hasimleĢdiler, oḫul derik, oḫuluŋ orda muḫdarlıḳ Ģeyinde ta 

ėpiy oluyor buŋa ben ġıt bilirim, bir adam vurdu. Bir adam bir adamı vurdu. Aha 

Ģora bura derken adam diyo kine ben felan filanıŋ tarlalarına hele ney eḵerim, ne 

eḵerim de eḵdirmem de hele bi Ģeyler sȫledi. Onuŋ da ārına gėdecek laflar sȫlemiĢ, o 60 

yüzden mesela biliyoŋ mu bȫle bir hādise çıḳdı, biz hatırlıyoḳ onŭ da. Ondan sōna 

biz, ō bir nesil gitdi, ondan sōna mesela Ģindik Allā Ģüḵür hiç biĢi yoḳ.  

Ġırıldı geĢdiler ondan sōna, neye yarācı, ġırıldı vurdular ġırdılar. Ġḵi öldü iḵi, ḵṓ 

dṓĢünü bilmiyō la? 

(AA) -Ġkisi de bir tarafdan ikisi de bir tarafdan öldü. Biri napis düĢdü yatdı, napis 65 

düĢdü yatdī çıḳdı, o da mefād etdi eceliynen.  

Azíycıḳ müsāde et de bacı ben bi Ģey d ym, Antep‟de yatıyodum Ġonuḳoğlu‟nda. 

Bir ıhdıyar geldi yanıma yatdı, Ģindi hasdánada birbiriniŋ derdini sorallar. Iḫdıyara 

dedim ki emicem derdiŋ ney seniŋ hasdalīŋ ney dedim, seniki ney dedi ben ġalpden 



 

280 
 

anjı oldum dedi. Bizim ḵüve Ģehere faPrıḫa geldi tarla taḫım ġalmadı dedi. Ondan 70 

sıḫıntı etdim de bu derdi buldum yavrûm dedi. Biz ȫle olduḫ Ģindi. Topraḳ Ģurıya 

ġulāmızıŋ dibine geldi. Ya yārin ḳaḫıcıḳ ya bi gün höḵümet baŋa ev vermez, ḳaḳ der. 

Dōru mu ġardeĢ. Benim paramı verir.  ġimdi ben AvĢın‟a gederdim, AvĢın‟a getdim 

miydim elli biŋ tāne eĢĢek vardı AvĢın‟da. ġindi ben AvĢın‟dan geliyom, Ģȫle bi 

süzdüm ġafamdan hep taḳsi olmuĢ. Bu paráyĭ bunnar nėrden almıĢ dedim aceba.  75 

Asgerl ŋi nerde yapdıŋ? 

Erzurum elli bir tümende, om beĢ yaĢında, atmıĢ yetmiĢ sene oldu ben geleli. Dört 

sene yimi dörd  ay, ġırḳ seḵiz ay. Erzurum elli bir tümendēdim topÇuydum 

hemĢerim. Topuŋ yüklemesi topuŋ gėdip gelmesi, bunnarnan ūraĢırdım. 

Hatirlemiyom valla çoğ  oldu birez de ġafam yelli benim Ģindi. Evliydim, ȫle ġodum 80 

getdim fıḫare avradı. Mektup salardı para gönder, yav ben de nerden alıyım da 

gönderiyim derdim, annadıí hemĢerim ġaribennik vardı serde. Anasınıŋ yanında 

ġaldı.   
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Anlatan: Cuma TOLU, 84 yaĢ 

Fatik TOLU, 75 yaĢ  

Derleme yeri: Nadır 

Nadır ne zaman kurulmuĢtur? 5 

Vallā ben bilmem Nadır‟ıŋ ġuruluĢunu. Vallā orasını o ġadarlıḳ bilmiyóm. Ġlk 

ġuruluĢunda mı? Çoḳ  azıdı ilk ġuruluĢunda, anca yetmiĢ beĢ elli atmıĢ yetmiĢ beĢ o 

aradıyádi, Ģindi üç cüz hāne var.  

(FT) -Tarlıya da getdik, ġazma da ġazdıḳ ġadasını aldīm, yolma,  paḳla yolması da 

yolduḳ, pancar ekdik sökdük, onnarı çıḫatdıḳ, getirdik, halbırladıḲ eledik, 10 

bulġurumuzu ġaynatdıḳ. 

Bir de el daĢı olurdu, o bulġurları el daĢı olurdu tek  elimiznen ġoyur tek  elimiznen 

çekerdik. El daĢı olurdu dearmen güccük. 

Çocuklarınız hasta olduğunda ne yapardınız? 

Hasda oldūmuzda AvĢın‟a doḳdura gederdik yayan, araba yōdu çocū ġucāŋa alırdıŋ, 15 

yayan gėderdik. MaraĢ‟a çoḳ ġaç seferim var yayan yolculuḳ. Hüsēyn, yayan 

yolculūm çoḳ MaraĢ‟a arḫamızda ḵürek, yatāḳ, azzīmız iki Puçuḳ günde varırdıḳ baḫ 

MaraĢ‟a keseden. 

Burdan getdik Dilkiler vardı bilmeŋ sen Hüsēyn de, han varıdı, sözüm oğa hayvannar 

bi yanda yatardı biz bi yanda, ġuru yerlerde yatardıḳ, bir gün yatardıḳ ikinciun …. 20 

Hanı vardı orda yatardıḫ üçüncṓn MaraĢ‟a varırdıḳ. Sözüm oğa hayvannar bi yanda 

yatardı biz bi yanda yatardıḳ. Ayaḳlarımızda Ģo çarıḳ  olurdu çarıḳ. Yav biriniŋ öḵüzü 

ya inā ölücüydü Hüsēyn Ağa bir çüt baŋa çarıḳlıḳ ver de bir gün bāŋa gederim 
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derdik. Bir çüt ayāmızıŋ ölçüsü gön alırdıḳ, bir gün bāna gederdik temsil olaraḳ 

Hüsēyn Ağa, ȫliedi.  25 

(FT) -Nėriye varınca yırtılırdı? 

Ġabaḳ Tepiye varmadan yırtılırdı, deri nōlucu. Yalın gėderdik yalın hee, ayaḳġabı 

yoḳ aç susuz bir çüt deri çarıynan.  

Nasıl bulgur kaynatırdınız? 

Bulġuru ġaynatmıya Ģȫle otuz beĢ ġırḳ çelik yāní bulġurluḳ hazırlardıḳ, onu aĢĢā 30 

götürü oluḳda yīḫardıḳ, getirirdik beĢ altı tene ġazan düzerdik, orıya ġoyardīḳ, 

ġaynaTırdıḳ, arḫamızda da Ģiye alır çıḫardıḳ, serecāmiz yere Hüseyn Ağa, heee 

yōḫarı çıḫardırdıḳ evlat.  

(FT) -ġey yōdu, çatı yōdu ya esgiden dama sererdik, onu sererdik, geri yētden çıḫar 

ġarıĢdırırdıḫ, toplardıḫ, geri bir daha halbırnan elerdiK iĢde. ġindi de her Ģey hazır 35 

oldu. Ġıyma yuğururdum, pilav biĢirrim, dibine yaḳma deŋ çoban aĢı ondan yaparıḳ 

canım, salçalı pilav, ȫle biyaz pilav, ondan sōna mercimaK ġıyması, paḳla ġıyması, 

onnarı biĢiriŋ geri bulġuru ıslaŋ onuynan ġıyma yuğuruŋ yaní et ġıyması deal ya. 

ġindi etlere de ġıyma diyolar ya canım benim.  

Eskiden yiyeceklerinizi nasıl saklardınız? 40 

Esgiden ıĢıḳ yōdu dağa gederdik Ġara Puŋar var, ġağnıları ġoĢar orıya, o çam olurdu 

çamı söḵerdiK   arabanıŋ üsdünde getirirdik. ġurda da çıra olurdu, ġaz felan yoğudu, 

Ģurda çıralıḳ   olurdu idāreyi yaḫardı, geliniŋ birine dellerdi kine yavrum sen bu çıráyí 

söğündürme nöbetcisiŋ, biz yemāmizi yiyek ondan sōna sen ye dellerdi Hüsēyn. O 

birisi çamı yaḫardı söğündürmeden, biz yerdik sōna o çocuḳ yerdi yāní. 45 

(FT) -Yemekleri de Ģurıya sular süpürürdük, sele olurdu çıbıḳdan sele örellerdi, onu 

orıya birikdirirdik süt mü olur yōrt mu olur. Seliye baĢına geçirir seleniŋ baĢına da 
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bir çapıt örterdik, bir daĢ ġorduḳ, hazın damında olur, ondan sōna āĢamları da bȫle 

dıĢarıya çıḫadırdıḳ, ĠĢde sabahliyen geri onu içeriye çeḵerik, seliyede götürrük. 

Düğünner bayramlar nasıl olur Nadır‟da? 50 

Bunuŋ düğúnú oldu, ezel araba nerdiyedi ne nerdiyedi Hüsiyen Ağa, ata bindirdiler 

gelin getirdiler. Ġki adam dutdu elinden, bir de atıŋ yularından ȫle getirdi. 

(FT) -Esgiden ȫliyedi tabi. Taḫsi yōdu kine. Ata bindirillerdi kṓden kṓye de atınan 

gederdi.  

Kaç gün sürer düğün? 55 

Düğün mü?  Ġki gün bilemediŋ üç gün.   

(FT) -ġeyine göre adamına göre. Zengin olursa haftada çaldırırdı. Yoğusa bṓn bayraḳ 

ḳaḫar saba ġınası olur, bir güne gelin olur, fuḫareler  de ȫle.  

Halı vaḫdı düz olan bir hafda çaldırırdı Hüsēyn Ağa.  

(FT) -Davul çaldırır silah sıḫılır ne biliyim iĢde oynallar, ġadasını aldīm.  60 

Buranın halkı AvĢar mı, yörük mü nerden gelmiĢ yerleĢmiĢler? 

AvĢar da var Haceller deller, baĢġa yerden gelme de var. 
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-31- 

Anlatan: Cemile ÜZÜM, 82 yaĢ 

Ömer ÜZÜM, 53 yaĢ 

Derleme yeri: BaĢüstü 

Herif öleli aha birġaç sene oluyor. Ufaḳdan vardımıdı. Beni malımıŋ uçun aldılar 5 

ufaḳdan. Ele gederse, babam  ölmüĢ altı aylıḳ ġalmıssım anamıŋ ġucānda, bu ele 

gėderse dėyi, bȫrse ele gederse bizim tarlamızı taḫımĭmızı bölüĢüller demiĢler, buna 

beni ufaḳdan aldı. Dört sene esgerlik yapmıĢ herif. Ōluna alıyor emmimiz. Hee ėyle 

günüm geĢdi bu zamana ġadar iĢde. Yoḳsuzluḳnan iĢde Ģunuynan bunuynan ġuzum. 

Ne olacaḳ ciğerim. Anam da öldü babamı heç bilmem, altı aylıḳ ġalmıssım, babamı 10 

bilmem. ĠardeĢlerim de öldü üçü de. He, ben de Ģindi ōlum var burda onuŋ yanĭna 

geliyom. Valla iĢde ėyili kötülü geĢdi, ėyi geçmedi. Bir tarlamız varıdı gėder gelir 

ġazardım. Oğlum Ģeydince çocūnan ġor ġor gėderdim Ģunuŋ üsdüne. Memmed‟inen 

ġucağıma alır gėderdim. Sōna geri getirirdim paḳlıyá ġazardım, hılıŋġaç ėderdim 

onu.  15 

(ÖÜ) -Ġasım ÇavuĢ nasıl gezerdi? 

Ne deyici iĢde malım için ōluynan adeleĢdi. Ötekilerden al haḳġıŋı da ben den alma 

dedi boyüz de, benim haḳġımı dṓĢürdü ōluynan Ġasım Ali. Ufaḳdan vardım ōluna 

beĢ sene esgerliK  etmiĢ. Boúz de ėyle ōluynan adeleĢdi, geri ayrıldıḳ iĢde. 

BaĢġasınıŋ damına ayrıldıḳ, o da Ģimdi onu da böyütdüm Ģindi delānni oldu getdi, 20 

baĢġa dövlete getdi çalıĢıyor.  

Yoḳ ġuzum heç ōluna baḳmadı, bir yataḳ da eylemedi ġayĭnbabam baŋa, benim 

emmim olmuĢḫan yataḳ da eylemedi. Anam mıydı ne, baŋa bir ġat yataḫ onuynan 

getdim. Elimden dutdular gece götürdüler ġonu ġoŋĢu. Oğluynan adeleĢdi, haḫıŋı 

ötekilerden al da benden alma dėyi, onuŋ  uçun adileĢdiler dṓĢdüler ōluynan. Elimden 25 
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dutdular götürdüler gece ġonu ġoŋĢu gendi bile gelmedi evine. Anamıŋ evindēydim 

ġardeĢlerimiŋ, baḳmadılar heç. 

Isfuḫan‟dur aslı bizim elimiz 

UĢdu ördeK nahin ġaldı bülümüz 

Beyl   olursa niçe varır halımız 30 

DertleĢdirmeŋ esgi derdim çoḳ benim 

Kerem‟i mi çārıyım? 

Gökyüzünden uçup gediŋ durnalar 

Ġnsafıŋız yoḳ mu aldı dert beni 

Yolum yolum yoldu beni dert beni 35 

Beni yėre ḵömüŋ gediŋ durnalar 

Uzun Ahmed‟e çıḳdım yolum iĢ oldum 

Ben bu yoluŋ haŋġısına gėdeyim 

Bir yanım yağmır yağar yel eser  

Bir yanımdan dumanlanır yolum hey 40 

ĠĢde bunnarı bȫle çārırdım aḳlıma düĢeni çārırdım 

Keŋgere getdik, yemlā getdik, oluyordu yehar o zamannar cehaldik. 

Yürüyü git yörüyü yoluŋdan ġalma  

Her yüze güleni dost olur sanma  

Acelden ġorḫup da sen geri durma 45 

Yiğidiŋ hanına yalınaŋ geliŋ 

Dağlara, yaylaya, ava gider misiniz?  

(ÖÜ) -Kekā giderik, ġoyunumuz olur ġoyuna giderik,  ondan sōna ava giderik, keklik 

avına davĢan avına halen de gėdiyoḳ.  

Bir av hikâyesi anlatabilir misiniz? 50 
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(ÖÜ) -Yav Ģindi av hikâyesi dėince önceki insanlar Ģindiki insanlara baḫaraḳdan 

gelberiliydi. Gelberili, Ģimdi beĢ on giĢi olaraḳdan, ġar tab ki ḳar en aĢĢā da yarım 

metire ḳar, bȫlesil ḳarlarda ava giderdik, kekl  tutar, insannar dutardı, bāzan insannar 

olurdu kine çift dutardı. Yanındāḫı dutamıyan arḫadaĢına bir tānesini verirdi, birini 

verirdi.  E Ģindiki insanlar on tānesini de dutsa bir tānesini vermiyor. Gelberilik bu 55 

yaní böyüK güccük yaní hatir góŋúl budur. Yaní öncekine baḫaraḳdan hatir góŋúl 

ġalmamıĢ Ģimdi, bitmiĢ. Önce motur yoḳdu, ha çifcilā gelelim, ġānıydı. Öküz, 

öküzünen beraber sap gelirdi, fasılya gelirdi, aylarca gem sürülürdü. Öküzüŋ 

arḫasına gem atardıḳ gem sürülürdü. Meselā gelen sapı ġağnıynan getirirdik, burda 

gemnen öküzlernen dolandırırdıḳ sürerdik. Bir ay rüzgâr beklerdiK onu savurmaḳ 60 

için yabáynan. ġimdiye gelince moturnan ediyoŋ. Motur da bitdi Ģu günnerde Ģey 

geldi ondan sōra biçer geliyor. Bir günde samanıŋı getiriyoŋ, teneŋi getiriyoŋ.  

Köyünüzün adı nerden gelmiĢtir, NıĢanıt ne demek? 

(ÖÜ) -NıĢanıt, önce burası ormanımıĢ, bu köy ormandan görükmezimiĢ. DıĢdan 

gelen bir misāvir köyü bulamızımıĢ ormandan. Buranıŋ adı önceki adı NıĢanıt Ģindi 65 

BaĢüsdü oldu da. NıĢanıt ismini afidersin köPāŋ sesine gelillermiĢ. Bir köpek 

havlıyacaḳ da ha burda bir ḵöy varımıĢ denecek vaziyetde bura ormanıŋ içindiyemiş. 

Yaní NıĢanıt ismini ondan aldı yaní. Köpek ses veriyor yāní, bir belirti veriyor. O 

köpān sesine geliyollarmıĢ. Ormandan görükmezmiĢ bu Ģeyden NıĢanıt demiĢler.  

Atalarınız nereden gelmiĢtir, hangi boydan, aĢirettensiniz? 70 

(ÖÜ) -Vallaha yavrım Ģimdi baĢġa ġab le bilmem de bizler Ģindi bize Omarlar deller, 

biz aĢiretimissik, aĢiretimissik, Kürtmüssük biz.  Bizim geliĢ yerimiz o Omar oğlu 
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Kürt yiğeni deal mi? ġimdi bizim ġabilede Ömer ismi hiç eksiK  olmaz benim de 

adım Ömer.  

Peki, siz Kürtçe bilir misiniz? 75 

(ÖÜ) -Ha yooḳ ben Kürtciye nerden bilecām.  

Peki, bu sağlam mı sizin Kürt olduğunuz? 

(ÖÜ) -Tabi ki Ömer oğlu Kürt yiğeni deal mi?  Biz onnardan gelmiyemissik. Ha 

Ömer‟i de bilmem. Genellikle aĢiret hep dönme yāní.  

Bir yiğitlik hikâyesi bilir misiniz? 80 

(ÖÜ) - ġimdi hikâye, önce Ģey çoḳ gelirmiĢ sen de bu vurucu ġırıcı daḫımı olannar, 

bu köye gelmemiĢler. Bu köy, iki tānesini vurmuĢ. Onlar da at var, sen atı bilir 

misiŋ? At, ata yüklemiĢler, almıĢ götürmüĢler cenāziye, ondan sōna bu köye ȫle 

vurucu ġırıcı daḫımı gelmemiĢ. Bū Haydarlardan Ģey varıdı o, eĢġíya eĢġíya. 

EĢġıyalar gelirimiĢ burda seniŋ kendi malıŋı alırımıĢ, ināŋi alırımıĢ, danaŋı alır 85 

götürürümüĢ. Saŋa zulum yaparımıĢ, baḳmıĢlar zulum yapıyollar, önceden 

mavuzerler olurdu silah, onuynan atıyor. Uzūn ġoca ġoca pacalar olurdu sen yetiĢip 

gelmediŋ , o evleriŋ o duman çıḫan pacaları var ya, daĢdan bȫle örellerdi. Onuŋ 

dibine yatıyor, onu ḵöyüŋ içine sıḫıyor Ģu Bayram‟ıŋ eviniŋ ordan vuruyor hee, 

mavızarnan eĢġıyayı. Vurduḳları adamı alıyollar ata bindiriyollar, alıp ġaçıyollar, 90 

götürüyollar. Ondan sōna bu ḵöye esġıya basmıyor, gelmiyor.  

(ÖÜ) -ġimdi yiğenim önce bu araç yoğuḫan, arabalar ġaç gün oldu çıḫalı ki om beĢ 

gün oldu diyelim yav. Hayvannán götürürdük, ondan sorra iki üç gün üsdüne 

merkeze ulaĢmaḲ  için ḵürekle yol açardıḳ. Yayan gider gelirdik, hayvannan gider 

gelirdik. Bizim araçlarımız hep hayvanıdı, üsdüne bir hābe atardıḳ ehdiyecimizi 95 

gėder ȫle gederir gelirdik. Araba yōdu, açıḳ yol yōdu. Araba yoḳdu bu köyde. 

Hasdaları, Ģey yapardıḳ sal, meselā diyelim büyük, Ģindiki diyelim yaní batdāniye, 
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batdāne olup da önceden hep ġıl, ġıl çul yapallardı. Bṓrüne iki tāne ağac   uzadırdıḳ 

sal yapardıḳ salınan götürürdük omuzumuzda, ȫleydi marhemiyet bölgesiydi. Ama 

Ģindi her türlü ulaĢım çuvaldı, yollar nizami oldu.  100 

Ġklimi değiĢti mi buranın eskiye göre? 

Mutlaḫa, deaĢmiĢtir. Önce ḳar daha çoḳ yağardı, dam boyu böle ġarlar yağardı. ġindi 

ġar yāmıyor önceḫine baḫaraḳdan, mesela keklikler, davĢannar gelirdi, ġocaman 

ġocaman bu evleriŋ pacası olurdu, pacadan içeriye düĢerdi keklik. Daraldı mı köyüŋ 

içine gelirdi davĢan. ġindi davĢan da ġalmadı keklik de ġalmadı öncekine 105 

baḫaraḳdan. 
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-32- 

Anlatan: Ali KARAKAġ, 86 yaĢ 

Hatice KARAKAġ, 68 yaĢ 

Derleme yeri: Ördek 

(HK) -ĠĢ ġızım iĢ iĢden baĢımızı bulamadıḳ ki. Yolmā, ġazmā, ġalīç, çocuḳlara nerde 5 

baḫıbildik. Elimize bir yemeK geĢdiyse dürdüK ellerine verdik. Çocuḳlar dürümünen 

ġodu getdi, ȫle yaĢandıḳ yāni. Biz yaĢ yaĢamadıḳ Ģindikiler yaĢıyor. Ne bulduḳ ki ne 

yiyek. Evel bȫle Ģey yōdu yaní bir zepze satılmazdı na zaman seníŋ zepzeŋ çıḫarsa 

onu yerdik. ĠıĢa bi Ģet ġurudursaḳ onu yerdik, ġuru olacaḳ. Ȫle bir Ģey görmedik, bir 

portaḫal elimize geçmezdi. Bir hasde, çalıĢmıya geden olursa bir hasde yanına bir 10 

portaḫal getirirse onu görürdük. Yōdu bi Ģet. Elimizde gece yurduḳ, giyeceḵ de 

yoğudu sererdik sabānan giyer iĢe gederdik. Çocuḳlara bez bulamazdıḳ.  

Hafdada don yōdu bizde, aylıḳ yunurdu deaĢik yoğudu. Orā girerdik orā ġurtarıcıŋ da 

üsdǖ baĢī, yaḫalarımız ḳoḫardı ġızım, Ģindikileriŋ ġırḳ ġat asbap var.  

(HK) -Bi yandan alıyollar bi yandan yaḫıyollar eve sīyacā ġalmıyo. 15 

ġu ayaḳġabınıŋ ip çorabı ben ham gönden çarıḳ dikerdim onúynan çüte gederdim. 

Orda da esgimesiŋ deyi çarī darbıza ḵömerdik, çütü ġoyúrunca giyerdik ayaḳġabı 

esgimesiŋ diye. Bizde yaĢantı nerdēdi yiğenim. 

Darbız ne demek? 

YaĢa, yaní darbız derḫen, 20 

(HK) -Toprā eĢer darbız yere kömerimiĢ ġurumasıŋ deyi. 

Bir azzıḳ gelirdi ḵömerdik yarısına ġarinçe çoḫardı azzííŋ içine. Tarlada gevremesíŋ 

deyi. Buŋa nerden çökerse oŋa da ġarinçe çökerdi. Çitir çitir ġarinçe yerdi.  

Buzdolabı yokken yiyecekleri nerede saklardınız? 
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(HK) -Seleniŋ altına iĢde örülü sele olurdu Ģeyden örellerdi çıbıḳdan, onuŋ altına 25 

ġorduḳ. Su serperdik ki ıcıḳ serin ossuŋ da bi Ģetler eĢgimesiŋ. Örellerdi ġoca sele 

daha Ģu Ģeyde duruyo ġoca. Südü neyi oŋa ġorduḳ altına su serperdik ki darbız 

toprādı ya serin dursuŋ da ıcıḳ eĢgimesíŋ. Biz bir gún görmedik ġızım Ģindikiler 

görüyo. 

YaĢantı yōdu ġızım, ev barḳ bȫle ev nerdēdi ohooo! 30 

Ben temelini ānarsam anamıŋ ününden beri baḫ. Bizim beĢ çocuḳ anasıydı benim 

anam, hepisi getdi, bir tek ben ġaldım evde. Biz bir evde otururduḳ bȫle iki mā gimi 

bir evidi. … nēy ġalmayĭġıdı çürüyügüdü babamız nēymiz yōḫana. Ev ortadan aḫardı 

oreyde deldik daha dabana aḫardı daha ordan da Tabana aḫardı yāmur. Biz yaĢantı 

nerdēydi ki bre gözüŋü sevim sen onu sorarsaŋ.  Beni Sevin‟de bir dezzem varıdı o 35 

bȫtdü sekiz yil. Ġki çocūnuŋ sırtına ǥótürdü anam ölünce anam Sevinniydi. Orda bir 

gelin varıdı EĢe isminde Ġarġa Hasan‟ıŋ ġızı. Suya gederken çüt satırınan gėderse 

terkine bindirir fesden dutdururdu, fesliydi. Tek satırınan gederse ġucāna götürürdü 

puŋarıŋ baĢına. Biz yaĢantı yaĢamadıḳ, yaĢadıḳ buozde meydăna geldik buozde 

zaman getdi. Saḫal ağardı diĢ döḵüldü. Bizim iĢ bitmiĢ yiğenim bizden bi Ģe ġalmadı.  40 

Ne iĢler yaptınız? 

Dutduğum bizim iĢimiz óḵúz gütdük, çüt sürdük, ġalıç biçdik, ġağnı yapardım, saban 

yapardım ben, ıcıḳ aḳlım baĢıma geldi geleli. Daha da baḳ her evde birer tene esgi 

ġağnınıŋ Ģeklinde birer tene ġağnı var çocuḳlarıŋ hepsiniŋ de. Esgi oŋa beŋzer 

güccüḳ ya, esgi ġağnılar nēlēse onuŋ gimi bir ġağnı yapardıḳ. ġimdi çifcilik, aha Ģu 45 

harman yerinde aylarca haftalarca gem sürerdik tozuŋ ġubarıŋ içinde Ģu ayaḳlarımızı 

ġaĢıya ġaĢıya ġanadırdıḳ Allah ėtmesíŋ tozdan, yaḫardı. Haftada bi yol çimemezdik 

su bulup da yavrum. Bizi sorarsaŋ irezillik geldi geĢdi. Vahıt da getdi kemalını 

buldu, Allah iman versíŋ Ģinden sōna yiğenim bizim Ģeyimiz ġalmadı yavrûm.   
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(HK) -Su bulubilsek, bȫle suyu nėrelerden çeḵerdik. Evlerde su mu varıdı.  50 

Bȫle su nerdēdi evlerde. Gördúğúŋ çayder su getirillerdi. Ta Ģu aĢĢa çaydan,  

AĢĢā endi miki? Deey bucā?  

Bucaḳdan aĢĢaya ta Ģorıya enerseŋ. Ordan çatılı bizim ev de Ģindi aĢĢādıyedi burda 

dealidi bizim ev, Ģo ḵṓŋ ortasındeydı. Ordan su götürecek, ġıĢın hele Ģu ġar yağınca 

avratlar ayā yalın   avratlar, anamıŋ Ģȫle hezenden kertme sümbülü varıdı aĢĢādan 55 

suyu getirennēr onuŋ dibine ġonardı, ayaḳları yalınaḳ ġıpġırmızı orda solūnu alırdı 

kṓŋ içine suya getirillerdi. ġu bolluğa Ģu varlığa, te nerde bulduḳ ġızım. Allah o 

yaĢantıyı düĢmanıma da yaĢatmasıŋ, o günner de gelmesíŋ ġızım. Ȫledi ġızım bir 

gün görmedik. 

Ne hazırlardınız kıĢa? 60 

(HK) -Pilav biĢirirdik, dibine yaḳma der onu biĢirirdik mercimek cıyıḳlaması iĢde 

sütlü Ģōra, paḫla ġıyması gṓ paḫla onnarı doldururduḳ. 

DiĢ tarhana, iki çelik tarhanaŋ varısa, acıḳ da gṓ paḫla ġurutduysaŋ yaza çıḫardı 

ġızım. Bizim ġıĢ azzíymız çayımız kayfemiz tarhanıyedí ġızım o günüŋ behrinde. 

Çay yōdu bi Ģey yōdu.   65 

(HK) -Sabaha da yemek biĢirirdik inek sāmıya gederdim, altını yaḫardım ineaŋ birini 

sağar ġopar gelir hemen odunnarı ireli ederdim ki hemen yemek gecikmesíŋ, eḵín 

biçiyo ya. Hazırlar çocū sırtıma bindirirdim azzī belime bālardım. Bir elime sitili 

alırdım, ġor gederdim ötǖze, Ģu ötǖzü aĢardık ta.   

Biz  yaĢantı dealidi. 70 

(HK) -Bȫle yaĢadıḫ. ġindi māĢallah Ģindikiler ohooo. 
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Ġkiūne bir elíŋí neriye soḳsaŋ bit bulurduŋ ġızım sen dediriciyseŋ. ġindi nesli kesildi 

sığılġanıŋ da. Nėreŋ giciĢse eliŋi atardıŋ ki ġosġoca bit, ġaldır at.  

(HK) -Ama o ġamatoḫ ilacı geçince bit nerde ġaldı. 

E o zamanaçı nėytdik.  75 

(HK) -Amma ben o zaman daha çocūdum o ġamatoḫ ilacında, o ilacı atınca heç. 

Bu benden güccük, benden aĢĢā ossa om beĢ yaĢ güccüklǖ var. Benim ikinci 

evlenmem. 

Kaç çocuğun var amca? 

On. Ölen biri öldü, Ģindi beĢ   ōlan beĢ ġız var dünyada. 80 

Askerliğini nerde yaptın amca? 

SarıġamıĢ‟da, süvariydik ġızım. Asgerlikde yiğididim ġızım. Benim bir yüz baĢım 

varıdı Celal Araz diye, tezkirē verirken gel ōlum gėtme dedi beniynen gel beniynen 

otur ḳaḳ seni bir adam ediyim dedi öleneçi saŋa baḫıyım dedi. Dedim bizim orda 

aylemiz var, Ģunumuz var bunumuz var, ben burda nēle ġalıyım. Sōna piĢman oluŋ 85 

ōlum dedi amma sözünü dutmadıḳ herifiŋ geldik getdik.  Çoḳ sevgili bir esgeridim 

eller ikinci günü tēsir olunca ben dört gün salmadı beni. TefdiĢ var ōlum ben de 

ġolbaĢılıḳ yapardım súvarilikde. TefdiĢ gelecek alay ġumandanı dedi. Acemiler hep 

getdi, acemi bilmez dedi, seni dört gün salmıyom dedi… yṓmiyáŋi veriyim dedi. 

Dört gün orda ġaldım, e tekrarda yol ġapalıydı SarıġamıĢ‟dan gelememiĢler. Geliken 90 

de evine vardım ki ikisi bir yatıyolar Ģȫle hanımıynan. Ġapıyı yitdim baḳdım ki 

hanımıynan yatıyolar geri çekilince gel gel ōlum dedi ḳaḳ ikisi de oturdu ki hanımı 

böğründe ġaldı bir delikli asbab gėymiĢ cıscılbaḳ her Ģey dıĢında. Geri çekildim, 

hanımım elbisē gėymēnce girmem teğmenim dedim. Nēse bir elbise daḳdı girdim, 

gedic  ōlum, gedicim. Para haĢlīŋ dedi, bir keadim var cebimde dedim bir keat. Ōlum 95 
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bir keadinen neriye varıcıŋ. ArḫadaĢlarınan uydurur gėderik dedim. Ceketi veriver 

dedi, ceketini avradı verdi beĢ keat varımıĢ o günüŋ behrinde beĢ lira, onu verdi bir 

de keat yazdı. Var dedi ōğlum çay ocānda da ne var ne birikmiĢse dedi onu da al 

dedi, geri gel yanıma dedi. Çay ocāna geldim ki yedi buçuḳ keat de çay ocānda 

birikmiĢ. Yedi buçuḳ beĢ daha derince benden kimse zeŋgin olmadı. Gelikene çōnuŋ 100 

geri yolcu makine paralarını ben verdim. Bȫle asgerlikden geldim ġızım. Erçene‟de 

Ali, ġaĢ tene arḫadaĢım varıdı unutdum adlarını, Kebapcı.  

Çocukları nasıl avuturdun? 

(HK) -ĠĢde ne dedim çocuḳ nerde. Deriye otuddururduḳ ġalıca gederdik, yılan mı 

soḫucu bu çocā bi Ģet mi olucu, bir gelip çalan mı olucu bȫle bi Ģet yōdu. 105 

Yavru mu yitirdiŋ yar mı yitirdiŋ 

Durmadan gedersiŋ yola ġaderim  

Unutduŋ mu aç ġaldığıŋ günneri  

ġindi soḫum………………….. 

Of çekdikçe ġara bağrım dālıyom 110 

DosTa geden yollarımı bālıyom 

Bir yıldır ġalan bir de ağlıyom 

Gözüm yaĢı sele döndü ġaderim 

Yârim türkü aldı bir ince sesde 

Yar sırma saçını ėylemiĢ desde 115 

KekliK  olsaŋ ġara elmaŋ ġafesde 

Bülbül olsaŋ güle ġonmaŋ ġaderim 

ġair Nuru‟m derde söylüyor dilim 

Yaprān  açmadan soluyor gülüm 
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Az yaĢa çoḳ yaĢa aḫıbet ölüm 120 

Seni de ġuyallar sala ġaderim 

Bizim türkü deseŋ ġayeti çoḳ da ġazeliŋ aḳlıma gelecā ġalmadı Ģindi.  

(HK) -Ġazeli aḳlıŋa getirebilseŋ. 

Gelmiyór Ģindi nerde. Biz yed mizi unutduḳ.  

(HK) -Deyibilsem ben deyicim de, benim de aḳlıma gelmiyor. Yoḳ ben sȫlemem de 125 

bu çoḳ gözel sȫler.  

Bu köye neden Ördek demiĢler? 

(HK) -Ördek çōmuĢ burda. 

ġu gördüğuŋ, Ģu Ģindi aĢĢā dereden su aḫıyor bu ḫīrasdan görürseŋ. Buríyá çalıdan 

çipriden heç kimse giremezimiĢ baḳ ondan sōna Ģorda aĢĢāda Çat deller bir depe var 130 

orıya çıḫallar da mal haŋġı çipiliŋ içinde onu deanellerimiĢ esgi adamlar ġızım. Biz o 

günneri ne bildik ne de bilerik. Yılandan, çayandan bunuŋ içindā büḵden ȫle tarla 

taḫımda hep ora ağa malıymıĢ evel baḫımsız he Arif Ağalarıŋ. Herif ġıraç bucaḳları 

heç ellemezlerimiĢ. Çalı çipri almıĢ yörümüĢ bucāḳda sığ hendā yoḳ dümdüz 

gediyor. Aynı Ģu bucaḳdan aḫarḫana her taraf orman olmuĢ o günúŋ behrinde. E 135 

zaman zaman geliken ġırpa ġırpa su deriye düĢdü hendek oldu, yāmır da ġuruyunca 

herkeĢ de biĢdi tarlıyadı ġıraŋları. ġindi dutsaŋ varsaŋ bir tene çipri bulamaŋ 

bucaḳda, su hendānde aḫıp gediyor āzı aĢĢā. Burdan geder TılavĢın‟ıŋ dearmenni 

dönderirdi burdā geden su. Göz NiĢanıt‟dan çıḫar burdan geçēr orda TılavĢın‟ıŋ olā 

ḳaḫar TılavĢın‟ıŋ dearmenini dönderirdi o su. Ördek ġayeti çoğ  olurmuĢ o günüŋ 140 

behrinde, oŋa biz ulaĢamadıḳ.  

(HK) -Onuğ   uçun Ördek ḵṓ demiĢler.  
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Heç deaĢmedi daha da baḳ her yer deaĢdi Ördē’ŋki deaĢmedi. Ördea‟ŋ ismi 

deaĢmedi. 

Ördek‟te kimler yiğitmiĢ atalarından kimler karĢı koyarmıĢ eĢkıyalara? 145 

ġindi bizim ulaĢdīmızda ıĢġıya devrinde bu ḵṓ iki ġabiliyedi. Birine Hacceceler 

dellerdi birine de bizim ġabiliye de Deli Ehmetler dellerimiĢ. Babamızıŋ adına Deli 

Ehmet dellerimiĢ. Bu ḵúve de evel ıĢġıyalar çoḳca Ģu Çerkez mahallesiniŋ ḵṓnde 

yetiĢirdi ıĢġıyalar. Burda da bizim de bir Deli Ġsmāl adında bir adam varımıĢ evvelce. 

Kim mal ḫırḫızla da ǥótürse ġuruluḳda onuŋ izini sürer neriye ǥótürdü haŋġı ḵúve 150 

ǥótürse onu bulurumuĢ o adam. O ıĢġıyalar bāda yatarḫana bu nėrde yatıyo deyi o da 

bāda yatıyomuĢ, üç tene çocuḳ cılbaḳ gendi de cılbaḳ bāda yatarḫan ḫaber veriyolar, 

orıya yanına varıncı örtüyü açıp öldürücülerimiĢ. Baḫıyolar ḫı üç çocuḳ, gendi de 

cılbaḳ çocuḳlar da cılbaḳ. Yahu biz bunu öldürürsek bu çocuḳlar nėrde ġalacaḳ 

diyolar ıĢġıyalar. Dağda ıĢġıyalarıŋ aslı sābi aĢĢā Çerkez‟de. Bu varıyo uyanaraḳ 155 

yemin iĢdirek bir deha izimizi sürmesiŋ diyolar. Dürtüyolar uyandırıyolar ḳaḫınca 

baḫıyo ḫı tüfekli eĢġıya, üĢ dört tene eĢġıya baĢında diŋeliyo. Baḳ seni öldürecādik 

öldürmedik Ģu çocā ġoduḳ. Bir deha sen bizim hırḳızladīmız izi sürerseŋ sen neriye 

etseŋ seni öldürrüḳ. Oŋa yemin iĢdirip tȫbe etdiriyollar. Ondan sōna izini sürmüyor. 

Bizim kṓde izci adam varıdı. GüleĢçi ġayeti çoḫ, pehlivan adam güleĢen. Bizim ḵṓde 160 

güleĢci heç batmadı daha gėdiyor daha sürüyor baḳ, aha şindi emmimiŋ çocūnuŋ 

biri Selāttin isminde var uc ucuna ǥórseŋ yitseŋ belki Ģȫle ġabırġasını deleŋ 

yıḳmadıḳ adam ġalmadı gene de. Bȫle yiğit güleĢirdi. Aslımızda tüḵenmedi heç, ne 

türḵücü tüḵendi ne de güleĢci bitdi bizim ḵṓmüzde. 
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Heç yoḳ, heç yoḳ heç yoḳ hep Türk, bizde hiç yoḳ. Her ḵṓde var aynı ded ŋ gimi 165 

deaĢiklik, bizim ḵúve ȫle yabancı heç basmıyor. Ġki ġabile ȫle bȫdüK ȫle deaĢdi iĢde. 

Ġabileler arasında da iĢde sōna dṓĢúnce onlar da ayrıldı. ġindi Ģu yol Ģurdan gelir 

Ģurdan dōru ġarĢıya geçer. Bizim Deliler ġabilesi Ģu yanna getmezdi o Hacceceler 

ġabilesi de bu yanna getmezdi yoldan. Mülklerimiz hep ayrıydı, bȫle bȫle sınırdı. 

ġindi ise ġarman çorman oldu. Biz o yanna geĢdik o bu yanna geĢdi. ġindikiler aḫıllı 170 

mı deli mi evelkiler mi aḫıllı deli neyise bilemedim.  

Atalarınız nerden gelmiĢ? 

Vallaha onu neslini bilemem. Beytiz dėyi Ģu yanda aĢĢāda nerden gel se MaraĢ‟ıŋ o 

yanda Beltiz mi ney o melmeketden gelmiĢler, temelini bilmiyom ġızım hindi yalan 

söylemēm. Beytiz, he Beytiz‟den gelme.   175 
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-33- 

Anlatan: Döndü DAVUTOĞLU 

71 yaĢ 

Derleme yeri: Çomudüz 

Çoḫ çekdim ya Ģindi de çocuḫları da hep oḫutdum. ġindi ġızım, hemĢire var, 5 

ȫretmenim var, iki toḫturum var, bir bunu oḫut yarıda oḫulda aldım yarı döneminde, 

ḫasdalandım böğrāmiŋ tekini aldırıncaḫ bunu oḫuldan aldırdım, Ģindi de yētden 

oḫuduyom da çocā zarar etdim. Ötekileri hep oḫutdum ġızım. ĠĢde ėyle ġurban 

yavrum. Valla neler yaĢadım iĢde çoh çalıĢdıḫ bol çalıĢdıḫ ekinnen Ģunuynan 

bunuynan çalıĢdıḫ iĢde bėyle yaĢadıḫ. Adam binā yapdı, o bināları bu bināları ney 10 

hep adam yapdı. BeĢ sene bitdi altıya girdi mafāT   etdi. ġindi ġıĢ dedi miydi gėdiyom. 

MaraĢ‟dan toḫturlar ev aldı, ġıĢın beni burda ġomuyolar. Yaḫında iĢde hazırlıḫ 

görüyom gėdecēm gene. Biderleri eḵdim miydi gėdiyom. Buralarıŋ tarlalarını 

ekiyom, taḫımını ekiyom, ġoyup gėdiyom, yaz dedi miydi getiriyolar bení. BȫK  

ōlum var Elbisdan‟da o geliyor, o delalat oluyor Ģindi de toḫturlarıŋ yanĭna Ģurda oŋ 15 

gün sōna giderim. Evel oraḳ biçellerdi, gem sürellerdi mekineler ġıtıdı, teḵlemeydi, 

sōnadan aldılıḫ. 

Hayvanın var mıydı? 

Çoḫ çoḫ çoḫ, hep ben sādım, daha geçen sene üç tene ırahmatlıḫ ölüncek, inek derik 

ya biliyoŋ varıdı, ḫasdalanıncaḫ satdılar. Geçen sene bu zaman satdım dört senedir 20 

de MaraĢ‟dayım. Bir adama teslim etdik. Adam baḫıyo, biz gelip sāyoduḫ. ġindi 

adam da ġayrı ben de sağamayıncaḫ.  

-O da ağaĢları satıldīna üzülüyor, bu ağaĢları satdılar, neden satdınız diyor. 

Kimdir, Memmet mi? Gazeli döḵülüyor geliyom peḵliyemiyom yaz dedi miydi, 

ġapınıŋ ȫ malamat oluyor, süpürüyom ediyom peklenmiyor.  25 
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-Siz evli misiniz?  

Evli ġı, evli misíŋ? Ossuŋ Allaḫ ḫayırlí Ģeyler size versíŋ değer güder. ĠĢde diyom 

aldım oḫulda Ģindi oḫuduyom da. Tek böğrām, Ģindi böğrām ötekinde de daĢ çıḳdı 

iki tene, Ģindi heç yėriyemiyom habire heç dolaĢdırıyo. Bir sürü doum yapıldı bir 

sürü iĢ yapdım, çocuḫları hep oḫutdum, kȫ yerinden. ElbisTan‟dan ev dutardım. 30 

AvĢın‟da dutardım. Hepsini oḫutdum ben de ıcıḫ iĢde Ģindi. ġimdi arıyan Memmet 

miydi?  

-Babamı ġaybetdikde sōna babam ġanser oldu, aḫciğer ġanseri oldu, o da bacaların 

Ģeysi, iĢde bu bacaların da bize olmasının Ģeysi var. Benim amcam da ġanser oldu 

babam da. 35 

ġindi de ḫoḫusu geliyor pis pis, ḫoḫusu geliyor.   

Ġaynanam yōdu kine, yaní varıdı çoḫ yanımızda ġalmadı. Ġızınıŋ yanĭndaydı ben 

gelincek de ordaydı, gelincek de orda ġaldı. Çoḫ sürmedi mafāT  etdi. Ohoo 

disiplinn , ġorḫumuzda ayāmızı uzadamazdıḫ. ĠĢde ne deyim ki ne ānadıyım. O getdi, 

biz de ardı sıra gedicik yavrum.  40 

Evlerde su akmazken nasıl yapardın? 

Onu o suyu gėderdim tā, o suyu gėderdim ta Ģo yanda bir puŋar var, ordan alır gelir 

külē, kürün derik belki de biliŋ bilmeŋ davarlara kürüne suyu doldururdum, bėyle 

oluḫ taḫTada oluḫ yapardı ırahmatlıḫ o suyu doldururduḫ. On çüt mü gider om beĢ 

çüt mü davar ötede geleneçe hazırlardıḫ. Ġoyúnnara doldururduḫ geri ineklere 45 

çeḵerdik, geri bu bulaĢıḳları bu pendirleriŋ süzeḵleri olur neyi olur geri götürür hep 

orda yīhardım depeme alırdım. Gėder gelirdim. Baḫsene çalıĢı çalıĢı baḫsene. Burada 

su yōdu ḫu, beĢ çelik om beĢ çelik on altı çelik zahráyı hep sırtlar götürür orda yīḫar 

alır gelirdim burıya. ġindi de sular dolu bura dolu bura dolu, her yer sudur can getdi, 
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sıcaḫ su da dolu o da dolu. Bür sürü çocuḫ, iĢde bir tene son ōlumda ȫretmendir Ģindi 50 

onuŋkünü yīḫamadım onda hazır bez ġullandım. Yōdu ḫı eveli hepsínıŋ bunnarıŋ ne 

dėy m ki saŋa yavrum hep gücümünen yīḫar hep ġurudur altlarına ġordum. ġindi 

güzel bālıyolar Ģorıya atıyolar ne güzel. ġindi amma iĢTe ömür getdi, Ģindi 

yeriyemiyom baḳ aha yeriyemiyom. ĠĢTe ġurban yavrum zor. ġindi ġolay ġolay ġı, 

gelinnere diyom ki Ģindi üĢ tene gelinim vardır. ġindi diyom sizleriŋ iĢi ġolay diyom 55 

hepsi güzel hazır diyom. Suyu ossa yemē ossa hep içerde hazır. Irahmatlıḳ ötede 

gelirken, geliyordu ḫı el ayaḫ çamr, bina yapmada geliyór. Ben aha ġazanı ġordum 

Ģurıya ġazanı ġordum suyu ġızdırırdım, banyo ederdim, geri çamaĢırı elde yurdum, 

ġururdu ḫı sabāna adam iĢe gėde. ġindi ġıyafat da dolu her bi Ģē de dolu ya getdi. 

Yoḫ Ģimdi bu toḫtur var ya toḫtur her deim der, anamıŋ emē bȫK  oğlan dā halen der 60 

ötede gelsiŋ, yüzümü gözümü öper anamıŋ emē çoḫ, anam bol çalıĢdı. Baḫ Ģu traḫtor 

yōdu, ded ŋ gimi bulġur ġaynadıcıḫ, giderdiḫ çeleyi sırtlardıḫ getirirdik ki bulġur 

ġaynadaḫ. ġindi odunu ġırıyoḫ odunu altına ġoyoḫ ġayıtsız gelene. O zaman yōdu 

sōnadan aldıḫ hep. Sōnadan yapdıḫ aldı adam ırahmatlıḫ, hep sōnadan aldı hepsini. 

Evi, bura dam bilene yōdu, adam hep satın aldı. Ġol ġuFatímízne ikimiz de. ġindi 65 

GülüĢ‟e diyom da o zaman biz de ėyleydik, birimiz aḫıra girerdi birimiz iĢte.  

ġindi hemen boĢanıyolar hemen niĢannanıyolar, bir ay duruyo iki ay duruyo ondan 

sōna biz annaĢamadıḫ dėp Ģorıya çekiliyolar.  
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-34- 

Anlatan: Hamza HOCAOĞLU  

83 yaĢ 

Derleme yeri: Çobanbeyli  

Biz bu Çobanbeyli köyünüŋ yüzde seḵizeni Hacı Hüdayi‟den geliyór. Hacı Hüdayi, 5 

Rayhanlı aĢiretiníŋ Ġara ġabenli ġolundan. Bu esgiden Elbistan Aziziye Dağları‟na 

PuŋarbaĢı deniliyor Ģimdi Aziziye Dağları‟na yaylaġıya çıḫallarımıĢ. Göçebe halinde 

yaĢallarımıĢ. Burıya çıḳtıḳlarında seḵis sürü ġoyun, iki sürü sıġır, bir sürü deve, at 

bȫle ėner çıḫallarımıĢ. ĠıĢın Adanı‟ya yani Osmaniye o taraflara yazın da bu 

taraflara bu gedip gelmeden osanıncaḳ demiĢler ki Ģurıya ġonaḳ. Buranıŋ ismi 10 

Melikir, esas Melikir ġalatlanan bir isim Melik kesirdir yāní. Hökümdarı çoḫ demek. 

Melik ḫanım hökümdara derler. Melikesir, kesir de çoḳdan gelir kine Melikesir o 

zaman ġalatlaĢanarak hanı Receb‟e Ġrecep diyollar, Ramazan‟a Iramazan diyollar Ģiy  

oluyor ya ġalatlaĢarak Melikir diyollar. Bu bin doḫuz yüz ġırḳ dördde mi bilemiyom 

herhalda ġırk dördde mi otuz seḵizde mi Çobanbeyli ismini alıyor. Ha biz yoḫarıya 15 

baḫalım Ģimdi, ordan gelip de burıya oturduḳlarında Hacı Hüdaverdi oturduḳlarında 

üĢ tane ev varımıĢ burada. ÜĢ tāne ev var, küffardan haraba olaraḳdan bura küffardan 

yanı gâvurlardan harāba olaraḳ. Selçuklulardan soŋra Yavuz Sultan Selim zamanında 

burıya ġonuyorlar. ġahme Ali aĢiretiynen, onnara da Ahrazlar diyollar Ģimdilik. 

Bizimki ĠılıĢlar, ġahinler, Doğanlar, Hocaoğluları, Ġarpızlar, Doğannar, Aslannar, 20 

Ceylannar, Çobanbeyliler, Ġavaklar Faḫıoğulları daha birçok soy isimleri aynı Hacı 

Hüdāyi‟den gelme. Hacı Hüdāyi‟den gelme bunnar. Hacı Hüdāyi‟niŋ esas adı 

Hüdāverdi‟dir yazılıĢda, tarihde bende. Bu adam haca gediyor, dedemiz. Orıya 

varınca üç diläk diliyor. Diyor ki ya Rabbi seniŋ hāneŋe geldim, eviŋe geldim, 

beytiŋe geldim. Senden üç dilēm var diyor. Evlādım yok baŋa evlat ver diyor. 25 
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Yalıŋız evlat verirseŋ oḫur yazarlī benim neslimden āsik etme diyor. Eğer diyor, 

evlat verirseŋ de diyor, bu Beytullah‟a burıya da gelip getmeyi benim neslimden āsik 

etme diyor. Üç dilek diliyor üçünü de veriyor Cenab   Allah. Sona burıya geliyor. ÜĢ 

tāne evladı oluyor bunuŋ. Biri Muhammed, biri Ahmet biri de Mahmut. Üç isim. 

BüyüK  oğlanı Muhammed‟i gönderiyollar Hacı Muhammed  oluyor. Bizim dedemiz 30 

bu ortancıl, o da bize geliyor. Ġollar ġollar bunnar ayrılıyor. Bizim dedemiz de 

Ahmet onŭ da gönderiyollar iḵinci oğlunu, o da Hacı Ahmet oluyor. Üçüncü oğlanı 

gönderemiyollar güçuğmüz. Saŋa da bir değirmen yapaḳ diyollar su değirmeni. 

Hemen yolumuzuŋ ağzında ḵöprünúŋ hemen ötesinde. Orada çuḫur bir yer var 

değermen uĢdu ben bilirim, bizim de haġġımız varıdı daha. Oŋa da dērmen 35 

yapıyollar. Bu vaziyetde oluyor. Arazıye gelince, ḵóyü paylaĢtırıy… paralanıyollar 

hanı beĢ tāne ya. Üç evelden varıdı, bunnarda geliyor ikisi sōnadan. Bizimki ḵöyúŋ 

üĢde iḵisini ġaplıyor. BeĢde ikisini alıyor yanı. ġurdan Ģu yanı benim diyor. AvĢun 

yoluynan Hunu‟ya ġadar benim diyor. Bu taraf, öteki de Ģurayı alıyor, öteki de Ģurayı 

alıyor. Hanı ekip saĢdıḳları yer az. Bunu alıyollar. Sona bir hudut çızıyor. Bu güççüg 40 

oldū halde etrafdan da bir hudut çızıyor. O vaziyette geçiniyollar. Bu ĠılıĢlar 

dediğimiz Ali Efendiler deller oŋa. Ōlu torunu gelir bu Ģeyiŋ Haci Hüdayi‟niŋ torunu 

gelir Ali. Ali Efendi böyük âlimimiĢ bu esgiden bizler de yetiĢtik geldik, ordan ok 

gelirdi bilmem ne gelirdi Çamiçi‟nden orıya çıra yaḳmıya hanı esgiden ġaz yoḳ bi 

Ģey yoḳ idāre yoḳ. Bezir yaḫallardı Ģeylerde onuynan çıralanıllardı. Ekser si çamı 45 

dilimlelleridi, dilim dilim olurdu Ģöyle Ģöyle, onu yanallardı. Yana yana yana ıcıḳ 

geldimiydi onuŋ yanına bir daha yaḫallar öle ġollardı. Ocāŋ baĢında onuynan idāre 

edellerdi. Benim bildiğim ha o vaziyette ıĢıḳda oturullar, yatsı namazını ġıldılar mı 

yatallardı. O, çama gediyor, ordan Ģey getirmiye oŋa ne deller çam getirmiye. Bu 

geçtiğiŋiz burada çay var böyüú mağara gözü, baharın bu daha ilkbaharda o coĢmuĢ. 50 
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Köprü yoḳ bi Ģey yoú dōru gelip geçiyor ordan. Çocuk diyor ki babam gelir deyi ṓne 

gediyor. Ṓne gedincek nasıl oluyorsa orda suya ġapılıyor gediyor ölüyor. Geliyollar 

yüKleri nē yıḳdıḳdan sona diyor ki çocuk nerde? ĠĢte seniŋ ōne gettiydi. Varıp 

buluyollar ki biraz aĢĢāda ölmüĢ, ölüsünü atmıĢ. Aynı Ģeyleriŋ göçebeleriŋ 

muhacirleriŋ gedip de dalġa vurup da Ģeye attığı bir çocuḳ var ya, aynı onun gimi. 55 

Çocuğu ġucāna alıyor diyor ki ya Rabbi diyor bu su benim gözümü ġurutdu diyor, 

yanı yaĢ gelmiyor, sen de bunuŋ gözünü ġurut diyor. Yedi sene aḳmıyor ordan o su. 

Yedi sene aḳmıyor, buna Ali Efendi diyollar. Ondan gelene de Ali Efendiler diyollar, 

öyle ġabile ayrılmıĢ bizde. Ondan sōna iḵinci onuŋ ġardaĢı oğlundan Hasan Efendi 

isminde bir adam böyük zatımıĢ. O da âlim. O âlim de namaz ġılıyorumuĢ eĢġıyalar 60 

gelmiĢ ġapıyı açmıĢlar. Ahırdan malları çıḫarḫan gözleri durmuĢ.  

Kaynak kiĢinin oğlu ile telefon konuĢması: 

“Ha yavrum, aleykümselam oğlum buyur, oturuyodum, evet. Bilmiyom iĢde bizim 

doğumuzda olur onnarī varısa aŋare. Bilmiyom tarlá bilmiyom, e vericiyse al. ġey 

oŋa ne dėller dapısı mazbutusa. E bilmiyorsaŋ gedeŋ baḫaŋ, altıŋda araba ōlum. Ne 65 

ekilici eliŋ suyuynan o heç. E temam sen de bazarlıḳ ed   al bilmiyorum ben ġaça 

gediyorusa. Kime? Hı, e vazgeçdilerise demek ki o deari yoğmuĢ verirse razıysaŋ  al 

razı dealiseŋ sen biliŋ ṓlum baŋa ne danıĢıyoŋ. Yoḳ yoḳ ben bilmiyom. Ben oranıŋ 

eḵincisi dealim. Ha dölāse bayır dealise get bir baḳ tarlıya. Birġaç gün sōna ossuŋ, 

bir hafta sōna ossuŋ. Vallaha ben bilmiyom baŋa atma canım. Orē de eḵdiK yavĢan 70 

da eḵildi, siziŋ yavĢan da ekildi. Yāmır da yāyor. Oldu haydi temam.” 

Ha Ģimdi nerde ġalmıĢtıḳ o Hasan Efendi namaz ġılarḫan eĢġıyalar malları 

çıḫardıyor. Ġapıdan çıḫıncaḳ gözleri duruyor. Bi yere gedemiyollar eĢġıyalar, geri 

aḫıra sürüyollar. Aḫıra sürüncek gözleri açılıyor. Bize gelen rivāyetler bȫle. Gözleri 
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açılıyor geri çıḫarıyollar malları. Gene gözleri duruyor. Geri sürüyollar. Baḫıyolar 75 

olmuyor. Yoḫarı çıḫıp Hoca Hoca diyor, mallarıŋız yularından boĢandı, onnarı bālaŋ 

birbirini ḳaḳmasıŋ! Siz gediŋ siz gediŋ diyor. Onnara bi Ģey olmaz diyor. Ona da 

Faḫılar deniyor. Yanı Faḫı ki Hoca manasına gelen. Onnara da Faḫılar deniyor. 

Ondan sōna bir göbek aĢĢāda bizim dedemiz Omar Efendi o da böyük âlim. Benim 

babamıŋ dedesi o. Onuŋ da çok maharetleri var. Ġlk önce Kilis‟te oḫuyor on beĢ sene 80 

ondan sō da Ġayseri‟ye gedip orda oḫuyor. Ordan geliyor geldikten soŋra bu hoca 

Elbistan‟a Ģeye isdiyollar bunu müftülea. Diyor ki gülerek gederim amma ağlıyaraḳ 

dönerim diyor Hoca. Orada Ġara Bekirli varımıĢ adam asarımıĢ belki duyduŋ belki 

duymadıŋ. Hah Ġara Bekirli varımıĢ böyle adamı bağa asarımıĢ ipden alır ipden 

çıharırımıĢ. Böyle hökümdarımıĢ. Hatta tarihlerde de ben gördüm, Ģey tarihinde 85 

Ġslâm AnsiklopeTisi‟nde orada Ģeyḫulislâm değil de orıya hanı Ģe   yapallarımıĢ, 

asgeriyeyi beslemek için böyle oŋa ne diyor sipahi mi diyor, ne diyor onlar bir bölük 

asger beslerimiĢ vali olurumuĢ. Oranıŋ geliri de gederini de o alır, asgeri de 

beslerimiĢ. PatıĢaha yardım ederimiĢ. Ha timar he. Hatırıma gelmiyor hepisini 

biliyom oḫudum da. Timar beslerimiĢ, sōna nasıl oluyorsa gözden düĢüyor bu, 90 

çıḫarıyollar faḫat aynı Ģeyi devam ediyo bunuŋ unvănı devăm ediyo. O sırada 

bunnarınan Nahıplı ağalarının, Nahıplı da varımıĢ Elbistan‟da Helmi Soydan varıdı 

Ģeyde malları felan varıdı. Onnarınan bunnarıŋ Ģeyi olurumuĢ sürtüĢmesi olurumuĢ. 

Mahgemelik iĢleri bu da ġadı ya orda. Ġara Bekirler her zaman basġın çıḫarımıĢ. 

Haḳsız dávā görüllerimiĢ. ġeyler de zayıfımıĢ Nahıplılar, bunnar tabi Ģeye düĢdü 95 

mahgemeye düĢüyo, mahkeme ġadıya gönderiyor. Ġadı baḫıyor kine Ġara Bekirler 

haḳsız, Ģeyler haḳlı Naḫıplar haḳlı. Fetvāyı veriyor, fetvayı veriyōr bir iki beĢ 

deyince diyor ki, bu olduḳça bu hoca burda olduḳça bizim sözümüz yörümez. Bunu 

atdıraḳ diyollar, bunu atdıraḳ diyollar ne edeK ne edeK baĢġa türlü olmaz, bu ōlan 
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ġullanıyor haĢa ve kellā. Ōlan ġullanıyor diyollar ve arzuhâl yazıyollar. 100 

ġeyḫulislâm‟a gönderiyollar Ģeye Ġstambul‟a, faḫat bu arada bir adam geldi ek 

yapıyım, Ģeyden Elbista‟ıŋ içinden Ġanadı Ġılık Hoca diyollar oŋa. Burda dedi Omar 

Efendilerden kim var dedi. Camide namaz ġıldık öğlennedi, biraz nas ḫat etdi. Dedi 

ki o da, aha Ģu onuŋ torunnarından dediler baŋa. Dedi ki ben yeni delānnıyım, dedi. 

Daha yeni on beĢ on   altı yaĢlarında dedi. Oda yaḫallardı esgiden Elbistan‟da dedi. O 105 

odalarda oturuyoḳ dedi. Hoca namazı ağır ġıldırırdı dedi. Bu abdese getdi dediler 

kine dedi: Hoca bu sefer sen namazı ağır ġıldırıyoŋ, bir kel üslup verirseŋ arḫaŋda 

namaz ġılacāḳ dediler dedi. Geldi dedi abdesten kimse yoḳ, iki kel üslup verirsāz size 

namaz ġıldırırım dedi, dedi. Heç kimse yok dedi nēse bu adam bu Ģēy ediyollar. O 

arada dedi birġaç gün sōna dediler ki Hocam seniŋ haġġıŋda bȫle bȫle dilekce 110 

yazmıĢlar, dilekce deyim esgiden arzuhâl dellerdi. Dilekce yazmıĢlar böyle böyle 

vermiĢler. Biz de dedi ġarĢı dilekce yazaḳ imza alaḳ gönderek Ģeyhulislâma. Yoḳ ben 

dilekcemi yazdım demiĢ. Ben dilekcemi yazdım demiĢ ve dedeme haber salmıĢ. Hanı 

dedemıŋ babası ya. Baŋa at getirsiŋ gedecām at getiriyor, Elbisdan‟ıŋ  bütün 

ḵöylerine de nāme yazıyor mekdup.  Geliyollar iĢde ben filan gün burdan 115 

ayrılıyorum, geldikden soŋra tahta köprü var Sarsap suyunuŋ üzerine  ġurulu, orē 

biliŋ mi bilmem de, burdan geçdikten ıcıḳ Ģöyle hemen ötede tahta köprü delleridi, 

biz esgiden Ġarayuğ‟ne ordan gėderdik. Ġarayüğ‟den Güvercinnik‟den geĢdik miydi 

ordan Elbisdan‟a gėderdik biz. Nēse orıya çıḫıyor, iki rikat namaz ġılıyor. Namaz 

ġıldıkdan soŋra diyor ki:  120 

Ey ahali ben siziŋ Ģu ġadar Ģeyiŋizim, ġadılğıŋızı yapdım. Belki bilerek belki 

bilmiyerek haḳ huḳuḳ bilmiyerek olduysa da benim haġġım size halâl olsuŋ siz de 

halâl ediŋ. Halâl ediyollar, atlara binip Allah‟a ısmarladık diyollar. Hasan ḵöyüne 

varmadan orıya Güvercinnik de diyollar Hasan köyü de diyollar. Orıya varmadan bir 
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atlı dörtnala yetiĢiyor arḫasından yetiĢiyor. Diyor ki, Hocam elim ġulānda Ġara 125 

Bekirli‟niŋ ġonakları uçuyor diyor. Yanı evler aynı Ģey dēmiĢ gibi böyle bomba 

atılmıĢ gibi uçuyor. Ocā geçsiŋ verān olsuŋ, diyor. ġindi birġaç çarĢı beKcisinden, o 

çarĢı süpürgecisinden baĢġa kimseleri yoḳ yāni o ġadar. Bāzan deller, hocanıŋ 

intizarı deadi bize deller, gördük müydü. Orda amcamıŋ bir tānesi, o da vefāt etti, o 

da Ģunu aḳdardı baŋa. Bu ġadıymıĢ buŋa geliyor bir fetvā soruyor. Fetvāyı yazıyor 130 

yazıyor yazıyor al diyor. Verdikden soŋra bir aḳca çıḫarıyor. Bozuḳ ya esgiden aḳca 

metelik bilmem urubluḳ, Ģu Ģu Ģu, bir ġuruĢ, ġırḳ para, beĢ para böyle aḳcıya ġadar 

gėderdi. Eŋ böyügü aḳcıyadı. Bu aḳcáy  sununca aḳcanıŋ içinden paraları yitiyor 

yitiyor bir dörtlük alıyor içinden. Dört para yani. Diyor Hocam hepsini verdim diyor. 

Yoḳ evladım Ģu seatte ben saŋa Ģu ġadar vaḫıt harcadım benım haġġım budur ben 135 

bunu aldım fazlasını alamam. ġimdiki imamlar aylī alıyor vaḫıtı da ġıldırmıyor, 

gelmiyor. Camide namaz ġılan da yoḳ. Hocalar hoca oluyor Ģeylerde oŋa ne deller 

ġabristannarda Ģorda ölü yerinde para Ġur‟an oḫuyor para alıyor. Ücret alıyor yanı 

diyecām yer ki Hoca yitiyor yitiyor bir dörtlüg   alıyor içinden, benim haġġım buğadar 

diyor. Bunu da Suğul varımıĢ Suğul‟dan gelen bir ıḫdiyar dedi diyor, baŋa diyor. 140 

Bunu da buldum ben, bu vaziyette buŋa da Hocāl deniyor. Bize Hocāl deniyor, 

böyük bir ġabileyiz biz. Bizimkinde Ġarpızlar var baḳ, Hocaoğlu, Tahiroğlu, 

Ġavaklar, Ġonaklar hepisi bu adamıŋ torunlarından bunuŋ içinde. Ha bu vaziyette 

böyle devam edip gelirkene esgiden Ģey varımıĢ hanı biz  Ġara ġabenni aĢiretinden 

ya, burıya Orta Asya‟dan zuhur edip gelen Cerit, Bozdoğan, Tecirli,  AvĢar, 145 

Ġaradumanlı, Fettahlar yanı böyük böyük Türk beyleri varımıĢ. Ha bunnardan 

Tecirliler aynı Ģeyi devam etdirillermiĢ babamıŋ zamanında, daha halâ da benim 

zamanımda da varıdı. Belki sen de biliŋ de burdan davarlarnan sürüynen gėdeller, 
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yoḫarlara geri de geliller. Bu bizim tarlaları eḵerkene bunnar, ne höḵǖmet vār ne 

bilmem asāyiĢ vār ne bi Ģey var. Alabild ne onnar buradāḫı malları talan edellerimiĢ. 150 

Burda bir giĢi ġarĢısına dururumuĢ, iki giĢi biri Tecirli Mustafa‟sı derimiĢ, biri de 

Miyadoğlu Musa derimiĢ ikisi ġarĢı dururumuĢ bunnarıŋ. Bunnarı gelirimiĢ 

Miyadoğlu sen Ģuadar buğday vericiŋ bir ton, sen iki ton OmariĢoğlu, Ali Efendioğlu 

sen bir ton, bilmem Faḫıoğlu sen Ģuadar, bunnardan Ģeyi alırımıĢ, buydē alır 

gėderimiĢ isderseŋ verme. Kim varıcı hókǖmet yoḳ asāyiĢ yoḳ bi Ģey yoḳ. Böyle 155 

devam etmiĢ epey bir zaman, sōna Sultan Hamid‟iŋ çıkdığında bunnarı isgan 

etmiĢler. Ġsgan deyi herkeĢ neredēse orada ġalacaḳ, göç yoḳ demiĢler. O zaman isyan 

etmiĢler bunnar da biráz huzura ġavuĢmuĢlar bu ḵṓde. Bundan ibāret. Eḵinciliğimiz 

de burdāḫı mahsullarımız, gelirimiz de Ģeyiŋ aynı siziŋ ordāḫīmı buğday da var, arpa 

da var, fasulya da var, darı da var. Bilmem yonca da var, mercimeK de var, hepsini 160 

eḵerik hepsi de çıḫar noḫut da var. Elma da var, eriK de var, ceviz de var. Hepsi 

yetiĢir bunnar memleketimizin Ģeyleri bunnarı biliyoŋ zāten.  

Haci emmi bu AfĢin bölgesine gelen aĢiretlerin nerelerden gelip nerelere ġonduğunu 

biliyor musuŋ? 

Yoḳ, sadece buráyĭ biliyom, burada yazılısı var benim amcam varıdı Hunu‟nuŋ atmıĢ 165 

sene imamcalığını yapmıĢ. Orda onun yazması var bizim ecdadımızdaŋ ben 

doḫuzuncu göbām.  

Osmanlı yazılı eser var mı? Seniŋ eliŋde atalarıyıŋ yazması eserler var mı?  

Çoḳ, var, var.  

Hak âĢıklarından filan eski tip eserler var mı elinizde? 170 

Yoḳ, Ģey var Mesnevi var, Yūnüs Emre var. Yunüs Emre‟niŋ esgi yazıyla deyĢetleri 

var. Benim kütüphane var burda. Bi de Ģey var oŋa ne deller. 
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Köyde yaĢam, geçim nasıldır? 

ġimdi Sökiye gediyollar. Söke de geçti Ġzmir‟e gediyollar. ġeye gediyollar oŋa ne 

dėller Almanya‟ya gediyollar nerde varısa onu yapıyollar. Faḫat geĢleri de Ģimdi 175 

esgis mi deal. Bütün geĢler sanatkâr oldu. Kimisi duvar usdası, kimisi bilmem suva 

usdası, kimisi bilmem eleKTirik usdası, yani bütün sanatları elde etdiler. Gedip 

baĢġa yėrden çoḳ para getiriyollar. Çoḳ para alıyollar. Esgiden Adanı‟ya gėdellerdi 

dolanıllardı dolanıllardı ġırḫ altığun, ġırḳ gün elliğun geri boĢ gelillerdi, eve boĢ 

dönellerdi. ġimdi ġazanç çok memlekette yavrum. Onuŋ için durum bȫle yalıŋız 180 

Ģeyden mahrum, inaçdan mahrum. Ġslâmi yaĢamıyollar. Ġslâmı gendilere göre bir 

Ġslâm düzmüĢler, çıḫarlarına göre inanıyorlar, çıḫarlarına göre yaĢıyollar, çıḫarlarına 

göre Allah‟ a hizmet ediyorlar. BaĢġa Ġslam yoḳ. Ġur‟an‟ıŋ Ġslâmı yoḳ. Ġur‟an 

Ġslâmı yoḳ. Benim bildiğim böyle.  

Burada atalarınız ya da sizin yaĢadığı bir yiğitlik hikâyesi var mı?  185 

Babam ufaḲ çocuḳ, ānatırdı. Ayrıldıḳ derdi emmilerimden.  Bize bir dam verdiler, 

malları atları orıya dıḳdıḳ, biz yatıyoḳ yoḳarda babamınan derdi. Babam derdi baĢını 

salladı derdi, Haci Haci babamıŋ adı Hacı Hüdayi o yoḳarı dedeniŋ adı. Haci Haci 

dedi ḳaḳ evimizi yarıyollar dedi. Ne biliyoŋ baba dedim dedi. Ōlum ben aĢĢā 

dearmendēdim, Hoca ne duruyoŋ eviŋi yarıyollar dediler rüyamda, evimi yarıyollar 190 

dedi. Babam dedi ki, Ģindi Ģurdan ensem içeriye Ģey oŋa ne deller beni ġamalallar 

öldürüller. ġurdan getsem n dim. DıĢardan enmiĢ baḳmıĢ ki Ģey malları 

ġoyuruyollar. Orda bunu görünce demiĢ kine dördünü öldürdüm seniynen beĢ olsun 

demiĢ. Ġama parlamıĢ bȫle içerden eĢġıyalar. Öḵüzüŋ birġaçını çıḫartmıĢlar, ağzı 

yoḫarı götürüyollarımıĢ, daha camızları ġoyuruyollarımıĢ. O zaman amanıŋ ümmeti 195 

Müslüman yoḳ mu evimi yarıyollar d y gece esgiden de gece Ģeyli yatallardı köynek 
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donunan yatallardı. BaĢġa Ģey yōdu o vaziyette ġaçmıĢ. Emmimiz var ġardaĢınıŋ ōlu 

varımıĢ Hasan dellerimiĢ onuŋ adına da o, ġırmalı tüfā çekmiĢ gelmiĢ. Hanı Ģıḫ baba 

demiĢ edeme hanı Ģıḫ baba nerde d y. Ȫle diyenādar onnar ġaçmıĢ getmiĢler. 

BaḳmıĢlar kine öḵüzleri nē dıĢardan toplamıĢ gelmiĢler. ġeyiŋ arḫasına da ġocadan 200 

daĢ yitmiĢlerimiĢ daĢı açmıĢlar. Açmasıŋlar d y. Ȫle ḫırḫızlıklardan Ģiy  olmuĢ yani 

almıĢlar. Esgiden evlerimiz birbirine soḫuluydu ġızım. Bȫle damlar birbirine ordan 

orıya hatta delik de varıdı. Burdan ġomĢuya o delikden bi Ģey dellerse sȫlellerdi. Ben 

babama dedim ki, baba dedim bu niye bu ġadar müstakil yapmadıŋız da birbirine 

soḫulurdu bu evler dedim. Ōlum derdi adamı düveller düveller elini golunu bağlallar 205 

malını alıllar gėdeller kimse yoḳ, bunnarı birbirine etdiler ki, derdi. Birbirine delik 

ossun, haberleĢsin diye derdi.  Birbirine soḫulurdu eĢġıyalar alır gėderdi kim kime 

dedi. EĢġıyalar geliller götürüllerimiĢ bȫle. Bȫle ānadırdı babam rahmetlik.  

Ben çoḳ mihnet çeKdim ġızım, benim aḳrübalarım beni ġaç sefer cezāevine soḳdu. 

Zeynep çay ġoydū ġoymadī? 210 

ġurıya baḫıyım da saŋa birkaç tānesini söylēm.  

Míhnát üçüncü sefer cezaevi; 

Hasda olup yatar ġalmaz halıŋ 

Mirasçılar toplanır böler malıŋ 

Bütün talan olur olanca varıŋ 215 

Ġsmiŋ bile ġalmaz senden olsuŋ yadigâr 

Rabb‟íŋ emreyledi sen dünyāya geldiŋ 

Güç ġuvvet aklıla her Ģeyi bildiŋ 

Acep bu fāni dünyadan nasıl döndüŋ 

Bir eser ġaldı mı senden olsuŋ yadigâr 220 

Bugün can ġuĢu bu tenden uçar 
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Söylemez diller lal olur ġalır naçar 

Seni sürmeden bunda ruzigâr 

Bari bir söz söyle ki senden olsuŋ yadigâr 

Hocaoğlu‟m seniŋ de dünyāden silinir adıŋ 225 

Unuturlar seni etmezler yādıŋ 

Yaz da destan olsun fāni hayatıŋ 

Belki dilden dile senden olsuŋ yadigâr 

…Hanı biraz Ģiy  olsuŋ diyerekden yanı söylenen sözüŋ ġafiyesi yükselsiŋ diyerekden 

böyle yazmıĢ, yoḳsa evli Ģey adam oŋa Ģey  eder mi. Ġaracoğlan da ȫle görer sōnadan 230 

da vazgeçerdi ȫle ġalırdı. Yörük gözeline Ģāirin bir yörük ġızına söylediği Ģiir.  

Bir de Ģurda hayasız gençlere. ġurda bunuŋ Ģē nēmiĢ. ġurdan oḫuyum da annaĢılsıŋ 

mādem. 

Ġavaḳ satTım geliyom Ģeyde Urfa‟da: 

Cezaevinden çıḳdım, moturuŋ ġalan borcunu vermek  içun bir ġamyon ġavak kesdim. 235 

Ġamyona yükledim. Urfa‟da satdım, bir de arḫadaĢ var, o da ġavaḳ götürmüĢTü. 

Beraber geliyoruz MaraĢ‟tan otopuse bindik. Bir ramazan ayı, güz günü ifTarlıyız. 

Bizimle beraber genç bir ġıS ile bir de genc   oğlan onlar da yanı baĢımızda ġoltuḳda 

oturuyolar, amma her Ģey ortada seviĢip geliyollar, biz orucuk, her Ģey ortada utanma 

yok, bağzı oğlan ġızıŋ…  240 

Oturup otopüsuŋ içinde Hocaoğlu baḫalım ne demiĢtir. Bir Ģeye geliyor insan o 

zaman bir nasıl oluyorsa gendi dilleriŋe düzülüp geliyor o zaman gördüğú Ģeyden.  

BinmiĢ otopüse cilve ile seviĢiyor 

Edep belli değil erkân belli değil 

Sormadım  aslını ki cinsini bilem  245 

OlmuĢ sosyalist Türk belli değil ırḳ belli değil 
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MaraĢ‟Tan bindim de eyledi hareket 

TaĢ yağacak baĢımıza bu nasıl felāket 

Ne hayır ġaldı ne bereket 

Ramazan belli değil gün belli değil 250 

Ėrkekle ġadın birbirine ġarıĢmıĢ 

Taklit etmeleri moda değil barıĢmıĢ 

(Hanı o Ģapġa giyor, o bilmem pantul giyor, o Ģunu giyor bu) 

Bu gediĢle hangi diyāre eriĢmiĢ 

Gettiği yol belli değil din belli değil  255 

MaraĢ‟tan bindimde eyledi sefer 

Söyleyin Ģufora bu vāsıta nėre geder 

Sizin de bizim de yaradan halġ  eder 

Mümin belli değil münkir belli değil 

Ne güzel yaratmıĢ seni yaradan 260 

Onu bıraḫıp da gözellik umarsıŋ boyadan  

Haberiŋ yoḳ imandan hayâdan  

Gizlisi belli değil açığı belli değil 

Sesiŋiz ġaldı ėrkeKle ġadın 

Fitrata ayrısıŋız benzetmiye gücüŋüz yetmiyecek 265 

Bu hareketle yeriŋiz cehennemdir gedecek 

Günah belli değil hisap belli değil 

Hocaoğlu‟yum bu iĢi yazmadan geçemem 

OturmuĢ ġoltuğa ġadın erkeği seçemem 

SilinmiĢ turası aḳçaya baha biçemem 270 

Ġarası belli değil, turası belli değil, dirhemi belli değil 
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Hanı altın veya bastığın zaman yazısı silinir ya bi  Ģey ġalmaz o demekdir. Burda 

zemane gençlerine çok var da…  

Hocaoğlu‟nuŋ bir Cumhuriyet Bayramı‟nda Türk evladına hitabesidir: 

Belediyelik olunca ben de belediye Ģeyiydim oŋa ne deller, azası encumanıŋ yanı 275 

belediye vekiliydim. Bi yere gettiği zaman ben baḫardım Cumhuriyet gelince 

belediye ġaĢdı. Hanı Cumhuriyet‟de belediyeler ġonuĢma felan yapar ya ġaĢdı, 

ġaçıncaḳ mecbur ġaldıḳ yerine biz baḳmıya. DemiĢler ki birez yazaḳ da oğretmenner 

bu ġonuĢamaz, onu oḫusuŋ da ġonuĢsun demiĢler. Ben de gerek yoḳ ben dedim 

yazdım yazacāmı.  280 

Eyy Türk evlâdı tarihlere baḳ, oḫu ecdadıŋ neler yapmıĢ, ol ona tanıḳ. DüĢmandan 

dönmemek için buğazı geçince gemiyi yaḫan Tārıḳ. Yanı Tarıḳ buğazında geçerken 

yaḫıyor ya geri dönülmesiŋ dēy. Suçunu bulduḳça evlâdınıŋ mevtine sopa vuran 

Faruḳ. Bütün dünyāya adāletiŋ temelini ġoyan ecdadıŋdır seníŋ. Lise talebelerine 

falan hitab ediyom orda. Eyy Türk evlâdı! Uyan, tefekkür et, olma batıl düĢmanlarıŋ 285 

hayranı. Cihan birleĢip barbarcasına silmek içun tarihten seni bekliyorlardı bu anı. 

Hanı Sultan Hamid‟e Birinci Dünya Harbi‟nde Osmanlılara yapılıp parça parça y mi 

seḵiz hóḵümet oldu Ģimdi Osmanlı‟nıŋ hökm   ettiği yėr. Hemen kükremiĢ bir aslan 

gibi çıḳdılar ġarĢısına, verdiler cānı terketmediler bu vatanı, nihāyet ġazanıp zaferi, 

y rmi doḫuz ekim Cumhuriyeti, armağan etti ecdadıŋdır seniŋ. Cumhuriyeti saŋa 290 

armağan etdi. Ey Türk evlâdı Fatih‟iŋ fethínde ġarada gemisi yüzüp gederken, o 

zaman Bizans asgeri ġatmıĢ önüne ġoyunun güderken, o zaman çobanıdı ġoyun 

güdüyordu Bizan asgeri. Türk sanatkârları, dünya habersizdi, top yapıp mermi 

döḵerḵen Isdambıl‟ıŋ topunu evvela Fatih yapdı. GeçmiĢinle övündün mü sen, çağ 

açan ecdadıŋdır seniŋ. Ey Türk evlâdı! Gögsüŋde dolup ġabardığınca bu iman, 295 

inkârcılara asla ve asla demezsiŋ el aman. Halâ bizden ders almadıŋ mı 
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müstemlekemiz kötü Yunan. Afyon‟da paĢanıŋ ġırtlağına çöḵen, Ġzmir‟de asgerini 

suya döḵen ecdadıŋdır seniŋ. Eyy Türk evlâdı! Hocaoğlu Müslüman ġardeĢiŋdir 

seniŋ. BirleĢip birbirinizle. Ġnanma ve ǥúvenme, hayır gelmez Sosyalist, ėmpiryalist 

ve ġominiziyle, onlar bağdaĢamaz seniŋle. Ancaḳ biz Müslüman birbirimizle, 300 

maddeten ve mānen, dünya tarihine yüksek ġahraman ismini yazdıran ecdādıŋdır 

seniŋ.  

Bura Ģeyíŋ Ģemāsı Medineyi Münevvere‟de Ravzayı Mutaḫara‟nıŋ Ģeması.  

Bir gün MaraĢ‟ıŋ ġapalı çarĢısında geziyom iki üç tane Ģeyler… ilk önce Ģöyle hanı 

demin Türk evladına genĢl ne söylediydim ya, onu söylemeden önce ġonuĢma 305 

yaparken baĢlama ĢöylēmiĢ:  

Aziz ve muhterem necip ve ġahraman bir milletiŋ zeki ve temiz evlatları, sizleriŋ 

yigirmi doḫuz Cumhuriyet Bayramı‟nızı ġutlarken bağzı olayları anlatıp dilek ve 

temennilerde bulunacağım. ġöyle ki bizler Türk Milleti cihana hakimiken üç beyinsiz 

Talat, Cemal ve Envar paĢalar birinci cihan harbine girerler. Böyük bir imparatorluğu 310 

yer ile yeksān ederler. Atalarımız o imkânsızlıklar içinde sırımlı çarıḳla müdāfā 

ederek düĢmanla, Cumhuriyet‟i vatana armağan etmiĢler. Sen de uyanıḳ ol ecdādına 

lâyık olmaya çalıĢ. DüĢmana fursat verme. Sevgili talebeler sizlerden dilek ve 

temenn lerim böyüklerinize ve küçüklerinize sayġılı olun. Hoca demek ikinci baba 

demektir. Sayın Hocalarım sizlerden arzum ise bu talebeleri vatana, millete, cemiyete 315 

faydalı… diliyorum. Sizlere yazdığım Cumhuriyet Ģiirini oḳuyorum…  
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-35- 

Anlatan: Halil BERKTAġ, 69 yaĢ 

Semanet BERKTAġ, 70 yaĢ 

Derleme yeri: Tanır 

ġeyde buranıŋ parçası Aŋḳara‟nıŋ ġerefliḳoçhisar‟ı, o da ġereflerden, ġerefliḳoçhisar 5 

ya. Bir ġısmı da MaraĢ‟da, ben gözlüK  almıya gėtdiğimde adamıŋ babasıymıĢ burda 

Ģey ekmiĢ çeltik  eḵmiĢ Hüsüyn āynan beraber, o anlatdı, ōlu doḳdurumuĢ.  

Ġnsanlar burda ne ile geçinir? 

Yüzde seḵseni çifci, acī da emeḵli, acī da çalıĢıyor. Hanımınan biz de emeḵliyik baḳ 

aha. Humar oynadıydıḳ kimsemiz ġalmayıncaḳ çekdik Adanı‟ya getdik, ikimiz de 10 

beraber aynı iĢe girdik, Aḳdeniz Fapríḫası‟na. Ben oldum bu da bir sene sōna emeḳli 

oldu. Ha bu Ġayseri‟de de çalıĢdı.  

Maḫsûni‟niŋ Ģeyi ásási Semanet‟iŋ emmisi sıḫıyeciydi. Ben Maḫsuni‟ye çoḳ tavuḳ 

horuz yedirdim. Bu astsubay oḫulundan ġōlmuĢdu Maḫsuni‟yi getirirdi, Haci keyfine 

düĢgünüdü sālıḳ mēmuruydu o zaman burda. O zaman maaĢ alan bir o varıdı baĢġa 15 

kimse yōdu. O her gün bir tavûḳ hafdada bir tavûḳ yedirirdi. Baŋa da beĢ keat verirdi 

üç buçuḳ keadini tavıa verirdim bir buĢuḳ keadini de cebiŋe at derdi. Sıḫıyacınıŋ 

gözünüŋ içine baḫardım ki baŋa yumuĢ buyursuŋ dėyi. O zaman çocūdum daha. 

Valla bilmem de Hasan Hüsüyn‟üŋ ādı var.  

Bilmeden getmiĢdim Bozyer köyüne 20 

Ġara gün ġarĢıma durmuĢ ālıyor  

Yürü yalan dünya doymadım saŋa  

Ömrüm zamanına yeni çağlıyor  
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ġahinḳayalarıŋ babası muhdarıdı o zaman Bozyer‟de vuruldu. Burda Ģey 

Memiklerinen Ģeyleriŋ HaĢimleriŋ bir dāvası varıdı, tarla dāvāsı. Ben de biliyom, 25 

cāminíŋ önünde bir tut varıdı, orda birez tut yediler, hadiŋ dāvete gėdiyoḳ dep 

getdiler, beĢ altı giĢi. Bir de posdacı DevriĢ varıdı o da gelmiĢ atınan AvĢın‟dan, o da 

misafiriymiĢ. ĠĢde ….. ‟nıŋ üzerine atdılar ya onuŋ heç alāḫası yōdu. Memiklerden 

biri sıḳdı, onuŋ üsdüne atdı, hatdā Emirlili bir avrat varıdı Kötüreli o da Memikleriŋ 

bosdancısıydı, o da tuvālete girincek Ģeynen ġarĢılaĢıyor sıḫannan. O da dėmedi 30 

Allah onuŋ da gözlerini aldı. O da Ģindi dedim ōlu Enver‟e, Hasan Hüsüyn‟üŋ ōluna, 

dedim ki gediŋ bir onu da araŋ dedim. ġeyde yalaŋız ġalmıĢ Göksün‟de, dört beĢ 

tene de ōlu mēmúr ded miŋ, ondan bu tarafa benim hatrımı sayallar, Aslan da sayar o 

da sayar. Bozyer‟de vurdular, ġarambole geldi vurdular yav. … bir dāvāları varıdı  

(SB) -ġėyle esgiden odalarda Ģėyle oturullarmıĢ. Bėyle geliyor biri perdey açıyor, 35 

orda teltā basıyor dōrusuna onuŋ varıyor dáğiyor tabanca. Oy anam vuruldum diyor. 

BaĢġa bi Ģey diyemiyor. Yalıŋız ġapıyı örtüyor kitliyollar içerde el ġan hep duvara 

ġan olmuĢ Semānet ėyle dediler o zaman, eli ġan olmuĢ o da duvara yazmıĢ 

vurulmuĢ, tutmuĢ hep duvar ġan olmuĢ. Havıs Ġrbehem de varıdı orda onuŋ …ıynan 

getdilerdi. Havıs Ġrbehem‟i tanī? Hee o da varıdı, hee Arif Hoca‟nıŋ babası, YaĢar‟ıŋ 40 

babası.  

Valla Ayrandede‟niŋ altında bizim bir dearmenimiz oldūnu duydumudu, o Ģelaleniŋ 

altında. O suyuŋ altında üĢ dearmen varıdı. Biri aĢĢāda bulġur dearmeni Kölṓler‟iŋ, 

biri Ġuru Bayram‟ıŋ biri de bizim iĢde ortaḳ dearmenimiz. O zaman para, çoḫca para 

hesabıynan üçer dörder para bölüĢüllerimiĢ. Bizim varıdı iĢde Çevikleriŋ varıdı, 45 

ġerefleriŋ varıdı,  iĢde üçer dörder para hissaları varımıĢ. Ayrandede‟de Yavuz 

Sultan Selim savaĢdan dönerken asgerini üçe ayırmıĢ. Biri burdan geçmiĢ Ģeye 
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ġam‟a gediyor ya Mısır‟a, biri burdan geçmiĢ. Burda da ikram ediyolar suyu. O da 

ayran diyor yanındaki bir hoca, diyor ki ayran deal bu, su. Yoḫ ayran diyor, iĢde o 

ayran demesine ġalıyor Ayrandede, ordaki Ģeyler Kürtler gelen ġurban keserdi Ģey 50 

tama Cin Ali‟niŋ babası ney onuŋ adı? Kürd Efendi. Orda bir bȫk sṓt varıdı, ben bi 

yol çimmiye getdim Yemılḫa emmi geldi annadıŋ mı, baŋa dedi ki sen biriciksiŋ 

ōlum nidicíŋ burda çimmeyi anaŋa de bir satır su ılıtsıŋ dedi. O Ģindik mi aḳlımda,  o 

da hocadan oḫuyordum burda hoca var, Uzun Hoca Çālhannı, yoḳ yoḳ Hasan dealidi 

adı Semānet, Celal‟ıŋ nēŋ babası Hasan Ali, hee Hasan Ali Hoca varıdı.  55 

(SB) -Çālḫannıydı. 

Bi yol onuynan da ġarĢılaĢdım Semanet MaraĢ‟a gederken dert ġoymadı yandı la! 

Celâl memal hayırsız çıḳmıĢ hep hatdā ōlunuŋ biri de Cemal‟ıŋ ōlunuŋ biri de 

ȫretmenidi burda öldü Celal‟ıŋ ōlu ȫretmenidi Ģeyde, Dedealiŋ evinde otururudu, yoḳ 

ġardaĢi Haci‟niŋ evinde otururdu.  60 

Buradaki Kürtler nerden gelmiĢler? 

Vallaha bir ḳısmı Ģindiki terörüŋ çoḳ oldū yer yoḳ mu Sazēyler ordan gelmiĢ, Ģeyiŋ 

bölünmesi, AvĢin‟iŋ öti yanında ney? Kötüre‟niŋ bölünmesi bir ḳısmı burda ġalmıĢ, 

bir ġısmı Kötüri‟ye ġonmuĢ, ha Kötüre‟de Ģindi bir numaralı Ġngilteri‟ye getdilerdi 

bir numaralı AfĢın‟ıŋ eŋ güzel köylerinden biri MaraĢ‟a gederken görülür, sā 65 

ġoluyuŋ üsdünde. Orda bir ġızları da var Sazeyleriŋ, onnar da iĢde yiğitlā getdiler. 

Bir Çerkez‟iŋ evine otur yerleĢdiler, Ģeyde yuḫarda ötü yandā ḵöyde Çardāŋ 

yaḫınında, onnar da orēy aldılar. Doğudan he Ģeyden geldiler Tunceli‟den geldiler. 

Kürtler Tunceli‟den geldi. Yirmi hāne var. ġeyler de Kör Memmetler de 

Ġırġısraḳ‟dan geldi. Tanır öyle bi Ġsdambıl‟nan hiç farḫı yoḳ Tanır‟ıŋ la vallaha. Biri 70 

de ġardaĢınıŋ biri de Ġncirli‟de, Ġırġısraḳlı gendi. Ama zeŋgin ġızı da sanatçı oldu, 
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apartman yapdı Boḳluca Deresi‟niŋ içine, Ģindi hükümet de oreye Boḳluca Deresi‟ne 

Ģey döĢedi parke daĢı, getseŋ baḳsaŋ heç ayāŋa çamır bulaĢmaz, her taraf. O Kör 

Memmetler‟de bir apartman yapdı orıya ġızları sanatcıydı ya. Yalıŋız Māmmed‟iŋ 

iki avradı var Semanet birini Ģeyden aldı Ġoçuvalılardan ġaçırdı.  75 

ġahinkayalar nerden gelme? 

Diyoḳ iĢTe ya! ĠsTambıl‟da paTıĢahıŋ yanında tārre(?) kâtibiymiĢ. Hileleri çıḫıyor 

paTıĢah sürgün ediyor. Bir ġısımı Aŋḳara‟nıŋ ġerefliġochisarı‟na oturuyor, bir ġısmı 

burıya geliyor, bir ġısmı Ġran‟a gediyor, bir ġısmı da MaraĢ‟a yerleĢiyor. Ben 

MaraĢ‟a gözlüK  almıya getdiğimde oğlu babası, Tanır‟da çeltik eḵmiĢimiĢ babası 80 

Hüsüyn Ağa‟nıŋ tarlasına, baŋa sāP çıḳdı. Dedi ki ben Ģu tārihde Tanır‟a çeltik 

eḵdimidi Hüsüyn Ā‟ynan dedi, ben de biliyom, ağam da onu getirdi hepisi bir Ģirik 

bir Ģey çıḳdı piriç çıḳdı. Savırdı nēytdi sürdü. HatTā bir de Ģeyğílíŋ tavīnı öldürdü 

cücúúnü, onnarnan da dṓĢdüler. DönüĢgiliŋ, Halilgiliŋ.   
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-36- 

Anlatan: Ömer ÇETĠNKAYA 

57 yaĢ 

Derleme yeri: Tanır 

Benim en güzel anım burdā Göğceören var yoḫarda, orıya ġaynımınan bir traḳTör 5 

almıya gitdik. Traḳdörüŋ bazarlíyni yapdıḳ, sabah geliyoḳ. Köyüŋ dıĢına endik motur 

çalıĢmaz oldu. Ben bunu belime bağladım burıya ġırḳ beĢ kilemetire, onu üzerine 

bindirdim çekdim geliyom. Bir eve misavir olduḳ. Adam dedi ki, hazır halel mi 

yersíŋíz yemek mi yapdırıyım?  Hazır halelden baĢlıyaḳ da yemek geleneçe biz 

gendimize gelek biz ölüyoḳ dedim. BeĢ kilō turĢu getirdi, suyuynan beĢ kilō da yōrt 10 

getirdi, sekiz eḵmeḵ ġodu, birini ġaynım yedi, o yediyi ben yedim oŋa el atdım kedi 

gibi ellerini üzerine ġodu. Ne la dedim kedi gibi sanki eḵmeḵ mi yoḳ burda evdēk. 

Ney dedi. Eḵmā vermiyor dedim. Bir sekiz daha getirdi onuŋ da yediyi yedim 

turĢuynan yōrt bitdi. TavaaĢı getirdi, salçalı. Onu da yedik onu da yēnce atalar ne 

demiĢ Ġrbām biliyoŋ mu? Ne demiĢ dedi. Ġsder zengin ol isder fıḫara yaḳ yemeKden 15 

sonra bir síġara. Sıġaramız da olsa. Var var dedi onu da vėrdi. ġindi girerken beĢ altı 

yavan eḵmeK isdedim giriŋ yemek yeŋ dedi. Çıḫınca bunnarı yedikden sōna üĢ dört 

dey nce adam yaḫamdan dutdu. Yav dedi sen girerken beĢ altı isTediŋ, o ġadar eḵmā 

yediŋ dedi. Ġki mi fark etdi bu yav dedi. Ġaç eḵmeḵ iĢde Ģu ġadar. Ġki mi farġetdi 

Ģindi sen üç dörd isdiyodun. He. Ordan da geldik BerçeneK‟de yediK   aynen. 20 

Motursıḳledi burıya ġırḳ beĢ kilometreden daḳdım burıya üzerimde aldım getirdim 

onu ben. ġindi deller bȫle bu yiyor tamam yiyor amma. Bir saman çekdím dul bir 

bayanıŋıdı. Hemi yüḳledim hemi ǥótürdüm. YemeK böle beŋzetme gimi olmasıŋ 

siziŋ gimi bir genç ġızı var ġarĢıma geĢdi oturdu. Ġızım dedi utanır ġarĢısına geçme 
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dedi. Ġsmini hatırlamyom. Ben ġızıken dedi o niye utanıcı, o erḵeK. Yiyemedim, 25 

Ģurıya geldím ġırk sekiz datlı yedim adam kitledi ġaĢdı ruhsatı yōdu. BeĢ kilo, 

vermedi ġaĢdı. ġindi Hocama onu dedim Habibi‟ye ne gibi ġonuĢmamız yarar dedim, 

māni dedi. Aslımız Tunceli‟den gelme Malatyı‟ya, Malatya‟dan burıya. Oradan 

burıya gelme sebebi ġocasınıŋ emmisi elinde ġırḳlıynan giriyor yiğeniniŋ ailesi 

çocuḳ emziriyormuĢ, önünden ḳalḳmáyıĢín önümden ḳalḲmadı dey ġırḳlıynan 30 

öldürüyor ve ġaçıyollar bu tarafa. Bu çocuḳ emziriyorumuĢ çocuḳdan memā almáym 

diye ḳalḳmamıĢ. Önümden nasıl sayġısızlıḳ yapıyor da ḳalḳmıyor diye onu 

ġırḳlıynan öldürmüĢ. Burıye gelmissik. Ama Tunceli‟den Malatyı‟ya bizim aslımız 

tam Kürt yaní amma Allaha Ģúḵúr Ģindi o yoḳ yaní. Elhamdülillah müslümanıḳ. 

Malatyı‟ya, Malatya‟da halen bizim emmiler var Akçadağ‟da saḫallı onnar. Çoḳ ters 35 

bizde de var yoḳ dediKden sōna he demey tarih yazmaz. He de derseK yoḳ demey 

tarih yazmaz. He ȫle bir gediĢatımız var. Tanır‟ıŋ da suyu bol, güzel. MeĢur suyu 

var.  

Asgerl mi Ġayseri‟de yapdım. Nöbetden geldim, bȫle bir datlı baĢısı varıdı Osman 

Çaḫır dėyi böle barbar bağırırdı bağırtıya girdim de. ġurdan yirmi tene yiyene yedi 40 

yüz lira niĢan yüssúmú verecām datlı parası baŋa ait. Dedim ben memleketde ġırk 

sekizini yedim bunuŋ, burda ġaçını yerim. Yirmisini atıyom oğlum yirmi sekizini ye 

dedi aha niĢan yüsúú aha yedi yüz lira datlı parası dedi. Oturduḳ yirmi sekiz, otuz 

dört derken bağırdı ġaĢdı. Dedi bu nasıl yiyor. NíĢan yüssúúnü geri yavlar yaḫar aldı 

öbürlerini vermedim. Beni yüzbaĢım çoḳ severdi otuz izine geldim yedi gün önce 45 

gitdim. On izine gönderdi üç gün önce gitdim. Bir çif ayaḳġabıynan yirmi ay asgerlik 

yapdım. Ġki çifini bıraḳdım orda giymedim.  Nasıl giymedíŋ dedi sordu. Tezkeriye 

gedeniŋ acer olanı aldım ġomutanım dedim benim esgi olanı atdım niye ȫle yapdıŋ 
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dedi, dedim ġomutanım bizden sōnakilere ġatġımız olsuŋ. Bu dedi iĢde helal süt 

emmiĢ aile çocúú bu dedi ama on yedi çifi yırtıp da on sekizi isdiyen de ana baba 50 

çocúú dedi. Baŋa her hafda get derdi ben gelmedim. Ġayseri‟den burıya her hafda git 

dedi. Cuma gúnú git varırsıŋ cumartesi dur bazar dur bazartesi gel dedi. Ya 

ġomutanım gelemezsem firarımızı verirseŋ dedim. Verir miyim benim elimde derdi, 

geleneçe idāre ederik sen geliŋ , gelirim ġomtanım. Ben getmem ġomutanım ben 

orda duramıyom derdim. Ben buríyá seviyom sizleri özlüyom, severdim. Orda 55 

baĢladíym yerde bitirdim. BaĢġa yere heç göndermediler beni. Dağıtım yapdı iki üç 

sefer orıya gelenner gitdi ama beni göndermediler. Sindi temiz insanı dürüs insanı 

yalancı olmayan sādıḳ kiĢiyi kimse dıĢlamaz, sever. ġindi hocamı baḳ görüyoŋ gelen 

sarılıyor. Hocamıŋ burda heç bir daḳıntısı olmadı, gerçek, mert, deliġannı, doğru, 

harbi yaní çoḳ da gözel hocamıŋ Ģeyi var. Rüyamızı varır hocama Ģi   yapardık çoḳ 60 

güzel bi yorumu varıdı hocamıŋ severdik. Gendi isdēyle getdi sōra hocam. ġikāyetle 

falan gitmedi. Burdan çoḳ hoca gediyor ama birçoğunu heç tanımıyoḳ heç Ģeyimizi 

aramıyor ama Hüseyin Hocam ȫle içli dıĢlı, hal hatır bilen birisiydi. Gördüğünde 

buyur gel eve gedek yemeK yiyek yaní aynen Tanır‟dan bir ġomĢu gibi. Ben birġaç 

sefer getdim bi yol fasilye götürdüm hocama isdemiĢdi yemek yedirmēĢin 65 

göndermedi bir de amcaŋız varıdı büyǖ heral hocamıŋ. Büyüğüm dedi hoca, abi 

diyordu. ġȫle yaḫıĢıḳlı ince boylu, Ģȫle Ģen güleç o da ordaydı. Verdim ben dedim 

hocam Allā ısmarladıḳ, olmaz dedi yėmeK hazır otur. Yengeŋ dedi yemeK hazırladı, 

yeŋge de dedi Allah razı ossuŋ. Hazır dedi ġardaĢ yemek hemen geliyor sufráy  serdi, 

belki siz de varıdīz Ģu ġarĢı hoca evinde oturuken. 70 
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Anlatan: Emrullah KÖKOĞLU 

68 yaĢ 

Derleme yeri: TopaktaĢ 

Bizim köKlerimiz ġarma ġarıĢıḳ. Bunuŋ babasıynan benim babam öz teyze oğlu. 5 

Benim dedem varımıĢ önceki AvĢarlardan bayā vurup ġıran AvĢarlardan. Yavuz 

Sultan Selim‟iŋ zamānında yaĢamıĢ bunnar. Ġara Omar diye bir meĢur bizim 

dedemiz varımıĢ o Tecirli‟ynen düĢer ḳaḫarmıĢ. Tecirli de iĢde bir ġab le. Bunnar 

Adana Ceyhan Ġadirli uvasında yaĢıyan insannar. Birez de önceleri birez vahĢ lik 

varımıĢ. ĠĢde baĢları boĢumuĢ, Osmannı devrinde paTıĢā felan itāt ėtmezlerimiĢ. 10 

Hanı bir Dadaloğlu‟nuŋ türküsü geçer belki bilirsiŋiz, dālar PaTıĢāŋsa ferman 

bizimdir diye. O zamanıŋ devirini yaĢıyan bir adam Ġara Omar‟da yiğidimiĢ, 

ġısacası ben bunnarıŋ bir hėkayesini çek m. Bunnar getmiĢler Ġonya ġadısınıŋ 

devesini çalmıĢlar. Yedi tāne tülü daylaḳ devesini çalmıĢlar getirmiĢler. Sarız‟a 

gelince bunnarı da biliyorlar ya diyorlar bunnarı nėydek nasıl ėdek dėy nce Ģurdan 15 

diyollar TopaḳdaĢ‟ı aĢırıŋ, ġadı adımızdan tāḫıp ėder gelir bulamaz. ĀĢamınan ġadı 

geliyor, selāmúaleykúm, Omar Ā kim? Benim iĢde. Yā Omar Ā ben saŋa yedi tene 

tülü daylaḳ diye geldim diyor. Buyur ġadı efendi otur diyor sen heç maraḳ etme 

diyor. Bunnarı ġadıyı asgerleriynen felan ağırlıyor. Veli ÇavıĢ diye bir tene çabıḳ bir 

adam varımıĢ oŋa diyor ki beni Ģurdan TopaḳdaĢ‟a aĢır gece ıĢımadan Ģu develeri 20 

getir benim ġapıya ıḳTır diyor. O adam āĢamdan çıḫıyor geliyor develeri getiriyor 

ıḳdırıyor ġapıya sābanan ġadı ḳaḫıyor ki develer ġapıda geviĢ alıyor. Ėyi, Ģindi 

yiyolar içiyolar vedālĢırḫana yanında asgerlere diyor ki Omar‟ıŋ atıynan benim atıŋ 
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eğerini dēĢdiriŋ diyor. Altında da bir ala atı varımıĢ ġadınıŋ, dili çatalımıĢ atıŋ bȫle 

Arap cinsinden. DeğiĢdiriyollar atı, yolda vedáláĢírken Omar Ağa saŋa bir lafım var 25 

diyor. Sȫle ġadı efendi diyor, ya bu hırsízlíí terge ya bu hanedanlī terge diyor. Bunuŋ 

ikisi bir arada yaĢamaz diyor. Hanedanlığına baḫıyor ĢaĢıyor, Ġonya‟dan deviye 

çalıp getiriyor, geri veriyor, iĢde bȫle mazileri, bizim yaĢantımız bȫle. ġindi 

islahlaĢdıḳ o zaman AvĢar‟ım diyenneri sürgün sürüyollarımıĢ. ĠıprıS‟a sürmüĢler 

Erzurum‟a sürmüĢler, her tarafa sürmüĢler AvĢar‟ım diyeni. Soŋra da MeciT PaĢa 30 

geliyor, diyor ki AvĢar‟ım diyeni kesíŋ asıŋ. Bu Dadaloğlu‟nu Misis‟de ġala varmıĢ 

deŋiziŋ içinde orıya hapsediyollar. Kim AvĢar‟ım derse kesiyollarımıĢ. Dadaloğlu da 

orda hapisde yatarḫan yatarḫan diyor ki buranıŋ bir ġaçma yolu yoḳ mu, var. Nasıl 

olacaḳ? Bu denizden, hasır yapıyor ġoluna ġanat yapıyor hasırdan denizden uçuyor. 

Ġaladan uçuyor denize iniyor, ordan da ġaçıyor geliyor. ġindiki Tanır ġasaba var ya 35 

orda Yazıcıoğlu diye bir zat yaĢarımıĢ Bey, buŋa da AvĢarlar tuğluḳ veriyollar, oy 

veriyollar tuğ yapıyollar baĢına. Orıya geliyor Dadaloğlu da ıḫdıyarlamıĢ, ıḫdıyar bir 

adam adıŋ ne diyor Yetim Ali, otur Ģurda gel Ģurda bȫle, o zamanıŋ Yazcıcoğlu 

MaraĢ‟ıŋ ağalarını Sıvas‟ıŋ Malatya‟nıŋ dizdar ağaları varımıĢ onnarı dávet ediyor. 

Dávetde yenilip içilirkene yav bu AvĢarlarda silah oluyor ya diyo ki yav birisi ėyiki 40 

Ģu AvĢarlardan ġurtulduḳ diyor. ġindi olsa Ģȫle ėderdi bȫle ėderdi dėyince Ģu kim 

diyollar, bu da Yetim Ali, nėyder bu çalar sȫler. E bir çalsıŋ sȫlesiŋ baḫıyım, 

getiriyollar sazı eline, çal da sȫle baḫıyım, 

At ġalmamıĢ Binbuğı‟ya çıḫacaḳ 

Ġp ġalmamıĢ salıncā daḫacaḳ 45 

Bir AvĢar mı ġaldı baĢa ḳaḫacaḳ 

Bir gün olur geri gelir báğleri, diyor. Bȫle deyince bu olsa olsa Dadaloğlu, bu AvĢar 

lafını kimse bȫle söz edemez diyollar. Dutuŋ bunu diyollar yaḫalıyollar Osmalı‟ya 
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teslim edeceKler. Avradı varımıĢ ismini getiremedim Ģindi Yazıcıoğlu‟nuŋ avradı 

diyor ki olmaz diyor. Diyor ki olmaz bu adamlar saŋa zamānında oy verdiler seni 50 

baĢ, saŋa tuğ daḳdılar seni bey yapdılar dėyince orda Dadaloğlu gene Ģȫle diyor, 

Dadaloğlu‟m nėyitdi de neyledi 

Geldi aĢġın deryasını boyladı 

Erkek çaḫal ġollarımı bağladı 

ġükür diĢi aslan af   etdi beni, diyor.  55 

Temelimizi sorarsaŋ biz oḫurḫan gücük çocuğuduḳ, nerden gelmiĢ dedeleriŋiz dėyi 

bize sorallardı, biz Orta Asya‟dan derdik. Orta Asyı‟ya ben o zaman Ģȫle hesab   

ederdim. Yav neriyemiĢ ora? Tā uzaḳ bir, halbundaki aha Ģu bizim Ġran Ģey 

hüdüdüymüĢ Ġars hüdüdü öti yanı Orta Asyı‟yamıĢ. Baŋa ne biliyim uzaḳ 

geldiğinden. Oralarda ġıtlıḳ  olmuĢ, o zamanıŋ ordaki yaĢıyannarı ordan göç etmiĢler 60 

bu tarafa. AvĢar adı ordan ġuruluyor. ġindi ordan Nādir ġah diye bir adamıŋ 

mahiyetinde geliyollar ordan iki üç bölüK asgernen asger dersem de bir ġab le 

bunnar. Buŋ  öte gelince bu yanna gelince iĢde Ġars‟a Erzurum‟a doğru dālınca 

diyollar ki yav toplu getmiyelim ayrı ayrı gėdelim. Nādir ġah‟dan dōyannarıŋ ikisi 

üçü bir gėdiyor, bu da AvĢarlarıŋ dedesi de bir ayrılıyor gediyor. Bu avcıymıĢ bu 65 

ōlan, atdığını vururumuĢ oḳ yay güĢlü ġullanırımıĢ, anaları da avdan geldim miydi 

derimiĢ ki avıŋ Ģar olsuŋ yanı ėyi bi Ģey yapmıĢ, Ģey. AvĢarlarıŋ adı ordan ġuruluyor 

AvĢar adı ȫle oluyor. Bol olsuŋ yaní, avıŋ Ģar avıŋ Ģar. AvĢar‟dan dōrannar ȫle 

ġalıyor iĢde. 
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Anlatan: Mehmet KIR,70 yaĢ 

Yurdagül KALENDER, 45 yaĢ  

Derleme yeri: TopaktaĢ   

Ayran içer mísıŋız? ġindi orada bir topaḳ böüK bir daĢ var. Orıya vardığız mı heç? 5 

Tama onuŋ ötü yanĭnda Ģȫle böüK bir ġaya var bir yarıŋ. ĠĢde TopaḳdaĢ dėy oŋa o 

ġayıya diyollar. He böüK bir ġaya yanı Ģēle böüK bir ġaya. Onnar aslında en çoḳ da 

Ģu AḳÇa tarafından geliyollar. Bu eve yanı Ģindi belediye ḳaḫdı da burıya Ḵömü 

Evler deller. Feyzi Çakmādı, Ḵömü Evler geçer burda. Buranıŋ altı tane mahallesi 

varıdı, dānıḳ bura Hüsēyn biliyoŋ ya. Aslında Ģȫle bir çou bir çou üç cüz sene evel üç 10 

cüz dörT düz sene evel Ağcadā‟da gelme Malatya‟ya orda gelme. Bir tarafı da 

Irahannı‟da gelme Ģo Ģeyde Hatay tarafında Irahannı‟da gelme. Onda sōna bi tarafda 

da az birazı AvĢar tarafında gelme. Sağda solda o zamanda gelmiĢlerimiĢ Ģindik de 

dāldıḳ.  

Tabi Ģindik mi teknulocú yoḳ burada malcılıḳ edellerimiĢ onnan geçinmiĢler. Çüt 15 

sürellerimiĢ meselā öḵüzüne siz bilmezsiŋiz de öḵüzüne çüt sürellerimiĢ. Bu dāları 

ekellerimiĢ davarcılıḲ   ėdellerimiĢ. Gendi Ģėyini çıhardıllarmıĢ yāni. ġindik de 

tergediler rasgelenner baĢġa yerlere getdiler, dāldılar oḫudular. Otuz sene önce 

yėğenim bizim burda çok Ģey yōdu yaní oḫuyan çoḳ yōdu otuz sene önce. Heralde 

ȫle bi Ģe otuz otuz beĢ sene önce. ġindik çoḳ oḫumuyan yoḳ. Bunuŋ meselā Ģindik üç 20 

ōlu var iki ġızı var bunuŋ dördü de oḫuyor. Esgide bu yōdu ilkoḫulu zor oḫullardı. 

Yōdu kúne hoca Ģindik çuvaldı herkeĢ oḫuyo. Kimisi o yanna gėdiyo kimisi bu 

yanna gediyo kimi mēmur oluyo iĢde he. Biz de bir dā baĢında Ģindi. Benim yiğenim 
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yaní böüK ġardaĢımıŋ ōlu varıdı Ģindi gelseler diyom buraları görseler diyom nerde 

görücüler. Getdi yarġıtayda hākimidi. Orda geri atdılar Ģo Ģėy Fetılla hocanıŋ 25 

yüzünde de. Birisi meselā müsTeĢar ne biliyim iĢde aha buralarda yetiĢen çocuḳlar 

iĢde yiğenim ne dėym.  

Hayvancılıḳ da çoḫ az yanı çoḫ kimse yoḳ da çoḫ az bȫle iĢde az bir yerleri varısa 

gendilere yetelik buyda ekiyolar.  Zer zepze ekeller bā bahça ekeller. ĠĢde bunnar 

baĢġa Ģeyleri yoḳ bā bahça edeller baĢġa heç bi Ģeyleri yoḳ yanı gelirleri yoḳ heç. 30 

Burda ava esgileri çoḳ gedellermiĢ. Valla dāda ġalanı da ne de çoḳ da onnarı ben 

bilmiyom.  

(YK) -ġurda bir amcamız varıdı Ģindi o ossıyadı, DeyiĢ emmi ossıyadı. Hacda o 

burda ossıyadı ded ŋiziŋ hepini bilirdi.   

O hacda, Ģindi onnar o zamanda dāya gidellerimiĢ avda ġalıllarımıĢ, yayan 35 

gėdellerimiĢ dāda ġalıllarımıĢ. Onnarı biz bilmiyoḳ.  

(YK) -Benim beyimíŋ babasınıŋ bacısı varımıĢ, Ģeydekene yaylada ōlak ġucānda 

gelekene ilk ġıĢa yaḫalanıḳ Ģeyiŋ dibinde ölük ġucānda ōlānan barabar. Bir keveniŋ 

dibinde ölmüĢ ġalmıĢ ġarıcāz.  

Hüsiyen yayla var ya bizim Ģo yoḫārlarda her taraf yayla ya. ġindi herkes o yaylalara 40 

çıhallarıdı, davarcılıḳ edellerdi bubalarımız ondan Ģinden sōna da iĢde Ģindi 

davarcılığı kim edici. BeĢ on bunnarıŋ malı oluyor. O da çocuḫlar da oḫudu mu zatán 

bunnar da terger.  

Ben asgerl mi Balıkesir Bünyan‟da biz iki sene yapdıḳ. Bünyan da yapdım, acemi 

eğitiml ni benim ortoḫul iki terk varıdı ya o zamanḫı oḫulda Hüsiyen orda da ben 45 

ordanatidim. Balıkesir‟de dörd   ay ġurs gördüm. ġu mühimet ġursu, uçak savar bu 

mermileriŋ o zamanını hep her Ģėyini bilirim o zaman hep ġurs gördüm.  Orda da 
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Deŋizli‟ye getdim bir subayına çalıĢdıḫ. Mesela ora bir Hüsiyen ana debbō 

Deŋízlí‟de. BöüK ana debbō Ģȫle yedi buçuḫ kilemetire Ģėyi var bȫle parça parça Ģey 

yaní o ocaḲ, o yanna getmediŋ heral. O Deŋizli‟niŋ ġarĢısında Baba Dā var ya onuŋ 50 

arḫası Deŋiz yāní. Biz varmadıḳ da, Ģimdi asgerl  de orada bir subayıŋa Ģiye varrıḳ 

mesela Ģȫle bir ġoca debbo meselā içeriye girerik bin doḫuz yüz otuzda ne biliyim 

sekiz yüz otuzda bunuŋ numaraları çoḳ geçmiĢse onnarı biz yazarıḳ orada subayına. 

Bir teğmen var, onnar da Ģeyle asger gelir bunu götürür temizlik yapallar geri 

getiriller, onu boyallar edeller yani asgerl m ȫle geĢdi. Onda sōna da Osmaníya‟da 55 

ġaldım ġulüpde çalıĢdıḫ Hüsiyen. Onda sōna da Ģu Tek‟iŋ yeni ġuruldúúnda geldim 

orada Türkiye Eletirik Ġurumunda çalıĢdım. Orda da çıḫdım ben çarĢı da murĢuda 

duramam deyi getirdim Ģorıya iki ġatlı ev yapdım. Óna da ceviz bahÇası ne etdim 

oturuyom emekliyim he. BaĢġa baĢġa da bir Ģi   yapmadıḳ yanı. Torunnarım var onnar 

oḫuyor iĢde. Benim bir ōlan var birisi size ömür mefāt etdi. Y rmi dört yaĢında 60 

assubaylıḳ oḫulundıyadı Ģindi getdik assubay oḫulunda aldıḫ ġaçırdıḫ, vermiyordu 

asgeriye de ġaçırdıḫ. Burada da Ģu balıḫcılar götürüyollar balıḳ atıyollar onuŋ adı 

tama ufaḫ Ģey var ya Hüsiyen ince tel yav Ģey ġaplō ufaḳ ufag aḫım mı geliyor çocūŋ 

vādesi yetmiĢ o da ceyran çarpdı. Biz ġoyā asgerlik dedik otuz beĢ sene asgerliK   

edecek. Neydicik dedik yaní gendi mimarıdı Ģindi o da ėyle getdi. Bir ōlan ġaldı, 65 

belediyede çalıĢıyodu Hüsiyen o da ġadirōlúydu baḫannıḳda Ģey çıḫdı ormanıya 

çıḫdı o da Ģindi Ģeyde Göksun‟uŋ Ģeyi var ya Çamırlı‟nıŋ bu yanındā bȫK dāda, o dā 

var ya o Çamırlı‟nıŋ bu yandā yüksek dā var ya onuŋ baĢında ġulübe var ya biliyosaŋ 

Ģeyle altı Ģey üsdü camlı orada gözetleme yapıyollar, her tarafa bildiriyolar bir yerde 
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duman çıḫarsa. Önce Ģe   yapıyollardı ağaçlara numara vuruyolardı kesim olacaḫları 70 

Ģindik de gözetleme yapıyolar.  

Benim ebelerim varıdı n  ādar hekâyeler ānatırlar da ben bilmem. Onnar büs sürü 

hekâye edeller de ben bilmem heç birini bilmem ki. GülüĢdürüḳ otururduḳ baĢġa bi 

Ģeyler yōdu ki. Onnar batal oldu. Esgiden biz Ģiy  olmadıḳ çocūḫan toplanırdıḳ Dudu 

ebem   marıdı tā esgidāki o harPda ġalannardı iĢde neleri hep, bizim burada ġalan var, 75 

o harPda ġalan var. Benim babam on iki sene asgerlik yapıḳ yaní bunnarıŋ günü yoḫ 

da on iki sene yapdıḳda sona halıp bey esgeri diyor óŋúnde gederimiĢ Hüsiyen 

babam annatırdı. ġimdi babamıŋ birġaç tanesini aḳlımda Hüsiyen. Bu asgere gidiyor, 

bunnarıŋ Ģeyi yoḳ ya seferbirlik. Bunnar on  iki yerden harbe giriyor Çin‟de de Ģu 

Arabistan Hüsiyen, orda bunnar bozġuna uğruyo. ġindi diyor Ģo depi yer gimi yer 80 

gösderiyor. Ōlum diyor buŋa yoḫarı çıḫıyoḳ diyor, bunnar halıp bey asgeri Hüsiyen 

Ģȫle öncü asgerimiĢ. Bunnar önde gederimiĢ Ģindik mi araba ne yoḳ, taŋḳ yoḳ Ģey 

súvari at var ya onnarına içine girmiĢler. ġindi bunnarıŋ içinden ġalmıĢlar. Mesela Ģu 

depeniŋ öti yanĭnda da tiren yolu var, vurulanı onuŋ içine atıyollar. Orda hasdāna 

Ģindik buŋa yoḫarı çıḫıyoḳ diyor. ġindi bozġuna uğradıḳ diyo. ġindi diyo arḫadaĢ 85 

burada çıḫıyoḳ diyor dedi kine diyor onnarıŋ sahabı da diyor onnarıŋ yüzbaĢı mı 

biŋbaĢımı neyise Ģeyle dönüp dönüp deaniyor diyor ġara ġarinçāmi geliyor diyor. 

Baḫdım ki ġorḫmuĢ diyor sırtında da bir Alaman tüfā var diyor gendi tüfā de var da. 

Bir Alaman tüfā var ġısası diyó ne deseŋ da dedim kine diyor, ġumutan sen Ģi yap 

tüfā da baŋa ver sen gėdemiyoŋ, asger tüfek verir mi? Yā farḳımız ne dedim diyor, 90 

sen Ģuramda dut dedim diyor Ģeyle, dikine yoḫarı yoḫarı gediyom diyor. Adam 

ġalacaḳ dúĢman gelip tüfā alacaḳ diyor. Bi yol diyor Ģeyle ġımıldadım diyor elini 

gevĢetdi diyor, bir dā ġımıldadım fortdum. Getme asger geliyolar görmüyoŋ mu sen 

ġalıcıŋ tüfeK ġalmaz. ġindi onu alıyolar altı yüz mermiyne ta Arap çölünde burıya 
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ġadar yeğenim yayan geliyolar. On iki giĢi bozġuna uğruyolar. Ġaçıyolar yaní 95 

bozġuna uğrıyanca. Altı yüz mermi iki áne de tüfek, çanta. Ta Arap çölünde burıya 

ġadar yayan geliyor bunnar da adam. Ondan sōnaḫı getd nde de beyle gene cephiye 

gediyolar sōnadan, Ģindi bunuŋ aslında Ģeyi yoḳ Hüsiyen gediĢi var geliĢi yoḳ. ġindi 

ġafamıza savrılıyo diyo ġurĢun diyo, içinde ġaldıḳ diyo ġafamıza savrılıyo diyo. 

ġindik yüz áne mi beĢ áne mi Ģu ġurĢundan diyo aynen Ģu kese torbasīmı beni 100 

ġaldırdı Ģorıya ġodu diyor. ġindi orda bu Ģiye giriyo Ġatı‟ya gėdiyor iĢde Anḳarı‟ya. 

ġindi bu geld nde elinde iki tene ġurĢun varıdı Ģėyle eliŋi vurduŋ muydu oŋa buŋa 

gösderir Ģeyle o yanna bu yanna ġayardı. Onda orda yatıyo orda ġurtuluyo ondas 

sōna asgere getmiyo ġalıyo. ġindi zamānında tama bunnara bu harPde Ģeydennere 

māĢ veriyollardımıĢ ta o zaman Ģindik değil de ta o zamanda. Emmim varmıĢ Ģiye 105 

endirmiĢ, AvĢın‟a ġadar varmıĢ araba da dutardı. Ula ġardaĢ demiĢ Ģindi dȫlet de 

Hüsiyen dȫletiŋ dedi miydi var ya bir ġıramını sen hasdasıŋ ölüyom deseŋ ġıram 

suyunu içmez. O diyo eḵmeḵsiz aç harbedikler yav. Yaní eḵmeḵ bulamıyor yaní ne 

olsa onu yėyiciler ȫle. Dȫletiŋ derdi Ģėyi yenmez. Dedi ōlum derdi görevli olursuŋuz 

ne edersiŋiz saḫın ha derdi. Göreviŋizi de fazla yapıŋ saḫın ha ġuruĢuna fayda etmáŋ. 110 

Çünkü o halḫıŋ parası sizi heç iflaf etmez derdi. Orıya varıncāz bu ordā ġayıt nėriye 

varıyor AvĢın‟a varıyor. AvĢın‟ a eletiyor bu emmim, eletincāz bunu zoruna, diyollar 

ki bunu orda Ġata‟da Ģiy  oldūnda orda Anḳara‟da yatdíğínda Gül hasdānasında Ģindi 

bunnarıŋ gediĢi var ġayıtı yoḳ orda bunnarıŋ evraḳları Ġaziemir‟e, getdiyseŋ Ġzmir‟e 

baḳ Ġzmir‟i geĢdiŋ miydi Deŋízlı tarafı gediyoŋ ya tama orda bir Ġazamir var ya ben 115 

orda ġaldım. Ben bir gün mísāvır oldum bu ben asger götürüyodum Ģeyde 

Balıkesir‟de Ģiye Dáŋízli‟ye tama Ġzmir‟i geçiyoŋ orda Ġazıemir var, orada babamıŋ 

evraḳları Ģindi ordıyamıĢ. Dedi kine babam ula ġardaĢ dedi dȫletin malı yenmez 



 

328 
 

dedi, AvĢın‟da geri döndüm derdi ōlum derdi dȫletiŋ malı yenir mi derdi, heç imkânı 

mı var. ġindi emlaK  olup da bizim Ģo gördüğüŋ ġuzda varıdı Ģu yanda varıdı bunu 120 

öküzüne sürerdi, davarcılıḳ ederdi durumu çoḳ ey di. Sekiz doḫuz áne evlat 

yetiĢtirmiĢdi. O zaman oḫul çoḳ yōdu Ģindi torunnarınıŋ alıyacīda oḫudu. Valla Ģȫle 

Hüsiyen bilmiyom yāni, vallā yiyenler dȫletiŋ malını Ģiy  olmaz iflah olmaz. Olmaz 

olmaz, evladı olur hayırsız olur ėyle götürür. Al saŋa seníŋ bild ŋi dėy m Yurda, 

Ģindi Metin dayınıŋ Ģėyini ekmeğini çoḫ yedik Ģindi çoḫ gelirdik. Ben bi yol Ģȫle 125 

düzülmüĢler Yurda ırahmatlıḳ beni de çoḳ severdi amma. 
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-39- 

Anlatan: Hüseyin BERK 

74 YaĢ 

Derleme yeri: Dağlıca  

Babamızıŋ dedemiziŋ yurdu evelde Dağlıca, Maravûz‟ûdû, iĢde bizim Ġalenderler 5 

ġabilece bȫK bir ġabile. Onnarına zıtlaĢıyolar Gülgünü‟ye dedelerimiz odun yaḫmıya 

gediyor, Ģey kömür yaḫmıya, kömür yaḫmıya gediĢin … Ģeyler oldu bitdi yaramazlıḳ 

yaparımıĢ. GelmiĢler Ġalenderler‟iŋ uĢaḳlarına demiĢler ki ula ne duruyosuŋuz baba 

Ġasımlar dedelerimiziŋ ismi ḲasımlarımıĢ, haaa Ağlıca‟da beri gelen Ḳasımlar‟ıŋ 

ismi oluyomuĢ, efendime sȫley m ne duruyosuŋuz Ḳasımlar demiĢ Gülgünü‟ye, 10 

Gülgünü‟ye bütün batırdılar demiĢ, kömür yaḫıyolar. Baba Ġalenderler de toplu 

olaraḫda getmiĢler, varmıĢlar dedelerimiz üç giĢiymiĢ, orda kömür yaḫannar. Üç 

giĢiymiĢ arḫadaĢ ne var diyor efeníme söylēm, siz de yaḫıyosuŋuz biz de yaḫıyoḳ. 

Evelde darlīmıĢ, kömür yaḫallarımıĢ odun satallarımıĢ, ėyle geçim geçinillerimiĢ 

tamam mı. Dedemiŋ Ġara Hüsǖn dedemiŋ geçisi çōmuĢ, davarı çōmuĢ, onu 15 

çekemezlerimiĢ. Ġara Hüsǖn Ģėyle oldu Ġara Hüsǖn bėyle oldu, çekemezlerimiĢ. O 

dedelerimiz iĢde orda üç giĢiyi Ģėydekene diyok ki ġardaĢım aha Gülgüne diyo, ġocā 

mazı Allah vermiĢ, ney diyó çekemed ŋiz ney diyó, Ģurda ıcıḳ kömür yaḫıp da beĢ on 

ġuruĢ para alācāḳ. Ondan sōna yoḫ keserediŋ kesmezdiŋ derken onnarıŋ ġabilesi bȫK 

ya, dedelerimiziŋ üsdüne fazla geliyollar. Haa efeníme söylēm orda da evelde 20 

çaḫmaḫlı tüfekler olurdu çaḫmaḫlı tüfā alanādar dedemizíŋ birisi Ġalenderleriŋ 

birine dáh ėdiyor, vuruyor. Onu vuruĢun efeníme söylēm dedelerimiz tábi ġaçıyo, 

böon adam ölüsü. O vuran dedemiz, dedelerimizíŋ ġardaĢı ġaçıyo ki geri Ağlıcı‟ya 

gėde. Bu Ġalenderlerde bir kökde bir hoca varıdı, efeníme sȫlēm oḫudu muydu 
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Ġurānı Kerim‟de oḫudu muydu darıyı dirā yoḫarı yörüdürümüĢ dirā yoḫarı. 25 

Varıyollar diyolar ki hocam mesele bėyle bėyle Ḳasımlar diyolar filan adamı vurdu, 

vuran adam ġaĢdı. O zamanādar buŋa bir sır yapıyor. Diyó ki o getmez Kerevin‟de 

öte getmez diyó hee ġaleden öte Kerevin var. Adam dönüyo dolaĢıyo gėdemiyo, 

dönüyo dolaĢıyo gėdemiyo. Derken efeníme söylēm bunuŋ arḫası sıra gediyolar tábi 

öteki dedelerimiz ġaçıyo. Efeníme sȫlēm onda sōna Ġalenderler de orda o dedemiziŋ  30 

ġardaĢını vuruyo derken bunnar duĢman sābi oluĢun Ģindiki Maravûz‟ıŋ o ulu 

camíníŋ yaní, hasdanánıŋ yeri ne bil m o ġükriyegiliŋ oturduğu hep dedelerimiziŋ 

malı. Efenime söylēm orda nė yapaḳ nė yapaḳ, yav diyor biz dedem ırahmatlıḳ, onuŋ 

da adı seabi benimissim, Hüsiyen‟imiĢ, ōlum diyor burda durmaḳ diyor ġalan Ģiy  

olmaz, burda göçelim diyor, baĢġa yere gedelim. Burıya geliyollar bu Sergen müitine 35 

geliyóllar buralar hāli boĢ. Efenıme söylēm Maravuzlular bazen yerlerini sürüyollar 

amma buralar bomboĢ. Efeníme söylēm burıya çadırı ġuruyollar. Çadırı ġurduḳda 

sōna baĢlıyolar, Ģu gördūŋuz dam var ya hep birbirine ulaḳlıydı, bėyle çünkü duĢman 

Ģeyi var, söz çoḳ efeníme söylēm. Bunnar orda Maravuz‟da ayrılıyollar burıya 

geliyollar Sergen‟e yerleĢiyollar. Onda sōna baba bu Ġalenderlerne uğraĢıyollar. 40 

AĢĢā yoḫarı derken bu Osman dayımıŋ babası varıdı, Ali dedemiz varıdı he. ġurda 

Helmileriŋ Ağalı derik orıya Ģindik dedelerimiz ġonardı. Orda Hurman kȫnde bizim 

dayılarımız var, Faḫı Memmet ne hoca evelden vur ġaç ne var. Onnar burda odun ne 

götüreken Ġalenderler ṓne geçiyó. Burda nē diyo burda sen odun götürüyoŋ? 

Götürüŋ götürmeŋ dėrken adamıŋ ġağnısını deviriyollar Ġalenderler. Onda sona 45 

efeníme söylēm o dayım Faḫı Memmet dayım ālıyaraḳ çadıra geliyor. Çadıra geliĢin 

niye ālıyoŋ lan diyor Ali dede. Valla Ali dayı mesele bėyle bėyle etdiler baŋa diyo, 

Ġalenderler Ģunu Ģunu yapdı. O zaman tek tüfeKler var, tek ġurĢunnu tüfeKler varıdı 
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Ģindik mi deal, Osmannı Ģeyi. Bunu efendime söylēm hemen Ali dedem, Ģeyi tüfā 

ġapanādar buŋa sarılıyollarsa dur diyor yav bunnara, acele etmiĢ beni çārıyollar. 50 

Sıçırıyo varıyor Ģu Ģey Ġumcāz derik orda ġānıyı deviriyor bunnar Ġalenderler. 

Onda sōna Samenni bir ġonuĢdū varımıĢ Ali dedemiŋ, efeníme sȫlēm sen diyolar 

yiliK görset, bu diyolar Ali‟niŋ elinde hemi tüfā alaḳ hemi de gendini öldürek. BeĢ 

altı giĢi adamlar, bizikiler hep dā ġaçıyor. Efeníme söylēm, Ali dedem varıyo diyo ki 

ula utanmadıŋız mı bir ġaribeníŋ ġānısını deviriyoŋuz, odunnarını atıyorsuŋuz, ayıp 55 

diyor. ĠĢde Ali Ģėyliyedi Ali bėyliyedi Ġalenderler de Ali dedemde çoḳ ġorḫarmıĢ. 

Biliyor gendine Ali dedem diye umduḳlarını; tutacaḫlar elinde tüfā alacaḫlar, 

öldüreceKler. Efenime söylēm o ġonuĢdū adamı gönderiyóllar. Gönderiyóllar 

diyóllar ki alınan sen bunu dut biz bunuŋ elinden tüfā alaḳ. Ali dedem diyo ki 

gelmeŋ diyo üsdüme diyo vururum diyo, zatan vurmuya geldim ben sizi diyo. ĠĢde 60 

Ali Ģėyle olur iĢde Ali bėyle olur Ali dedem tüfāne birine dáh et. O da onu onu 

öldürüyor Ġalenderler de oldu iki. Efeníme söylēm derken bir pehlil, babamıŋ 

emmimizimiĢ Ḳasım dellerimiĢ adama. Orda pehlil bir adam bunda kim ne umacaḳ, 

Ģurıya çüt sürmiye salıyollar. ġurada ergin dere derik. Ġalenderler de geliyor onu 

vuruyor mu. Onda sōna iki iki oluyor. Onda sōna Ġara Hüsēyn‟iŋ evi burda bir, 65 

Memmetçiyene Ġara Hüsün Ali dedem de ġaçıyor. Çünkü adam öldürüyor o da 

ġaçıyor seferbirlik gimi bir mesele bu.  

Bu yüz yıllık var mı bu mesele? 

Var, var tábi aha benim yaĢım yetmiĢ beĢ oldu yenim, efeníme söylēm bunnar teee…  

Osmanlı zamanında oluyor değil mi?  70 

Tabi tabi, ġaç ġaç göç göç ėyle bir dünyayıdı. Onda sōna Ali dedemi dutuyolar 

Elbisdan cezaevine atıyolar. Booz ırahmatlıḳ Mısdafa emmim, Yamılha emmimiŋ 
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babası Mısdafa emmim varımıĢ, çoḳ yiğidimiĢ Ġalenderler‟iŋ birini de o vuruyor. 

Abbas dellerimiĢ biliyoŋ mu, onŭ da o vuruyo derken bėyle ġarman çorman yalaŋız 

dedemgil burıya yerleĢiyor. Evde barḳda gözleri ġalmıyo burıya yerleĢiyolar. Çünkü 75 

nėytsíŋler malı máleli büs sürü davarı. Maravuz‟da gelmiyek. Maravız‟ıŋ zatan kökü, 

kökünü sorarsaŋ hepisi Malatya‟nıŋ Ağlıca var, hep orda gelme Ġalenderler de orda 

gelme enikde cücǖne ġadar bu tarafıŋ bu Maravuz TopaḳdaĢ‟ıŋ neyiŋ adamınıŋ kökü 

hep Ağlıca‟da gelme. Malatya‟nıŋ Ağlıca‟da gelme. Diyecām o ki dedem burıya 

yerleĢip ġalıyor yavrularım. Allah sizlerde uzak eylesiŋ Ali dedem hapisde ġaçıyor, 80 

onda sona da adam gelmiyōr. O zaman seferberlik lan oluyor. Seferberlik de 

vuruluyor mu n   ōluyor. Soŋunda bir Ģey çıḳdı Mersin‟diyemiĢ dediler iĢde 

Osmaníye‟de tanıĢ çıḳmıĢ, Ali dede eve gel, Ģindi demiĢ gedersem esgi yaralar 

tazelenir. Beni demiĢ diliyen filan yere gessíŋ, ġoca incir bahçam var. Bi yol da 

dedeŋ gedecek oldu Osman dayım ırahmatlıḳ. ġey o zaman gözü bālı bir ġuĢuduk 85 

yiğenim, Ģurda Ģurıya MaraĢ‟ı ne biliyoduḳ kine. Onda sōna da Ġara Hüsǖnünen 

Memmetceniŋ sürdüğü iki bir ġarat bir o vurulan ölüyor, emmimíŋ bir tanesi de 

ġaçıyor, Ġızılcā gidiyor. ġėyíŋ Ġızılcaḳ köyü var Göksun‟uŋ Ġızılcaḳ köyü Ģindik 

kökümüzüŋ bi yanı da orda emmilerimiz. Efeníme sȫleyim ėyle bir hayat yaĢıyollar. 

Elhamdülillah Ģindiye geliĢin barıĢmaları da nasıl oluyor. Burıya geliyolar, Ģorda 90 

ġabristannıḳ var, evelde göç göç kim kime dım dıma. Cingan dellerimiĢ orda göçüP   

orıya orda göçüP   orıya. Orıya geliyollar, çoḫlar, burda da tek ev var ya. Ebem çoḫ bir 

yiğit ġarıymıĢ, onnar orda dóŋúĢ çıḫardıyollar ki ġoyā orda adam varısa içimize 

geçsin de bu evi talan edek. Ėyle bir plân ġuruyollar. Onda sōna da efeníme sȫylēm 

Yeter ebem ırahmatlıḳ mavzeri alıyor pencereniŋ ṓne oturuyo. O burda buranıŋ 95 

ġatīnı yemiyen Maravızlı yoḫ, dedemiŋ ġatīnı yemiyen Maravızlı yoḫ, bir tek 

Ġalenderler hariç Ġalenderler de çoğu yedi de diyecām ne ki o zamana ġadar nēse bu 
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Ģey vardı Kelek Memmet varıdı, dediyeŋ ġapısında otuz sene ġaldı, otuz sene 

hezmeker. Yeter anam Ģeyi salıyor, Kelek Memmed‟i salıyor diyor kine Maravız‟a 

get habar eyle bizi ġapıĢacaḳlar, durmasıŋ gelsiŋler. Baba orda tüfā çeken geliyor 100 

çeken geliyor. Ġalenderler de geliyor, Ģu depe var ya orda diyóllar kine Ģindi biz 

dúĢmanıḳ varırsaḳ ėyi olmaz. Efeníme söylēm bu Maravız‟ıŋ adamı geliyollar, bu 

cingannarı dóğúyollar, tarúmar ediyollar, yükletiŋ cehennem oluŋ. O zamana ġadar 

Ġara Hüsǖn dedem eve geliyor. Halḳ burıya toplandı Maravız‟ıŋ halḫı ya, deaniyo 

kine Ģu köoŋ gediğinde on om beĢ giĢi adam var. Memmet diyor bizim eniĢdelerimiz 105 

var bibimiŋ ġocası varıdı, DevriĢ ırahmatlıḳ varıdı siz bilmezsiŋiz o DevriĢe diyor ki 

eniĢde diyor Ģu depedā adamlar kim? Valla diyo, ġaynım diyor dedeme, onnar da 

Ġalenderler de diyor gelmiye çekindiler diyor. Ula gediŋ çārıŋ diyor Ģurda bi 

ġurbanımı yesiŋler diyór gene de dúĢmannığını yapsıŋlar diyór. Gene de dúĢmanısa 

düĢman diyor. Efendíme söylēm bir adam salıyor, Ġalenderler de hatırıŋa möhlet 110 

orda nādar adam varısa toplanıp geliyollar. BeĢ altı ġoyun kesiyor, davar kesiyor, 

yemek çıḫardıyor, Hüsün dedem zengin. Amma Memmetce‟niŋ oldu bitdi biĢēsi 

yōmuĢ bir ġardaĢı var ġardaĢı Memmetce. Seníŋ dedeŋ ebeŋ çoḳ zeŋgin. Efeníme 

söylēm bunnar Zaten seniŋ dedeŋine bizim dedelerimiz birbirine dayı yiğen, Ali 

dedem yiğen. Efenime söyliyem o halda buādar barıĢıḳ ėyle oluyor yavrûm. Onda 115 

sōna da ne Ġalenderler bize öte get gözüŋe tütün geder dediler ne de biz efeníme 

söylēm Ġalenderlerne ne bir dóŋúĢ ne bir çekiĢ ġuzūmu olduḳ amma iĢ iĢde geĢdi. 

Bȫklerimiz getdi Allah rahmat ėylesiŋ.  

Dayı, Ģindi en esgide mesela geçimiŋiz hep hayvancılıḳ mıydı, buralar hep ormanıdı 

meselā  de mi? 120 
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Hayvancılıḳdı tabi, bütün aha Ģu Çavûndûr güccüldü bütün Çavûndûr‟da orman iĢde 

Ģu ardıĢlar aha baḳ Ģunnar bizim ardıç ağacı. Bunnar bütün hep Ģēyidi ġoca ardıĢlarıŋ 

dalıydı dalı dalı o ġadar böyüKdü yanı. Yav minăra gimi ardıç varıdı sen ne diyoŋ. 

Diyecām o ki iĢde bu günnere geldik yavrûlarım.  Biz de onnarıŋ bi yanımız 

evladıyıḳ bi yanımız torunnarıyıḳ, ėyle efeníme söylēm. ġindi iki ġardaĢıŋ züriyetini 125 

nufusunu hesab   etseŋ üç yüzü üç yüz elliyi bulur. Ha Ģindi burda kimse bir Topal 

Memmet bir de ben varım baĢġa kimse ġalmadı. Ėyle iĢde kökümüz meselemiz 

bunda geliyo yiğenim bunda geliyor.  

Benim asgerl m acemil m Ġzmir‟de geĢdi. Biz oḫul benim oḫul görmedim. Sekiz ay 

Ġzmir‟de ġaldım. Acem  eğitim yerinde dörd  ay oḫul gör, Ali oḫulu derler oḫulda 130 

ġaldıḳ. Onda sōna ehTisası bitirdik, onda sōna dātım oldu, yallah dėyiĢin Uzunköprü 

Yonan hüdüdü Traḳya toprā orıyá dātımımız çıḳdı, on giĢiydik. Onda sōna geri bize 

Tekirdā‟nıŋ ġazāsı Hayrabolu ġazāsı varıdı birliğimiz orıyamıĢ. Orıya geldik beĢinci 

istdikam bölúú dellerdi. Yaní oḫumuĢlūm olmadīna göre gendāndini ṓyen bi Ģe 

olmaz da.  135 

YússúK  oynardıḳ, meselā yússúK   oynadı mıydı onda sōna Ģelā baŋa bıraḫıllardı. 

Benim olmadīm zaman da her dúunde dóŋúĢ olurdu her dúunde doŋuĢ olurdu. 

Gendāndini bilmez insannar çoḳ. YússúK   oyunu da yedi filcan olur, taraf taraf 

olullar iĢde Ģu iki ġurub   olullar ġarĢılıḫlı yiğirmide biter sayısı. Bu yedi filcanı Ģunuŋ 

gimi bir yússúk ġollar bir filcanıŋ altına onda sōna efeníme söylēm Ģindi o arar 140 

bulamaz o arar bulamaz, derken derken birisi muhaḳġaḳ yiŋecek, bulacaḳ, yiğirmi 

dedirdi miydi Ģu taraf ütüldü Ģu taraf ütdü. ġu tarafa cezā vėrmiye ḳaḫarım. ġindi 

benim filimlerim Ģeyde Ġaracalarıŋ Ģiye almıĢlar vidōya almıĢlar. Ġoyup ġoyup onu 

izliyollar. Diyecām ne ki ėyle benim bir günüm geĢdi yiğenim. Öldüm dirildim 
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Cenaballah baŋa bir ġalp hasdalī verdi. Dört damarım tıḫandıydı. Ėyle dúunnerde 145 

günümüz geĢdi de onda sōna da Cenab   Allah, her zaman bir ġarara anca Allah durur. 

Onda sōna ġalbimiŋ dört damarı tıḫalıymıĢ. Götürdüler ġazāya varanādar biĢe yoḳ 

ġazāya varıĢın tarp dėy ġalp durmuĢ. Doḫdurlar makiniyene zorna çalıĢdırmıĢlar. 

MaraĢ‟a gönderdiler MaraĢ‟da efeníme söylēm youn baḫımda dört beĢ gün ġaldım. 

Damarıŋ birini aĢdılar birini açamadılar. Orda doḫdur dedi ki derhal bu ameliyat 150 

olacaḳ. Lafı neye getiric ŋ de Isdambıl‟a götürdü çocuḳlar orda ameliyet eTdirdi. ĠĢiŋ 

datlı tarafına baḳ bėyle öldüm dirildim orda ameliyetde tábi heç bi Ģeyiŋ ġalmıyor 

sāde bir beyin çalıĢdırıyollar. Orda da Elhamdülillah ġurtardım. Ey ġurban olduğum 

Allah‟ıŋ iĢine baḳ; bȫK  ōlanıŋ güccüu ortancıl ōlanıŋ güccüu polisidi efeníme 

söylēm, baba dedi sizi hecaza yazdırdım. ĠnĢallah ōlum çıḫarsa gėderik. Zaman da 155 

geldi, o sene yazdırdī sene hacımız çıḳdı Elhamdülillah. Haca da getdik geldik 

yavrûlarım. Allah sizlere de nasibeylesiŋ. ġindi de orda iĢde hıĢım oluyor yav 

deaniyom hey ġurban oldūm Allah insanlar birbirini hıĢnar mı yav. Allah etmesiŋ 

sekiz yüz elli ölü yav. Ben iĢde nutġum duruyor, yōsa biz de getdik Ģeytan daĢlamıya 

da getTik tavaf da yapdıḳ efenime söylēm Elhamdülillah her Ģēyni ġuralları nēyse 160 

onnarı yapdıḳ. Ėyle ne bir adam düĢdü ne bir adam öldü ne bir Ģey oldu. Allah onu 

da nasibetdi yavrûlarım. Ġusura baḳmaŋ ġafaŋızı ağrıtdım.  

ĠĢTe bu günnere geldik on tene evlâdım var. Allah olmıyana yernik ġullarına versíŋ. 

Hepisi de Ġsdambıl‟da. Dört ġızım varıdı, gendi hayatımı annadıyom. Dört ġızım 

varıdı birini Sivas‟a verdim, birini Ġayseri‟ye verdim, birini efendíme söylēm ta 165 

Ġaradeŋíz‟e verdim. ġu Allah‟ıŋ iĢine baḳ dördü de toplandı Ģindi birbirine ġoŋĢu 

olaraḳ da gediyor Ġsdambıl‟a. Altı ōlanıŋ altısı da Ģindi Ġsdambıl‟da. Yalaŋız bir 
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tenesi iĢde o Fetullahcı, o da Van‟a sürgün verdiler. Van‟da Ģindi o polis ōlan. Her 

zaman ġonuĢuyoḳ. Diyom ōlum mesele bėyle bėyle dȫletiŋ ġarĢısında dȫlet olmaz 

ġardaĢım. Aŋar bir Ģēyiŋiz varısa bir lideriŋiz varısa siz de adaylīŋızı ġoyuŋ sizi 170 

seven size versiŋ. Bu ney diyom. Fetullah hoca Fetullah hoca. Fetullah hoca orda 

demini sürüyo, siz burda Türkiye‟yi yiyorsuŋuz, Allah‟da ġorḫuŋ yav, bėyle hoca mı 

olur, bėyle müslüman mı olur hacı mı olur. ĠĢde onuyna Ģindi zıtım yiğenim on tene 

evlādıŋ içinde. Onuŋ uçu Ģindi annesi diyo ki ben Van‟a gėderim ben de diyom ki 

ben de Isdambıl‟a gėderim Van‟a getmem. Çünkü güzün getdim gördüm yeŋi orda 175 

efeníme söylēm. Adam Van‟a bir zaman deprem olduydu o Toki varmıĢ o deprem 

evlerine Ģu bizim yazı gimi bir yazıya on iki ġat on üç ġat on iki ġat yerine göre 

zeminne göre. KitlemiĢ apartumanı evler bomboĢ. Orıya varıcıŋ yüz elli keade kira 

dutuyor adam. O da burdā gėdenner bilmem burdā geden orda vazifeli olannar yüz 

elli keade oturuyor. Su parası yoḳ aletirik parası yoḳ. Yavrûm dedim bulmussuŋuz 180 

beleĢe oturuŋ yatıŋ. Ama o adamcāz Ģo baĢımızdā liderimiz Allah dünyalar durduḳca 

dursuŋ. Çünkü onuŋ teĢvıkıyne yapılıyor onuŋ Ģeyiynen yapılıyo. Ġki apartımana bir 

camii, vallahi diyom iki apartımana bir camii, iki apartımana bir camii. O Toki‟de 

evleriniŋ içinde cāmide geçilmez. Merkezde bir ezan oḫunuyor, biz de o Ģeydiyek o 

apartımannarıŋ yanı. Vahat geliyor öğlen oluyor zorladıyom Ģo camí kitli zorladıyom 185 

Ģo camí kitli, hep kitli camiiler. Minaralar yalaŋız hep Ģey sȫlüyor haperlóler Ģey 

ezen sesi oḫuyor. Bir ıḫdıyar geçiyodu dedim ki, yav dedim amca hocalar mı yoḳ? 

Ne hocası yav dedi, ne hocası sen nėrelisiŋ? Ben dedim MaraĢlıyım dedim sȫlüyom. 

Ulan dedi burası Kürdisdan Dȫleti dedi ne camíymıĢ ne camí. ġindi de hortladılar 

iĢde yavrum. Allah Memmetciklerimize ġurban oldūm Allah ne biliyim, ėyle ya! 190 

ġindi bu evladınıŋ yanına getmeK   isdiyor ben de gediciym can atıp gedic m amma 
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orıya ben gördüm yav. Yollarda mayın kömülü bilmem ne kömülü. Çüŋkü orda da 

Ģekliŋde Ģemāliŋde biliyolar. Hacı‟ya diyom ki Hacı ben diyom ölüme getmiyom 

diyom. Ben evlatlarımıŋ yanına gediyom ora ölüm yeri. Oğluŋ neden yaĢıyor orda 

deycíŋ, orda böyüK bir polıs ġaraġolu var. O Ģerefsizler desem hatesi yoḫ hepisi 195 

anerĢit   olmuĢ. O polisleriŋ o sürgünner, vallahi diyom bir tene oy çıḳmadı yav ne 

Ecevit‟e ne efeníme söylēm Ak Partiye ne de Milli Hareket Partiye. Hepisi bindiler 

oŋa anerĢit, çüŋkü ben sende olmasam sen beni vurucuŋ öldürücüŋ. ĠĢe baḳ hep ėyle 

ġorḫu içinde yaĢıyolar. Ġusura baḫmaŋ yavrularım ġaFaŋızı ārıtdım. Dert deĢildi 

miydi ucu gėder gėder. Ėyle Allah‟ıŋ keremine Ģúḵúr. Allah memleketimize 200 

milletimize dirlik düzenniK versiŋ. GediĢet gediĢet değil. Kimisi ġorḫuyna kimisi o 

Kürtleri bende etmiye çalıĢıyolar. Orda Müslüman köyü yoḫ mu Müslüman köyü de 

var. Müslüman Kürt de var yiğenim efeníme söylēm ama sesini çıḫardamıyor. 

Ėrmeni Kürt çoḫ, Ėrmeni Kürt. E Atatürk boĢuna mı etmiĢ seferberliK   ėlan etmiĢ 

Yonan‟ına Ġngiliz‟ine Fransız‟ına uğraĢıyo adam geri arḫada Dersim dediği dümbüḵ 205 

Ermeni Kürd‟ü geri arḫada Atatürk‟ün asgerine vuruyolar. Atatürk‟e Ģindi Ģėyle 

adam bėyle adam aḫlı yetmezler laf sȫlüyo. ġu melmeketi ġurtaran da o adam, o 

lider. Efeníme söylēm Ģindi gerili gerili ġonuĢuyor. SeferberliK   ilân oldu Allah 

görsetmesíŋ, Zatan kendi herkeĢiŋ emeli herkeĢiŋ yaḫāsına. Ėyle baĢında melmeketi 

için milleti için çalıĢan bir adam kötü olabilir mi yav? ġorda afedersiŋiz ġıçını 210 

çalamayan Atatürk Ģēliyedi! Gününü gördúŋ mü yavrum? Bėyle pisl ni gördüŋ mü 

yavrum. Yōḫ!  Aynen Ģeyiŋ dediği Köroğlu eviŋ yıḫıla Köroğlu eviŋ yıḫıla ġarınıŋ 

biri de oturmuĢ Köroğlu eviŋ yıḫıla. Köroğlu da bunu duymuĢ, ġarĭ   ana Köroğlu 

ālámá etdi de saŋa neytdi demiĢ. Vallaha ōlum el ėyle diyo ben de ėyle diyom demiĢ. 

Aynan o biçim. E Dersim Kürtler vuruĢun çeviriŋ  topları diyor çeviriyollar topları. 215 
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O Dersim‟i alt üst ediyor onda sōna da sesleri soluḳları yōdu. ġindi anerĢit piyasıya 

çıḫdı Kürtler gene ġudurdu. Ġurbanım yavrularım ġusura baḫmaŋ.  

Evel ki geçimlere baḫaraḳ Ģindi geĢlerimiz ġaba biĢe ġonuĢucuym, baŋa yaḫıĢmaz, 

bizler Ģindi ġudurduḳ yiğenim. Vallahi diyom Ģu ġarĢı tarlalarımız aha Ģunuŋ gimi 

çocūdum aha Ģunuŋ gimi, ġıtlıḫ, eḵmeḵ yoḫ, ġuyu yoḫ bi Ģe yoḫ. Efeníme söylēm 220 

Allah Ģu ġarĢıdā tarlalara bir sirken verdi bir sirken verdi. Gėdeller biçeller, 

ġazannara basallar. Onu gözēl gelene topac   edeller. Amma süt yōrt bol. Onu 

samırsaḳlallar Ģēy onu yėriK. Eḵmeḵ bi Ģey yoḳ ki ġıtlıḫ yav.  Bením aha yaĢım 

yetmiĢ beĢ oldu, o zaman iĢde aha Ģunuŋ ġadar ancıyadım. O bizim Mısdafa Allah 

rahmet eylesin, o bir cacıḳ batsīŋ cacıḳ batsīŋ ben cacī yemem, ooy! Ėyle günnerimiz 225 

geĢdi. Ekellerdi biçellerdi ġurban oldūm yiğenim de yalaŋız olmazdı mübarek. Tee 

epey bir zaman bėyle ġıtlıḳ geĢdi. Olmadı Cenab   Allah da olmazdı. Efeníme söylēm 

Ģorda bir buyda ġızardı mı onu baĢından havadan biçeneadar biçer biçer getirirdik 

firik ederdik de ėyle yerdik, ėyle günümüz geçerdi ėyle olurdu. Aha seniŋ AvĢın 

Elbisdan acında ölürdü. O Hurman kȫ Ģindi zengin oldu baba AvĢın zengin oldu Ģu 230 

pacalar bȫn Ģeytdi para yāıyor. Türkiye‟de áŋ çoḳ vasait alan efeníme söylēm bizim 

AvĢun ġazāsı. Hee hep moderin arabalar. Yalaŋız durum Ģėyle oluyor; Ģindiki Ģu 

dönemde iĢde genĢlē ben buna ėyle diyom, vallahi billahi o esgi günnerimize 

dönüĢün düĢünüĢün Ģindi cenneti âlânıŋ içinde yüzüyoḳ Ģėyle. Neyi isderseŋ var, 

canıŋ ney isderse var. Para da var pul da var amma Ġslâmiyet‟e geliĢin Ġslâmiyet zor. 235 

ġurda bir camimiz var, kimse yoḳ. ġuŋa diyom ki ula gel namazıŋı ġıl. Ben ġılarım 

ġılarım siz iĢiŋize baḫıŋ, söz dutmuyor beŋa dese ben de ėyle oldum. Ġslâmiyet öldü 

Allah da bu ġazāyı bu anarĢiti baĢımıza verdi. Ġulda Ģey azmıyaĢın vermez 

Cenaballah bir hıĢım verecek, muhaḳġaḳ vėrecek. Osmanlı sekkiz yüz sene iktidar 
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olmuĢ. Bir tek Ģey ġalmıĢ Rusya‟ya neye de el ġoymuĢ da. Bir teK o iĢde 240 

Amarıḫa‟nıŋ Ģindiki yaĢadī yer ġalmıĢ. Efeníme söylēm Osmannı, niye? Ġnaç var 

inaç. Ėyle tábi yaa.  

Osmannı hiç kimsiye kötülüK etmemiĢ dayı, hiç kimseniŋ dinini değiĢdirmemiĢ iĢde. 

Yoḳ canım imkănı mı var, yōḳ, herkeĢ ırayına hür, daha da halen devăm ediyo bize. 

Bizim içimizde baḳ Kürd‟üŋ gâvúrú var, Çerkez‟iŋ gâvúrú var, Türk‟üŋ gâvúrú var 245 

hiç birine de bir tazzik yapılıyor mu Ģunu Ģėyle et deyi? Dinimiz için? Yōḳ 

Ġslâmiyet‟de Ģey yoḳ zorbalıḫ yoḳ. Gendi gṓnúne. Ben diyom ki emmōlu ulan Ģu 

cāmımız boĢ ġalmasıŋ gel gėdek ġılaḳ, sen iĢiŋe baḳ dedi miydi bṓz ben, ne dėycíŋ 

bi Ģey diyemeŋ ki imānímíz bȫle götürüyó dinimiz bėyle götürüyór. Memmed‟e ben 

tazzik yapamam Memmet de baŋa tazzik yapamaz, bėyle. Diyecām ne ki Ģindiki 250 

geĢlik, Allah daha çoḳ versiŋ, Allah bundan aĢĢā düĢürmesiŋ cenneti ālâda geziyoḳ, 

cenneti ālâda yüzüyoḳ, ağaçlıḳ güllüK gülüsdenníK. Allah ġurban olduğum Allah 

melmeketimize göz dikenneriŋ zulumunu versíŋ. BaĢġa bir Ģey diyemem. 

Avrupa‟nıŋ zatán Osmannı‟nıŋ Ģėyini taḫıp ettiŋ miydi Dumlupınar‟da, 

Çanakkale‟de bu Türkiye ġaç sefer devrede geçmiĢ öyle ya. Bütün Avrupa 255 

dȫletleriniŋ Ģindi içerisinde dert var, içerisinde yara var. Yedi duval çökdüydü 

Türkiye‟ye Çanaḳġalá‟dá neoldu? Alamadılar. Yalāz ben Ģuŋa ediyom Ģu Erdoğan‟a 

çoḫ dua ediyom. DıĢarda o gâvurlarıŋ asgerleriniŋ hep o öldúğú yere varıyom, baba 

güllük gülisdenniK o ġabrısdannıḳları, efeníme sȫleyim haḳ tanımıĢ hökümet herkeĢ 

ġabrısdannīnı, bizikler  otuŋ içinde nėrde düĢmüĢ nėrde ölmüĢ. ġu adam iktidara 260 

geçiĢin o dāfá orıya ġırḳ beĢ tirilyon para harcamıĢ daha da hālen harcamaḳda. ġeye 

gėtmeden önce iĢde orıya getdim iĢde yiğenim, evel gördúğúm ġabrısdannıḳ, evel 

gördúğúm hep Ģėyle ġabrısdannıḳ yapmıĢ. ġurıya bir daĢ dikmiĢler, o da mermer, Ģu 

filan oğlu filan daĢıŋ üsdünde yazılı, Ģu yatan filan oğlu filan her memleketiŋ adamı 
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isimler o daıŋ baĢındā düĢen. Onu gördüm adama çoḳ dúva ediyom çōḳ adama 265 

efeníme söylēm. Yiğennerim ġurban oldum yiğennerim öteki partileriŋ adalarını da 

gördǖk geçirdik. Gele gele gele cenneti ālâya düĢürdü bu adam bizi. Bizim 

geçird miz ömre baḫarsaŋ na ġadar rezilliK ne ġadar kepāzeliK. Halic‟íŋ kenarına 

efeníme söylēm bir Ģey yaptırmıĢ adam bėyle oda oda. O esgi zamanıŋ Osmannı 

ġadınnarı hepisiniŋ heykálini yapmıĢ. GüccüK güccüK güccüK yapmıĢ. Arabıyana 270 

mermileri yüḵlemiĢler, Çanaḳġalı‟ya mermi çekiyolar. Ėyle günner geçirdiK ġurban 

oldūm yiğenim. Allah bir ġısmet verdi, Allah bir lider verdi, Ģu Türkiye bir Türkiye 

daha oldu bir Türkiye daha oldu öteki partileri de bütün gördük. ĠaĢ tene Ģėytdi 

asger ocānda Kürd‟üŋ birine dedi ki baĢımızdā ġomutan gece eğitimi görüyoḳ, ḳaḳ 

ulan sen dedi, ḳaḳdı künyasini oḫudu. Bṓn dedi baĢbaḫanıŋ ismini sȫle dedi. Kürd  o 275 

yanna deanedi bu yanna deanedi ne biliyim ġomutanım dedi, her gün bir baĢbaḫan 

dáŋiĢiyo dedi. Allah úçun, her gün bir baĢbaḫan dáŋıĢıyo haŋġısınıŋ oldūnu ne 

biliyim dedi. Yaní ėyle dönemler geĢdi. O alır orıya, yav bṓn y mi altı áne baŋġa 

batar mıydı? Yiyen yedi içen iĢdi, savuĢdu ġodu getdi. Ġmf‟ye borĢluyuḳ, dıĢ ülkelere 

borĢluyuḳ. Bu adam iktidara geĢdi Elhamdülillah ne borç ġaldī ne harç ġaldī. ġindi o 280 

dinsiz kâfirlere sȫlüyom, getdim o Doğu‟ya iĢde mezrālarını gezdim, on beĢ y mi 

gün ġaldım da. ġorda bir ev var ta ġapısınıŋ ṓne ġadar asıfat, lambalar düzülmüĢ ta 

orıya ġadar; Allah Allah ortada kimse yoḳ ulō. Ġaçaḫcılā getmiĢ, ya silâh getiriyor 

ya Ģey getiriyo. Bu adam efeníme söyle Ģey eder mi. Türkiye buŋa baḫaraḳda 

Elhamdülillah heç kimsiye de boyun áğmedi Avrupa dȫletlerine de boyun ağmedi, 285 

melmeket sevdālısı, milletiniŋ sevdālısı, baĢlıyo iĢde bizim o Fetullah: “E baba siz 

içini bilmiyoŋuz dıĢını bilmiyosuŋuz”. La oğlum içe de batsıŋ dıĢa da batsıŋ, 
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görünüyo aynāmı görünüyo. Benim geçimim görünüyo, seniŋ aylīğıŋı, köpekler, 

mēmırıŋ aylīnı bir sene veremiyen hükümet varıdı, bir sene veremiyen. Buğaz 

doḳlūna çalıĢdırırdı. ġindi sen dāŋ baĢında günúŋü sayoŋ, günúŋ bitdi mi var. Az uz 290 

da almıyosuŋuz dedim, evlat da benim.  AĢĢā atsaŋız üç buçuḳ millar dört milyar, 

gelsíŋ hökümetiŋ parası. Ġazansıŋ da oŋ biŋ tene baŋġası ossuŋ dedim Ģėyíŋ, ne buŋa 

ġavur diyoŋ Ģerefsiz sen dedim, evlâdınan dóŋuĢdum yav. Çünkü haḳġını bilmiyor 

huḳuḳunu bilmiyor yav. Babam da ossa doğrusunu ġonuĢurum. Ne bu yav! Hâkimi 

vuruyo vurġunculū, savıcısı vuruyo vurġunculū. Heç hökümetiŋ ne bir Ģeyi anını 295 

aldılar, la ġardeĢim onu halk seĢdi, bāndi getirdi. Sen de bu topraḳda yaĢıyosaŋ 

mecbursuŋ isderseŋ gâvur ol, onuŋ emriniŋ altına giriciŋ. Bu budur sen bir ayrı baĢ 

çekerseŋ tā orda birisi adam ıḫdıyar bir adam ayrılmıĢ adam yemin ediyor ne hocası 

yav diyor, Ģeyíŋ diyor adamı diyor Filisdin‟íŋ acanı diyor, he Ġsrail‟íŋ. Efeníme 

söylēm ne hocası diyor, ne hocası. Bir dedi peki birisi dedi ki yav bunuŋ arḫasına 300 

düĢenner dedi, Fetullah diyolar, hiç ayrılmıyollar, bunu dedi neyine dedi yemin 

etdirdiŋiz de bunnar bu ġadar dutuyo. ĠardaĢ dedi ilk baĢda baḫ bu Fetullahlılarıŋ 

dedi, ortalā Ġurān-ı Kerim‟i ġoydurdular dedi, elini de üsdüne ġoydurdular dedi, 

burda haĢa ġızlarımda haĢa üĢde doḫuza avradı boĢatdılar dedi. Kim bunda dönerse 

avradı boĢ. Temam mı, temam ben dedim ki dedi baŋa dediler ki dedi yavrum burda 305 

ayrılırsaŋız avradıŋ boĢ, ula āman dedim dedi Türkiye‟de avrat mı yoḳ birinde birini 

alırım dedim dedi. Ėyle vazgeĢdim dedi, çüŋkü ben de dedi ġorumacısıydım diyo 

adam baḫ, Fetıllah‟ıŋ ġorumacısıyım diyo. Adam bunu açıḳ açıḳ sȫlüyo ġardaĢım 

yav. ĠĢde biz de ōğlanna bėyle zıtıḳ. Canı sağussuŋ da gene, ne diyim.  

Bunnarıŋ tama bir banġası varıdı aḫasya mı diyor baŋḳaysa mı diyo, hee, bu açıḫ 310 

verdi hökümet araĢdırıĢın banġa açıḫ verdi. Ula arḫadaĢ, orda baĢġa baŋġada beĢ 

millar para çekdi, o baŋġıya gönderdi. Ėyle iĢde, ėyle ömrümüz geĢdi ġurban Ģindi de 
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Allah‟ıŋ keremine Ģükür hamd   ossuŋ canıŋ isderse namazıŋı ġıldıŋ, canıŋ isderse 

neriye gėderseŋ get. Herkes ırayına hür. Bir basġı yoḳ bi Ģey yoḳ ėyle bir günümüz 

geçiyor Elhamdülillah.  315 

Bu ġadar dedim gelmiĢ geçmiĢ, ben de dedim biŋ doḫuz yüz ġırḫ ikili oldum dedim. 

O zaman biŋ seküz yüz kırḫ ikiliymiĢ demek ki sefarberliK ėlân olmuĢ. Bizim 

tertipler dedim o zamanıŋ bahrinde hep çocuḳ getmiĢler, ėyliyemiĢ, on yaĢ on iki yaĢ 

yoḫlūḳ! Bitde ġırılmıĢlar. ġėyne yetiĢememiĢler bunnar hep yolda ġırılmıĢlar. Bi 

dedim Elbisdan‟da dedim bir dedim ĂĢıḳ Hüsiyen varımıĢ dedim, bu ġırḫ ikiliye 320 

dedim bir āt sȫlemiĢ, o aḫlımda onu sȫliyem de dinne dedim. Sȫle ġurbanım dayı 

dedi: 

Bir emir geldi de buŋa getmeli 

Atanıŋ ananıŋ elini öpmeli 

Çare yoḫdur vazifeyi dutmalı 325 

Geriden ağlaĢan döller periĢan 

Elbisdan‟a endiK   ayıŋ   onuna  

Hep millet toplanmıĢ Ģūbe óŋune 

BiŋbaĢım da defder almıĢ eline   

Yazıp ġalem dutan eller periĢan 330 

Orda da yolladılar aman neriye  

ĠıĢ ġıyamat endik Ġapıderi‟ye  

Melham niner yürekdeki yaríye  

Eser bādí sabah yeller periĢan  

Bu dedim bizim ġırḫ ikilileriŋ manâsı türḵüsü.  335 

Ġapıdere‟sinde bindik tirene 

Selâm sȫleŋ eĢe dosda yârene  
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Dolduḫ vaġonnara ġara çare ne  

Bozuḳ gṓŋul sazı teller periĢan 

Endik Fevzi PaĢı‟ya verdiler m   ola 340 

Bir düdük çalındı toplanıŋ hele 

Bahçe Osmaníye Ģol Topraḳġale  

Cihandan aḫıyor seller periĢan  

Üç sehatde geĢdik ġoca …. 

Seyre çıḫdıḳ Adana‟nıŋ hepisi  345 

Bozanta Dağları‟ŋ Anti Torus‟u 

AçılmıĢ o çiçeK güller periĢan  

Bunu ĂĢıḳ Hüseyin sȫlüyor 

Bozanta Dağlar‟ıŋ tüneli çoḫdur 

Yoḫladım kesemi heç param yoḫdur 350 

Ġurreler içinde ġırḫlı çocuḫdur 

Bağladı …… ġollar periĢan  

Bėyle günner geçmiĢ yiğenim. Kıtāsına varana ġadar bizim tertipler hep bitde aĢlıḳda 

ġırılmıĢ. Seferberlik zamanı ėyle günner geçirdik. Ben de buŋa asger oldum gėdiyom 

ya ġamyona bindik otobüs motobüs daha o anda yoḫ, bunu bėyle söylēĢin bizim 355 

tertibimiĢ iĢde o günúŋ adamı ıḫdıyar bir adam, ġoĢdu geldi ġamyona üsdü açıḳ 

ġamyon, ġoĢdu geldi ġıplıye döndü, ağlıyo toprā öpüyo: Allāh! bugünü de gördük 

Yarebbi deyi dua ediyo Allah‟a. Ney dedim amca yav ōluŋ mu asger, keĢge ōlum 

asger oleydí ōlum dedi ben dedi sekiz yüz ġırḳ ikiliyim dedi sizíŋ tertip. Hep dedi 

bütün arḫadaĢlarım bitde ġırıldı, irezillikde ġırıldı. Ġıtāsına yetiĢemiyen çoḫ oldu. 360 

Bunu da seferbirlikde neyiŋ dutmuĢ adam, heç olmazsa asgeriŋ suvanını dōrar, 

patetisini hazırlar dōrar onuŋ uçu almıĢ. Melmeketimiz bu ġadar zelile düĢmüĢ. E 
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Ģindi ise Elhamdürillah, topumuzu gendimiz üretiyoḳ, tüfāmizi gendimiz üretiyoḳ, 

uçāmızı gendimiz yapıyoḳ. Havada efeníme söylēm insansız uçāmızı gendimiz 

yapıyoḳ. E ġurban olduḳlarım daha ney isdiyosuŋuz bunda yav. Daha ney 365 

isdiyosuŋuz, soruyom size yav. Ḵörümüze veriyor para, topalımıza veriyor para, 

ihdiyarımıza veriyor para ne biliyim parası durmada saçılıyo. Aha geçende getdik 

altıĢar otuzar keat para aldıḳ, saŋḳı biz hökümete bi Ģey mi yapdıḳ bir iĢ mi yapdıḳ. 

Bėyle günnerimiz geĢdi hamdediyoḳ Ģüḵrediyoḳ Allah razı ossuŋ savoluŋ. 

Ayaḳlarıŋıza sağlıḳ. Allah bu melmeketimize milletimize Allah dirlik düzennik 370 

versiŋ Yarebbim. 
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-40- 

Anlatan: Hatice DEMĠR 

72 YaĢ 

Derleme yeri: Armutalan 

Lamba bile yoğudu, idāreyne, idāre Ģȫle tenekede idararak tas ġonurdu, iyim 5 

doḫurdum kilim, evdime kilim. 

Evdime mi? 

Kilim, evdime ismi evdime, kilim kilim. Kilim doḫurdum. BeĢ tene ġaynım varıdı. 

Ġaynenem varıdı ġaynenemiŋ ġaynenesi varıdı. Ġayınbabam varıdı. Ġayneneme 

derdim ki ne var bizi ayırt. Bizi ayırtmezdi. Ben hep günnüğüm yirmi beĢ ḲuruĢa 10 

gelirdi iyim doḫurdum hepiniŋ bȫygüydüm ki onnarı everiyim de ben anda ayrılıyım. 

Sırtımızına Ģelāna geder dāda odun getirirdíḫ Ģelāná odun. Ḳurbanıma dėy m. Dālar 

sömelá çocuḫları dāda hellik ġurar ekin biçerdıḫ. Ekin buğda ġalıcına.  

Hellik dedin değil mi teyze? 

Ellik, ekin. Ekin biçerdik. Ben saŋa nasıl diyim ne diyim ki saŋa. Kötü günnerimiz 15 

geçti yāni. YetmiĢ iki yaĢındayım Ģindi çoḳ rahatım amma. ġu dizlerimde ḳaḫıp 

oturamıyom yāni. Yel mi rometizme mı? Ġyimi doḫuyerkene Ģu pencereler yōdu ḳar 

savururdu melliklerimiŋ aralarına ġar savururdu. Ḳaḫardım o çocuḳlar ġayınnerime 

yemā biĢirirdiḫ çay yōdu ya çay Ģeker. Yemā biĢirirdíḫ yemā yerdıḫ. Ġdareyne kilim 

doḫurdum iyim doḫurdum.  20 

Kaç sene dokudun teyze? 

Eŋ aĢĢā eŋ aĢĢa om beĢ sene doḫudum, on beĢ sene. Ondan sōna da ayrıldıḫ Ģu çapıt 

çulu derdıḫ çapıt çulu Ģu elbiseleri keser gene onu da parasíyna doḫudum onu da hep 

oŋa buŋa. Ondan sōna da hepini everdíḫden sōna ayríldıḫ. Ġzmir‟e göç ettíḫ iki sene 
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de durduḫ Ġzmir‟de gerí burıya geldíḫ. E Ģindik de herifine baĢbaĢa yaĢıyoḫ. BeĢ 25 

çocúúm var everdíḫ. Ġki ḳız üç ōlan. Gelín etdím. Biz de herifine evde yaĢıyoḫ.  

BaĢġa usdalar eyle gelir imza at nēyt toz veriyöller ne ġorḫumuzda onnarı 

yapmazdıḳ. Benim esgi dönemimi sorüyöŋ de ben diyöm yoḳsa ȫle imza mimza. 

Benim çocúúm anada dōma ḳarnımda dōdu dōdu ki barnaḫları Ģeyle çüt Ģeyle çüt. 

Ġaynımızıŋ avradı Ḳaynenemiziŋ Ḳaynınıŋ avradı dedi ki ayy bunda Ḳolay ne var ki 30 

dedi. Ben bunu ciletine keserim dedi. Onu ciletine yardı, bu iyim doḫumanıŋ 

mānasına Ḳaynene Ḳayenbabanıŋ yúmüĢünúŋ mānasına çocū ben belemedim. Geri 

Ḳaynenem beleyiĢin toprā belerdíḳ evel çocuḫları. Podura modura bez mez yoḫtu. 

Çocūŋ eli gendiliğinde geri bēyle Ḳaynedi barnā. Ula herif, bizim beye: Ula herif 

bunu doḫdura götüraḫ. O bȫrse gendí gendíní doḫdura götürür o bȫrse. Elbisdan‟da 35 

dediler ki bir doḫdur var dediler, Ahmet bilmem ney. O sene gettim de daha o adam 

sağdı o doḳdur yaĢlanmıĢ. Yalaŋız ismi Ahmed‟idi de soyismini unutdum. Oŋa 

doḫdura getdıḫ. O dedi kine iyim doḫudum para aldım. ġu çocuḫlarıŋ eline veren yüz 

lira var ya? Hah o yüz lira biŋ miŋ yoğ o zaman. O yüz liraynan doḫdura getdíḫ. 

Çocúúŋ elini ameliyat etdiricíḫ. Evladım bu dedi geri topraḫda ġayner dedi. Bȫsüŋ 40 

dedi sarġı dutar dedi. Bȫdükde sōna getir. Biz dā güccǖdü götürürken. Ula herif etme 

dutma dedimse de bu herif dedi ki asgere gederse dedi asgerde açılır dedi. Gel dedi 

bunu evdāki Ḳayınnerime ayeḳḳabiye veraḫ. KıĢ lasdik   o zaman Ḳar kıĢ. 

Ayaḳḳabıye yüz lirayı ḫarcedi ayaḳḳabıye verdi bir çüt topuḫlu ḳıslevet de baŋa aldı 

bir çüt ayaḳḳabı savûĢduḳ geldıḫ. Çocuḫ bȫdü davar gütdü, davara getdi, davarı 45 

yaymıye gederıḫ yaylıye. Çocuḫ asgere gėtdi buranıŋ elimeyl ni etini almıĢlar, burayı 

Ģindiki doḫdurlar ossa yapardı eŋ aĢĢā eŋ aĢĢā çocuḫ asgere gedeli yirmi beĢ sene 

otuz sene oldu. Burıye yapdılar burıye yapdılar Ģindik gene de beyle ēlik aha beyle 
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barnaḫları ēlik Ġzmir‟deler satıĢ yapüyler çorap satüyler bazarcılar. Beyle ēlik 

ġayneíp ġaldı. Çoḫ serenceler çekdim. Çoḳ ḳahar çekdim he Ḳayĭnnerimi hep everáḫ 50 

de ayıraḫ dedi. Ḳaynenem bizi ayırtmádí hepiniŋ böyügü benídím. Onnar da 

evlendiler Ģindi beĢ ġardaĢlar. BeĢi de duruyór.  

Burada sizi üzen bir olay, afet gibi Ģeyler yaĢadınız mı?   

Ḳaynımízíŋ çocūy iki sene oluyór üçüncüye basdı yildirim vurdu Ģurda davar 

güderken ġaynímízíŋ çocūydu. Yildirim, davarıŋ ṓndeydi davar güdüyodu. Uğur 55 

Demir yildirim. Orıyá gediyödúḳ Ḳaynımız taḳsi sürüyódu ȫmüzde de bir taḫsi var. 

Bizim adam arḫadaki taḫside ben öŋdeki taḫside. Sȫtdere yoluna gediyoḫ. Çocuḫ da 

bu dālarda Sȫtdere‟niŋ bu tarafında orıyá gediyoḫ he yildirim vurmuĢ Uğur‟u dēyĢin. 

Arḫadan ağrı gelip kǖtede vuruĢun adamıŋ elleri bēyle dēğdi. Doḫdura getdi burıya 

Ģēyle ambalaslar geldi. Ġurbanım dedim tansiyonunu ölĢdüler, ġaça çıḳmıĢ, birbirine 60 

eĢmar etdiler demediler aldılar doḫdura götürdüler. Orda inne ilaç verdiler geldıḫ 

çocüy Adanı‟ya götürdüler orda yardılar baḫdılar. Getirdi burda da kömdüler. BaĢġa 

da bir serence geçirmedim ġurbanım saŋa.  

Nasıl gelin geldiniz? 

O zaman at dönemiydi arabalara binmedíḫ poĢüynen süslediler püslediler üç gün 65 

düğün davul çalındı, ata bindirdiler, mezerl  dolandırdılar getirdiler. Ağlıyom 

ağlıyom ağlıyom ġociye getmiye ġorḫuyom. ġindikiler ġurbanım öğlennen ġaçıyor 

yav ġorḳmúyóller. Ben gelin endikden sōna, ev Ģorda, bu kȫŋ en ireli gelenneri 

zengin malları melelleri varıdı, inek sığır he malları varıdı çoḳ zenginneridi. Gelin 

endikden sōna ağlıyom ağlıyom ağlıyom ġorḫuyom nasıl olucum nasıl dēy. On beĢ 70 

yaĢında gelin geldim. Horanta çoğudu zenginneridi. Zengin dēyĢin yanı malları 

çoğudu bėyle ne diyebillim baĢġa da.  

Radyo televizyon yok, nenelerin annen sana ne masal anlatırlardı? 
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Ḳız, ig erirdíḫ iyim doḫurduḳ, ig yúŋ. Yúŋ darar ip eğirir boĢ mu ġalıyoḫ. Radyö mü 

var, televizyön mü var, tēyp mi var. Ḳaynimiz bir çalıĢmıya getdi Ġarabük‟e bir 75 

radyö getirdi, on da üciye ġodular. Onu açardım onuŋ türkülerini dinnerdim onuŋ 

türkülerini. Televizyon tēyp yoḫ.  

Peki, dağlardan ot toplar mısın? 

Helbe çaḫĢır biçmiye getdik dālara, çaḫĢır biçdıḳ getdıḫ, boĢ süyügünen bizim 

yaylenıŋ arasında. Ḳağnıynen ḳağnı dönemi motur yoḫ ya.  80 

ÇaḫĢır nedir? 

ÇaḫĢır ot. Güzel bir ot. ġindi o çaḫĢırıŋ köklerini Ģeker hasdası olannar gediyor 

Ḳazmayna deĢip getiriyöller. Getdıḫ getirdıḫ otları dālarda biçdıḫ getirdıḫ. Ġurbanım 

saŋa getırdıḫ.  

Bu köyde ne tür kuĢlar olur? 85 

Ḳarġa olur, cücük  olur cücük, güçcük cücük  olur. Babbúḵ olur dālarda, babbúḵ 

dālarda.  

Nasıl öter o Ģu: guk guk? 

Babbūḵ KürtÇe gibi der, babbūḵ mankūĢ manĢūĢ yāni ben öldürdüm ben kömdüm 

bayā beyle der. Babbuk he dālarda.  90 

Sen Kürtçe bilir misin? 

Yoḫ bilemem, anamız babamız bilirdi. ġindi bizim lisanımız Kürt gimi de biz 

Türkúḫ Elhamdülillah. Abdas namaz orucumuzu dutarıḫ. Ama Ḳaba lisannarımız 

heh ince deyil. Biz Ģindi anamız babamız Maletye‟de gelme lisanımız ġaba. Baḫ Ģu 

Marabuz köyü bize göre ince, aĢĢa uvalar bize göre ince. Pancara gederdíḫ bize siz 95 

Kürt müsüŋüz Türk müsüŋüz? Anam esdāfırıllah. Niye siz soruyoŋuz. Lisanıŋız 

Ḳaba dutmuyör yāní. Getdıḳçe çocuḫlarımızı oḫula verdıḫ çocuḳlarıŋ lisānı gözel 

ince ince ġonuĢuyöller.  
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Teyze peki bu Dokuztay köyü Kürt müdür, Türk müdür? 

Türk, Kürtce ġonuĢur, Doḫuztay‟na Sȫtdere geĢleri de bilir, yaĢlıları da bilir. 100 

Yav orıya getdím mıḫdarına barabar bu benim teyzem dedi. Mıḫdarına getdıḫ 

ġaymaham bize sandalye gösderdi oturduḫ. Seniŋ gimi bir hanım ġız öŋde 

māveynde, biz arḫa göze ġaymaḫamıŋ yanına büyür Hacce Teyze büyür Hacce 

Teyze. Hacce Teyze sen benden ne isdiyoŋ dedi. Dedim ki ōlum dedim para datlı, 

para güzel bi Ģe para datlı ben sende para isdemiyóm. Evim aḫıyór çatı yapdırıcım 105 

dedim çatı yapdırıcım dedim. Tamam, baĢġa ne isdiyoŋ Hacce Teyze sen baĢġa ne 

isdiyoŋ. Bir de dedim oğlum bením Ḳulām düymüyör dedim Ḳulaḳçılıḫ cíhazı 

isdiyom. Tamam, oŋa da tamam. Adam yazdı çızdı, geldíler bu dama çıḫdılar 

buranıŋ resmini aldılar, içeriye girdiler içeriniŋ resmini aldılar. Nere aḫıyór? Aha 

Ģura, aha Ģura, baḫdılār. Allah sende de razı ossuŋ o ġaymaḫamda da hafde sürmedi 110 

beĢ millar para yatırdı. Bizim beyiŋ üsdüne yazmıĢlardı onuŋuna benim foturafımı da 

burda çekdiler. O getdi mıḫdarına parayı çekdi. Orda bizim kȫlünüŋ dükkânı var 

Zeki ōlan, ġaymaḫamlīŋ beri yanda dükgânı orıya yatırdı. Māzemeyi aldıḫ bir. Ben 

Hacce dēzemiŋ bir çayını içicim, mıḫdar baŋa dedi kine Hacce Dēzze ġaymaḫam 

gelici dedi o zaman da inām yeni Ḳuzladı, ben buŋa ne ikram edebillim sen dedi bir 115 

kilo yağ yay dedi yannıḫ yağ, yā ikram. Topaç topaç etdim.  Üç kezzek bekliyöm ki 

gele ula bir düydüm ki o ġaymaḫam getmiĢ.  

Bunnarıŋ halı vaḫdı eyidir. Bunnarıŋ inekleri varıdı Ḳapıda motur varıdı. E gelenner 

baḫıyor. Biz ilk altmıĢ beĢe yazıldıḫ biricik ināmiz var. Bir inek var tarla n   ādar dedi. 

Tarla da dedim dört ġardaĢıŋ iĢde doḫuzar dönüm düĢüyor dedim. MüĢterek 120 

dördümüzüŋ de doḫuzar dönüm düĢüyór. ġindi otuz dönümúŋ oldu muydu aylıḫ 

vermiyöller. E bunnarıŋki eŋ aĢĢa heç yōğusa otuz Ḳırḫ dönüm. Dönümü biliyoŋ 

zaar hah. Otuz otuz beĢ dahar diyáh terle çıḫdıḫda keri aylıḫ vermezler, vermiyöller. 
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Aha biz de aylíímızı alalı eŋ aĢĢa beĢ altı sene oluyor. Allah razı ossun o aylī 

verennere. Aha gene Ģu Ģey miz geldi iĢde hökúmet. 125 

Ağıt bilir misin, kaside ağıt, Kâ‟be‟ye gittin mi? 

Yoh keĢkem gedeyd m. Ağıt bilmem de dezzem çoḫ güzel ağıd   ederdi.  

Peki, mani bilir misiŋ? 

E mani de bilemem yavrum.  

Kilim dokurken söylemedin mi hiç? 130 

Yav sözgelimi türküler sȫledim amma, türkü helbe ki türkü sȫlerim.  

Bugün ayıŋ   onudur  

Yüküm buğday  unudur 

Evliye mehil vermeŋ  

Eve gėder unudur 135 

Dezzemíŋ ātları da ġardaĢı ergenikene ölmüĢ davar güderimiĢ; 

Ḳara poĢu fes gülgülü 

Öter dağlarıŋ bülbülü 

ġindi ġardaĢ dağdan gelir 

Kosoloğ‟uŋ mor sümbülü  140 

Ḳara Ģavlar yildir yildir   

ḲardaĢ dabançaŋı doldur 

El içinde arsınıyóm  

Eve ged   imandan öldür 

Bunnar dayımıŋ  ağıtları 145 

Ḳara poĢu saça  

ḲardaĢ ergenner koçā 
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Hep beyle poĢu bağlarımıĢ poĢunuŋ üsdüne demiĢ.  

Ḳara poĢunuŋ… 

Ne gözel de yaḫıĢdırmıĢ  150 

Babam   oğlu düğün ḲurmuĢ  

El ālemi aḫıĢdırmıĢ 

çoḳ biliyordum amma o zamanıŋ bahrında. 
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-41- 

Anlatan: Mehmet BARUTÇU 

74 yaĢ 

Derleme yeri: Dokuztay 

Benim atmıĢ ġoyúnúm varıdı. Ḵȫde burda Ḳalıyodúm. Ḵȫde baḫıyodum yaní. 5 

Baḫıyodum, abim dedi ki bȫḲ  ab m, ava gedeḫ dedi. Ele ya ava gedáḫ dedi, ġar 

yağdı, ava gedáḫ dedi. Yav ġardaĢım gedáḫ amma ġoyúnnárá kim baḫacaḫ dedim. 

Sen yazıcıŋ mı bele? Ġoyúnnárá kim baḫacaḫ ben dedim ki ben gedemem. Yav 

gedersíŋ bȫn gedáḫ dedi, neyse çıḫdıḫ getdíḫ. Cındar‟ıŋ daĢına çıḫdık. DaĢa ġaya 

yoḫarı çıḫdıḫ. Orda iki davĢan izledíḫ. DavĢan meselā davĢanıŋ biri Ḳoruya getdi biri 10 

aĢā ġavurlarda Ḳalma cevizlere getdí. Yalan yoḫ bu iĢde. Cevizlere doğru getdí. Dedi 

ayağımızda da elcek. Ġar Ģurıya ġadar batıyor. ElceK olmasa batar bu ġadar batar. 

Esgide ġar o ġadar yağardı. Dedi ben dedi gediyim çeviriyim dedi sen burıya otur 

dedi. Orıya ben oturdum. Bu getdí ben baḫdım geri geliyor. Ha dedim ulan osandı da 

geri geliyor. Gidáh dá davarımızı yemliyáḫ. Ġafamda obir yanda biliyoŋ mu? Ulan 15 

baḫdım davĢan geldi Ģele yanaĢdı. Yazzíḫ ula sıḫdıydım çeŋasíníŋ birini beyle 

düĢürdü hayvanıŋ. Onu aldı haa sen gediciydiŋ dedi, nasip dedi, baḫ biri de Ģēle getdi 

dedi, cevizlere getdi dedi. Neyse onu aldıḫ o yannı getdıḫ cevizlere gedince baḫdım 

daĢda izledim beyle izliyom daĢda çıḫdı. Ula toḫandıydım o da düĢdü. Bu seníŋ bu 

da bením dedim. Neyse geldíḫ. He malımızı yemledíḫ. Ġar yağıyor. La Ģo 20 

Süleyman‟ı çārıŋ da Süleyman ēy annadır. Yeğenim iĢde ni yapıyım ben yalan 

Ḳatamam yaní.  

Ben Ḳoyún yaymıya Ģu çocuḫ gimi on on beĢ yaĢından baĢladım Ḳóyun yaymıyá.  

Evilik hikâyenizi anlatın. 
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Evlilik hėḵasi mi vallaha onuŋ hėḵasi çoḫ zor. Ben Sivas‟tan evliyim. Ben bires 25 

ufādım ama etine … Ģeyle yaḫıĢıḫlıydım biras biliyoŋ mu. Neyse babam dedi ki 

ōlum seni everáḫ dedi. Burda ḵṓde everáḫ dedi. Ben dedim ki baba yoḫ, ben daha 

evlenmiyom dedim. Yoḫ dedi everiyim dedi. Neyse bizim de burda bir bibimiz varıdı 

biliyoŋ mu, Sivas tarafında Tekrahma‟da o Ġara Böcúúŋ ġaynanası. Dedi ki orda bir 

y ġız var saŋa yaḫıĢır dedi. Sen get o ġızı isdeyim dedi saŋa, olur mu? Ben dedim 30 

olur, gidáḫ bir baḫaḫ dedim. Neyse burda getdim baraber getdim gendiyne 

Tegrahmı‟ya getdíḫ o da yayan getdíḫ. Hayvanna gediyoḫ araba yoḫ bi Ģey yoḫ. Bin 

doḫuz yüz ġırḫ iki zamanında. Ulan getdím ġızı görsetdi bize. Baḫdım Ḳız babayiğit 

gözel. Ḳız fena dēl. Baba dedim eğer bu Ḳız bize gelirse biz de alırıḫ. Neyise Ḳızı 

getirdiler Ḳızı bize görsetdiler haĢa sen Ḳızımsın yeğenim. Bize Ḳızı görsetdiler 35 

valla Ḳız bizi beğendí. He Ḳız da bizi beğendí. Biz de Ḳızı beğendiḫ derken neyse bu 

Ḳızı benim böyüK   abim varıdı rahmetlik, Rasim isminde. Oŋa dedim ki ağabey get 

dedim bir gidáḫ barabar baḫaḫ. Bunuyná getdıḫ neyse baḫdıḫ. Ġayınbabam 

rahmetlıḫ da temiz bir adamdı Ģindik Allah var. Dedi ki Rasım dedi eğer Allah 

yazdıysa ben ne yapiyim dedi. Ondan sōna babam rahmatlıḫ ağabeyim getdiler bunu 40 

istediler annadıŋ mı. Orda niĢannadılar bizi yaní ben severeḫ aldım yeğenim. ġindi 

yeğenim ġardeĢiŋ ossuŋ altı tene oğlan var üĢ tene ġız var. Çocuḫlar da Ģindi 

Osmaniye‟de ġalíyólár. Ben de orda ġalıyóm. Ben de bu günnerde iĢde yeri 

yolcuyum yeri gedeceam o tarafa. Ne yapiyim yeğenim.  

Dağlarda kurt kuĢla çatıĢtın mı, kurt koyunlarını götürdü mü? 45 

Ohooo! Bir gün benden yaĢlı, tabi ben ufām çocúüm Kel Hıdır ırahmatlīnan davar 

güdüyoḫ, ġoyun güdüyoḫ. Ġoyun da beĢ yüz ḳadar ġoyun var. Köyüŋ ġoyunu ayrı 

gediyor. Dā Ģeyler ayrı gidiyor, geçiler ayrı gėdiyór. Burda yedi sekiz sürü çıḫardı 
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esgide. Neyse bu bir gün paḫla firezi var aĢĢağıda, dedi ki yėğenim bu baḫla firezini 

yayaḫ da dedi buraları yayaḫ dedi gidáḫ yoḫarda dāda yatarıḫ dedi. Olur,  dayı 50 

dedim. Gendi ıḫTıyardır amma daha diridir. BaĢ çoban yaní gendisi annıyacāŋ. Dedi 

ki get dedi Ģurda Maçō‟nuŋ Mısdafa‟nıŋ eyi armıdı var dedi. O armıtlarda et dedi 

dağarcığı ġo, meselâ madem annadıyoŋ, bize dağarcığı ġoy dedi gedáḫ dedi orda 

ġoyaḫda davar yatar dedi. Orda bi süt sağar armıdına yeríḫ dedi dayıoğlu dedi. Olur 

dedim getdím. Ulan getdím ki armıt baba daĢladım ki armıt ġapġara olmuĢ, daĢıŋ 55 

arḫasındā armıtlar var ya, sen biliŋ mi onnarı nasıl? Dağarcī doldurdum, davarıŋ 

yanına geldim getdíḫ. ġindi davar firezi yemiĢ. Getdi hemen Cecim‟iŋ o ġoyā 

diŋeldi. Cecim‟íŋ o ġoyaḫda diŋeldi davar. Davar doydu. Gendi Ģindi ġalın içiyor ya 

sıġara, sıġarayı bir iĢdi iki iĢdi, dedi, yoldaĢ dedi get dedi ġoyúndá sağ dedi getir dá 

biz südümüzü yiyáḫ dedi. Çiğ süt biliyoŋ mu yēnim. Neyse südü getirdim puŋara da 60 

ġodum armıdıŋ orda davar yatıyor. Nēse südü getirdim iĢdíḫ. Davar yatıyor. 

Armıdınan yiyoḫ, davar yatıyor ulan ıcıḫ yatdım, ben bağcī atdım ama ġoluma bağcī 

atdım ip, bi de ġoyunuŋ boynuna doladım biliyoŋ mu, ġoyunuŋ boynuna doladım 

elime de bağladım ki beni çeksin de davar giderse icabında ben kaḫayım da davarı 

baḫam. Neyse baḫdım davar gidiyor, ıcıḳ uyumuĢum. Davardan hemen getdim bağcā 65 

ġoyundan çıḫartdım. Davarı hemen daĢladım pıĢ pıĢ pıĢ dōru geri getirdim ġoyā, geri 

ġoya yatırdım ki bir Ḳaldırdıŋ mı daha yatmaz bu adam daha yatmaz. Ben de gencim 

uyḫum geliyor. Neyse davarı çekdim orıya çekdim ġoydum. Ulan bağcığı atmadan 

uyumúĢúm. Bir baḫdım davar yoḫ, uyandım ki davar yoḫ. Bağcā daḫmamıĢım 

ikinciye neyse davar getdi. Ġoyún getdi böĢ yüz Ḳóyún birez çaŋ boynunda güm 70 

güm güm beyle yaní ortalíy alır eyle çaŋlarda olur beyle beyle aydıŋla Sivas‟da. 

Neyse davarıŋ arḫa bi gediğe çığdım óte dora çıḫdım ses yoḫ aĢĢā endim ses yoḫ. 

ĠuĢ gimiydim esgide yav çocuḫta var ya. AĢĢā endim siziŋ güllük daĢa doğru ses 
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yoḫ ula mejbûr oldum gendini ġaldırmíye. Davar yoḫarı geder yav, …. doğru geder. 

Ġlle Ģo tarafa gėder güneĢ doğacaḫ yere geder davar. ġindi baŋa dedi ki ġaḫdı ha ha 75 

dedi, Kel Hıdır ırahmatlıḳ, ḫınzír dedi, ḫınzír dedi davarı, dōru …. get dedi biliyor 

ya, o tarafa get dedi. O tarafa get dedi, ulan Ģindi o yanna doğru ġoĢdurdum ya. Tama 

Ģeyler var ya Ģehit ġaya, Ģeyi dikmiĢler ya, orıya getdím, o cılġıyı baḫdım davarıŋ, 

çanıŋ sesi geliyor, çaŋ ötüyor güm güm güm vuruyor çaŋ. O tarafa gediyor davar. 

Dōru davarıŋ yanına getdím, getdím ki köpekler de davarıŋ ȫndeler. Toḳluynan 80 

bunuŋ ġancıḳları. Ėyi köpēdi onnar. Davarıŋ yanına getdím, baḫdım bu ağır ağır 

geliyor, yaĢlı adam. Geldi, beni davarıŋ aĢĢā ib ne ġadar ġuvaladı, dutamadı. Bir 

yoḫarı ġuvaladı gene dutamadı. Helbe, beni dȫyücü, ulan dedi eĢĢeK   oğlu eĢĢeK 

dedi, bu dedi ḵöyúŋ ḫazinesidir dedi bu ḵöyúŋ. Bu ḵöyúŋ ḫazinesini dedi az daha 

ġurda ġırdıracādıŋ dedi, sen nasıl ediyoŋ da bėyle yapdıŋ dedi, gel yanıma gel ġayrı 85 

vurmam saŋa dedi, ȫkem endi dedi. Geldim amma, bėyle duruyom deynēnen 

meynēnen çarpar diye. Neyse dedi ġurban baḫ bu dedi ḵöyúŋ ḫazinesidir dedi. Bağca 

koluŋa atarsaŋ dedi anaḫdar cebíŋde, dedi ağılıŋ anaḫdarı cebiŋdedir dedi. Eğere 

ġoluŋa daḫmazsaŋ dedi, o ağılda bir davar ġalmaz dedi. Hep gider dedi, hic biri 

ġalmaz dedi. Neyise baŋa bėle nasiḫat veriyor. Ondan sōna davarı yaydıḫ getirdıḫ. 90 
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-42- 

Anlatan: Süleyman TÜRKHAN 

97 yaĢ 

Derleme yeri: Dokuztay 

Adım Süleyman Türkhan. Ben üc cüz yirmi iḵiliyim, valla iĢde hesapla. 5 

Annat baḫıyím emmi, esgiden annat baḫıyım, esgiden nasıl ezan oḫunuyordu? 

Taŋrı uludur oḫunuyordu, Taŋrı uludur Taŋrı uludur, Taŋrı‟dan baĢġa yoḫdur 

dapacaḫ, hah bȫle diyórdu. Taŋrı‟dan baĢġa yoḫdur dapacaḳ diyórdu.  

Annat baḫıyım bu Kerevin‟iŋ ismi nerden gelmiĢ, Doḫuztay nerden gelmiĢ? 

Soŋunda geldi, esgide Kerevün‟üdü sonada Doḫuztay yapdılar. Ġlkin Efsus‟udu bir 10 

de Tersús‟údú soŋra Yarpız oldı, sifta Yarpız‟ıdı Yarpız‟dan soŋra da AfĢın oldu. 

ġindik de AfĢun. Esgilerde Efsús‟údú. Ben mi? Doḫuz yüz otuzda getdim, geç 

getdim asgere, otuz yaĢında getdim asgere. Geder getmez báŋá Ģey verdiler, bir Ģey 

baŋa verdiler tüfek. Ben gencidim, tüfegi báŋá verdiler hedefe sıḫdım. Hedefde soŋra 

baŋa bir Ģey verdílár, bürün hafif makineli vėrdiler. Ben onuŋ niĢancısı oldum 15 

asgerdá. Benim asger Memed Ali bölükbaĢı, bir de biŋ baĢı varıdı, o iĢde aḳlıma 

gelmiyór, ben çüŋḵü aḳlım getmiĢ ġayrı. Ben bir yüzbaĢımıŋ adını unútdúm, ben 

onuŋ tercümanı olúyordúm. Kürtler geliyórdú, sorúyórdú benim yüzbaĢım, adamlar 

bilmiyordu ben onnara soruyordum yüzbaĢıma söylüyordum. Anasınıŋ babasınıŋ 

adını bilmiyollardı Türkce. Kürtçe Türkceyi yüzbaĢıma bildirirdim.  20 

Sen Kürtceyi nerden öğrendiŋ emmi? 

Bizim esas dedemiz Türk‟üdü, he Türk‟üdü, biz ḵöye geldik Kürd   olduḳ bu ḵöye, 

onu da biliyom onu da. He Türk‟üm, Türkoğlu. 

Peki, ġaç sene sōna döndüŋ asgerden, ġaç sene yapdıŋ? 
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Ġḵi il. Bením arḫadaĢlarım dört yil yapdı. Ben soŋradan getdim. Ġki il yapdım. Doḫuz 25 

yüz otuzda döndüm. ġindi var ya benim bir dayım vardı. Ġarnı ĢiĢdi, Adanı‟ya 

götürdüm onu. Adana‟da baḫdılar, AvĢın‟a ġadar sözüm   oŋa eĢeginen götürdüm. 

Orda ötede ufaK arabalar varıdı, onuyna getdik Adanı‟ya bir toḫtura. toḫturda 

sordum, dedim bu dayím dedim, ġarnı ĢiĢiyor dedim. Dedi, oğlum dedi Atatürk‟üŋ 

derdidir bu dėdi. He ġarnı doluyordu, bizim köyde bir adam da Ģılıŋġayı soḫup 30 

çocuğun büllüğü gimi, el yaní dolardı ġarnından su. Yollar çoḫ ġapanırdı çoḫ ġar 

yağardı. ġindik ġar çoḫ yağıyor Ģeyler siliyor. Valla Ģindik var ya bir adam mefā  

etdi, geldi ḳızaġınan, Tanır‟da burıya getirdik, ġarıŋ üsdünde ġızaḫ varıdı bindirdiler 

buríyá getirdik.   

Biz var ya, herkes buğda eḵerdi, arpa eḵerdi, fasılya eḵerdi. ġindi gene aynı buğda 35 

aynı fasılya ekiyollar. Balıḫ Ģindik satan yoḫdur amma dutannar var, dutup yiyenner 

var. Esgide diremit atallardı, balığ bir diremit at beĢ Ģüz tene çıḫardı. ġindik balıḫ 

çoḳ yoḫ. Ala balıḫ var sarı balıḫ da. Adam Ģėyle bendini dú múĢ sarı balıḳlar çıḫıp 

gelemiyor, biyaz balıḳlar geliyor bu yanna, ala balıḫlar geliyor. Olúyór bulunuyor, 

búlúyollar. En güzeli iĢde pullu balıḫ, ala balıḫ. Bu benim torunumdúr, bir torunum 40 

da on seḵiz yaĢındadır, tıPdadır. Böğregin birisi yoḳ, babası bóğún getdi yanına. On 

sekis senedir gedip geliyor çocuḫ, tıpa, Ġayseriye. Bṓn de anasıynan babası getdi dur 

baḫalım n   ólucu.  

Peki, damlarıŋızın yapısı kerpiç midir, daĢ mıdır? āĢam 

Vallaha yarısını daĢına yapallardı, orta Ģeyleri de kerpicine, dıĢ tarafı daĢ orta 45 

tarafları da kerpiç. Diyollarıdı daha ėyi olur, sıcaḫ olsuŋ dėyi. Helbe.  

Damlarıŋ üsdü çatı mı, topraḳ mı? 

Topraġıdı, Ģindik bizimki daha topraḳdır bizim evimiz, ötekiler hep çiŋko. Ben 

yapamadım çiŋkoyu.  
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Bulġuru çoḫ ġaynadıllardı. Valla yirmi ḵülek ėden de varıdı, ġırḫ ḵülek yapan da 50 

varıdı. Biz Esgide dedem onnar, altı ḫárar, her bir ḫárarıŋ otuz teneḵe, biz altı ḫarar 

onu değermendá üğüdürdük, gelirdik onú yerdiḵ. Altı ḫarar, altı ḫarar, iḵi sene 

yerdik. On on, evde on adamıdıḳ.  

Eŋ iyi höḵümet dönemi siziŋ zamanıŋızda kimiŋ dönemiydi? 

Höḵümet dönemi Atatürk, Atatürk‟üŋ ölümünü de ben biliyom. He ben bu çocuḫ 55 

gimiydim. On yaĢındaydım, Atatürk öldü. Valla dönemini unuTdum, benim aḫlım 

çoḫ baĢımda yoḳ, yoḳsa ben avuḳatım, her bi Ģeyi bilirim amma ben doḫsan yedi 

yaĢındayım ġayrı aḳlım azdır.  Nasılda gene sȫledim her bi Ģeyi yav. 

Bir cenk bir hikâye ne biliyosan annat bize? 

Yalaŋız bir yüzbaĢı geldi bizi Ģiye topladılar, yüzbaĢı ḳalemi aldı eline, getiremiyom. 60 

Hėka mi? ġindi ġıḫ Sayit varıdı, ġıḫ Sayit, Atatürk‟e ġarĢı geldi Atatürk uçaḫları 

ġoyuverdi ben gördüm, bir günde mafetdi onú, mafetdi geri geldiler. Adamlar, 

asgerde bizim ḵöylü de varıdı. Benim ebemiŋ ġocası da orda Ģey oldu, deyicim 

unuduyom yav, Ģehid   oldu. Asger dēldim, ben bu çocuḳdan biraz bȫgüdüm bu 

görsetd m çocuḫda, o zaman aḳlımda ġaldı ebemiŋ ġocası orda Ģehid   oldu. ġeyiŋ 65 

asgeri vurdu, çeteleriŋ, ġıḫ Sayid‟iŋ.   
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-43- 

Anlatan: Cuma KARA, 69 yaĢ 

Bayram TOKAY, 70 YaĢ 

Derleme yeri: Söğütderesi 

(CK) -Burası sazlíymıĢ biliyoŋ mu sṓtlúġumuĢ bu köyüŋ   altı onuŋ için sȫtdere 5 

ġoymuĢlar. ġu anda yaylacılar hariç on   iki on   üç hane ġalıyor burda. Hayvancılıḳ da 

bitdi. Ya bir inā var ya iki, baĢġa yoḳ.  

Eḵin mekin eḵen yoḳ. ġindi ābi adamıŋ ōlu, arḫadaĢ ġonuĢuyo da, diyelim ki benim 

ġardeĢim var diğel mi, ġardeĢimiŋ ōlu getmiĢ oḫumuĢ mēmur olmuĢ babasına maĢını 

gönderiyo yaní. Yiyecē giyecē hep dıĢarda geliyo. Yaní burda yirmi beĢ ġuruĢ para 10 

ġazanma yoḳ. Zep zetzesi meyvána hasret, baḳġalı gelmez manavı gelmez, yolumuz 

yoḳ, suyumuz yoḳ bi Ģēmiz yoḳ. Suyumuz dahi yoḳ, baḳ Ģurda çeĢmemiz varıdı 

esgide helkelerne su getirirdiler, Ģindi dādan su getirdiler. ġindi depo ġapalıdır yarım 

sāt aḳıyo, çamaĢır yıḳıyamıyoruz baḳ, makinada bekliyo. MaraĢ‟ıŋ eŋ geri ġalan 

bölgesi burası aŋ temiz köyü de burası. Burda döğüĢ ġavġa hırsızlıḳ heç bi Ģey 15 

olmaz. Ben yetmiĢ yaĢındayım daha silānan adam vurulmamıĢdır burda.  

(CK) -Burıya ĠardaĢlar köyü ġurdularıdı bir ara sōna ismi değiĢdi de sōna geri aynısı 

oldu.  

Biz burda bi Ģey ġazanamıyoḳ emmoğlu, Tiya benim Ģorda tarlam var orayı sürsem 

ne yapacam ne ġazanabilirim. Devlet bi Ģey vermiyor ki. Orayı biz öküznen sürerdik 20 

öküz varıdı. Köylüyseŋ biliŋ. Biz yedi ġardeĢdik yedi giĢi bi ayaḳġabı giyerdi. Yoḳ 

ġardeĢim yoḳ. O erken ġaçar ġalḫar o gėyerdi ben erken ḳalḫar ben gėyerdim. ġurda 

elli ikide oḫul açıldı yoḳ gelir yoḳdu yoḳ. Babam rahmetlik davar yayardı. Annem 

ekmek yapardı, arpa ekmē arpayı biliŋ.  

Köyümüz Ġslahiye‟den mi gelme?  25 
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(CK) -MaraĢaltın‟da Gaziaıntab Ġslāye‟de gelme. Onda sōna burıye yerleĢmiĢler 

Söütdere deyi de bura sȫtlüymüĢ, sazlıymıĢ, onuŋ için Sȫtdere ġoymuĢlar ismini. 

ġindi Kürtceyi tergediler Türkce. Onda sōna burada ġıĢın om beĢ ev ġalıyor. Yazın 

zāten yaylacılar geliyor bizim gibi. Onuncu ay om birinci ay dedi miydi gediyoḫ biz. 

OḫumuĢ çoḫ, oḫumuĢ çoḫ unıvers te talabemiz çoḫ, yalnız hep dıĢarda oturuyoḫ ya 30 

onnar oḫuyor. Avıḫatımız da var, hākimimiz de var, savucûmûz da var, her Ģeyimiz 

var. Hepsi yükseK tahsilli çoḫ yannız burda oturmuyollar hep Ġsdambıl‟da, Ġzmir‟da, 

ĠarabüK‟de, Payás‟de oturuyóllar, AvĢûn‟da. ġind  göçmüĢ esgide yüz otuz haneydi 

bura, Ģindi iĢde yoḫ. Artıḫ yeni yeni gelip, emekli olannar dıĢardan gelip ev 

yapıyolar.  Bizim buranıŋ Ģeyi Ģurda bi Doḫuztay köyü var, bu iki köy zamanında bi 35 

köyümüĢ Ġslahiye‟de gelmiĢler bizim köyün aslı oranın aslı Cerikenni, aslımız 

Cerikenni, Söütdere köyü. Ha o köy orası ayrılmıĢlar, orası Ġslāye‟de göç etmiĢler, 

zamanında iĢin açıḫcasını ġonuĢmaḳ burası hep ormanımıĢ biz bilmek, burıya 

hırsızlā mı ıĢġıyaya mı orda sıcā, sinā dayanamamıĢlar, ġaçmıĢlar gelmiĢler. O köy 

orıya bu da burıya gelmiĢ yerleĢmiĢ. Burda malcılīnan uğraĢmıĢlar. Sōna sōna iĢde 40 

ufaḳ defeḳ çifcil nen ūraĢmıĢlar. ġindi zaten esgide öḵüz iĢi vardı Ģindi öḵüz iĢi de 

yoḳ, süren de yoḳ ġarĢılīnı ala mı biliyó kine süre, Ģurda meselā yazın bizim köy 

dāldı ekseri göç verdi. Payas, Ġzmir, Ġarabük, Ġsdambul, ha Ģimdi emeḵli olannar 

memekli olannar geliyor vatandaĢlar Ģo evler, gördǖŋ evler emeḵli memeḵli olannar 

geri geliyólar. Yazın geliller om birinci ayda durullar om birinci ayda gėri gėdeller. 45 

Burda en fazla on ev ġalır. Yoḳ ekim iĢi ġalmadı. Burda ġıĢın on om bir ev ġalır 

onnarıŋ da herkeĢiŋ birer ikiĢer inā var onnarına uğraĢıyollar. ĠĢde ufaḳ defek iĢlerine 
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uğraĢıyolar baĢġa burda bir gelir yoḳ yaní. Sulu arazimiz yoḳ. Bi içecek suyumuz 

dahi yoḳ. 
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-44- 

Anlatan: Gazi ÖZCAN 

71 YaĢ 

Derleme yeri: Esence 

Kitiz ismini, evvelkini bilmem Kitiz ismini yalīz Esence sōnadan oldu. Höḵümetlerin 5 

ḵṓleri deaĢdirmesi var ya onda oldu Esence ondan oldu, yōsa evela Kitiz‟idi. Yav 

iĢde, AvĢar deal, ıḫdíyarlar derdi, biz derdi biliyō ġam‟dan geldik derdi. Bu Hací 

Ġrbēm GüllüĢā, biz derdi ġam‟dan gelmissik dėrdi, hee Güller biz ġam‟dan geldik 

dėllerdi. Ötekiler de vallaha bilmiyom nėrden gelmissek ordan burdan gelme. Babam 

ırahmatlıḳ Tatlı‟lardan gelme. Hee, bir harb   olmuĢ ondan sōna babam, ebem 10 

ırahmatlik bu iki ġızını bir ōlunu buŋ   öte gelmiĢ burda. Bibimiŋ birini ÖrdeK‟den 

aldılar Hacı Bekir almıĢ, birin de burda ġoca almıĢ GüllüĢān‟dan, babam da bȫle 

fākirl nen bȫmüĢ. Gene eyi de tarla taḫımı varıdı. Yüz, iki yüz dönüm arāzısı varıdı. 

Birezini satdıḳ, birezi duruyor.  

Buyda, günēk eker saçallar,  esgiki gimi noḫut muḫut eḵemiyolar çüŋkü yṓmüye 15 

bahalandı, ameliye bulunmuyor. Ameliye elli keat ġadınnar hah. ġurdan moturu baḳ 

günēyk sapı getirmiye elli keat diyolar. Vallāhi billāhi onu el arabasıynan getirecām 

eKmeK   etmiye avratlara. Elli keat diyor yav, ula aha köprünüŋ āzında, yah millet, 

valla iĢ bitirme hatir góŋul ḳaḳmıĢ ābi, yoḫ, hatir góŋul su. Al gülüm ver gülüm, ne 

deyim ben kine.  20 

Yollarımızıŋ ġapandíyĭndá, hee, ġar çoḳ yağardı. Bȫle hasde, moturlar yolu açmaḲ  

için ḵüreklernen ederdik yolu açmıya, bir de motur, sonadan icaT   oldu motur. 

Moturuŋ ġaldíy yerde biz ḵürekleri ağertlerdik. AvĢinnen Kitiz Esence‟niŋ yolunu 
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açardıḳ, Ģindi ne ȫle ġar yāyıyor ne de bi Ģēt oluyo. Grederler geliyo, Ģeyler geliyo 

açıyolar Ģindi ġar yağarsa. Ecele bu AvĢın‟a getmiye ġar yağarken, çoḳ da ġar 25 

yağardı, he valla. Gedemed miz zaman da ḵüreklerinen müreklerinen bir moturu 

ṓmúze ġatardıḳ moturuŋ çökdǖ yerde ṓnden ağátlerdik. Ȫle açardıḳ AvĢín‟den 

Esence‟niŋ yolunu. O zaman Kitiz‟idi Ģindi Esence oldu. Hasdalıḳlar, ġanseri bilen 

yoğudu, herç   olmuĢ dellerdi, cin çarpmıĢ dėllerdi. Eli ayā zaŋġır zaŋġır. O zaman da 

ġanseri münseri bilen eden yoğudu kine. Ne olmuĢ biliyoŋ mu baḳ o zaman 30 

ġanserimiĢ bildiğimiz yoğudu. NeolmuĢ? Cin çarpmıĢ yav, çalınmıĢ yav delitmiş 

çalınmıĢ adam, halb se ġanserimiĢ.  

DüĢmacılıḳ da yoğudu ammana birġaç sene önce bu seçim dēvásinden  oldu. Hee bu 

Pöçükler, Pöçükler ded  adam Ġocalardan, bir çocuḳ ikisini vurdu. Belediye rēsl ne 

aday olacā AvĢın‟da birine çökmüĢ dṓmüĢler. Onun da burda bir ġardeĢiniŋ ōlu 35 

vardı, ufarādı Ģöyle. Emmileriŋi babaŋı dṓdüler d nce burda çocuḳ çifdiye alıyo, 

motura biniyo AvĢın‟a gėdiyo. AvĢın‟a varınca çarĢınıŋ içinde babasını görüyo, 

çocuḫ bunnarıŋ rasgelene sıḫıyo. Ġkisini vurdu öldü, üĢ dölünü de yaraladı. ġindi 

ondan sonra da bir dṓĢ mǖĢ de olmadı.  

Yapı olaraḳdan usdalar olur, elinden gelen adamlar varıdı kerpicinen, kerpicinen 40 

örerdik. Kerpiç keserdik, bin ġalıp iki bin ġalıp dört biŋ ġalıp beĢ biŋ ġalıp kerpiç, 

evi onnan yapardıḫ. ġindi çimentō çıḫdı beton çıḫdı, betonnan yapıyollar Ģindi. Diyá 

Ģo ġadın dul ġadın baḫ, o ġadın o dam ḵötüydü çinkṓsünü minkṓsunu Ģey yardım 

etmiĢ dediler, ne o yā? Fon fon. Baḳ o ġadıncāz onu yapdırdı. Biz Ģindi arḫadaĢ yav 

bir tavuḫ pinn  yapamıyoḫ yav. Paramız yoḫ ābi. Aylıḳ yoḫ, e çalıĢma yoḫ, bir 45 

ġabiliyetiŋ yoḫ, bir arāzi var, süremiyoŋ. Ortā veriyoŋ aldīŋ güpre parasını ödemiyo 
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yav. Baŋḳıya yedi sekiz keatlik güpre borcum var, iki de arḫadaĢlara aldıḫ on torba 

birine, on torba birine aldım on bir torba birine vallahi billahi alamıyom. Vermiyolar 

yav, orıya bir üĢ milyon para yatırdıḫ, buyda eḵdiK çıḫardıḫ, buydā satdıḳ verdik, 

bunnardan allıḳ yatırrıḳ diye abi bunnardan da alamıyom. BorĢluyum diyo günēk de 50 

verrim diyo. Günēgi satdım borca verdim diyo, alamıyoŋ. Ne yapım Ģindi bu yaĢdan 

sōna ben yetmiĢ yaĢındēm, bundan sōna ne yaḫıĢır yāní. Ġarınıŋ gözleri ȫle durdu 

ben  ȫle baḫmıyo. ÜĢ dört tāne ōlumuz var birisi bekâr, pek deŋgeli deal o da yarım 

yāni. Onu everemedik, onu everek dedik biliyoŋ mu, AvĢın‟dan aldıḳ bir ġız da 

vallahi billahi baḳmıyo. Sabānan da ġayfaltıyı vermedi. Baḳmam diyo ōlannan 55 

dṓĢüyo datsızlıḳ çıḫardıyo. Durdu durdu sāt om bire ġarĢı, ġızım dedim bi Ģet varsa 

yapmıyorsaŋ da dedim biliyoŋ mu üzüm var dedim, üzümünen yōrt ġoy, ġızım 

onúynan batıraḳ dedim. Avrat zāten ondan önce āladı zırladı, nōlacam ben ġayri 

nēydecām dedi çocuḳlarıŋ ikisi AvĢın‟da, biri MaraĢ‟a gedip geliyó arabeynen biri de 

yanımda yatıyó. Bi iĢe güce onu da salmadıḳ, yapamıyor, vallaha māduruḳ. Bū 60 

deviriŋ gelini Ġurānı Kerim haḳġı uçun baḳmadı. Benim üĢ tāne gelinim var vallahi 

billahi biri de hatdā bacımıŋ ġızı, yoḫ abi yoḫ memmun vallahi dēlim. Üçü de ȫle 

etdi. Bu yāni eyi mi bu da aynısı. Ben AvĢın‟a gedecām diyo bunuŋ anası AvĢın‟da. 

ġu eviŋ torunu aldíymız, Nāzik varıdı, onuŋ ġızı, aldıḳ arḫadaĢ vallahi de billahi de 

baḳmıyor. Yapdíy yemā de Ġurānı Kerim haḳġı uçu it yemez, yapdíy yaní melemeni 65 

mülemeni de vallaha it yemez. Mecbur ġalıyoŋ iki soḫum alıyoŋ çekiliyoŋ. Benim de 

gözlerim ġalan iĢiriklenmiye baĢladı, dumannamıya baĢladı ġorḫuyom. Benim ayl m 

da var, bir milyon da ayl m var. Onŭ da çocuḫ aldı.  
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-45- 

Anlatan: Ülbiye SERT 

73 yaĢ 

Derleme yeri: Ortaklı  

Om bir tene çocúúm var. Elimiŋ emeáyinen bunnarı hep böütdüm. Tarla icarladım 5 

tarlada dolandım, bunnarı hep böütdüm çocuḳlarım hep iĢeatçi. Heç bir hatlıḳ 

yerimiz, Ģu gördüüŋ ev bile böon uçuyodu sel geldi. Burdan bilene baḳ hiç yerimiz 

yoḳ bu ḵóyúŋ aha baḳ Ģura aha, bu ḵóyúŋ bir hatlıḳ yeri yoḳ. Ḵömülecek dahi yeri 

yoḳ hatın ġızım. Fāḫır ḵóyú bura, ġariban ḵóyú. Benim herifim elden tarla icarlardı 

tarlıya gėderdik. Ezelden yayıḳ yōdu, makine yōdu, çamaĢır makinesi. Elimizde biz 10 

Cahan‟dan su getirirdik, Ģu Cáhan‟dan. Ġarı kürürdük, Ģurda ġarıŋ üsdüne ġazannan 

böük ġazannan su ġorduḳ, ġızdırır çamaĢır yıḫardıḳ ġızım baḳ. Ondan sōna elektirikli 

sübürke yoḳ elimizinen. ÇamaĢırı elimizinen yīḫardıḳ. Buzdolabı yōdu dama su 

çıḫardırdıḳ, tekneler āğaç tekne olur su çıḫadıdırdıḳ. Onnan soudurdu, sabā sōrdu, 

yayıḳ yayardıḳ, herif tarlıya gederdi. Sabānan aḫırı pacá siler süpürürdüm, çocuḳlarıŋ 15 

ġarnını doyururdum, herife çay ǥótürürdüm. Orda çapa çapalardım, herifiŋ yanında, 

geri gelirdim ȫlen azzī ǥótürürdüm hatın ġızım. Çocuḳlarıŋ ṓne yiyeceklerini 

ġordum, güccükler, om bir tene çocūm var, hep aralarında birer yaĢ var çocuḳlarıŋ, 

seḵiz ġız üç ōlan elíŋı öper. Tarla icarladıḳ ondan sōna da herif öldü. BöüK  ōlan altı 

yaĢında, güccüK  ōlan diha Ģorda duruyor, ortancıl dört yaĢında en güccük iki 20 

yaĢında. Ġki yaĢındā ōlannan duruyom Ģindi ben. Üç çocū var. DıĢarda seḵiz ay oldu 

iĢātdeler çocuḳlarım, yoḳlar. Onnarı elimiŋ emeayinen böütdüm seḵiz ġızı gelin 

etdim eliŋi öper, üç ōlanı everdim ġızım.  
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Esgileriŋ Ģeyi buyudu, kezzek yapardıḳ mayısda da. ġurda Cihan‟da su getirir getirir 

kezzek yapardıḳ, hatın ġızım. Fāḫírlíídí, süPürge ġırardıḳ, zoba heç yōdu. Sabah 25 

ḳaḫardıḳ āĢam ataĢ ḵömerdik, ataĢı ḵömerdik, ḵóz, ḵózúŋ üsdüne sabah ḳaḫardıḳ 

üFürü üFürü onnan bir gün tarḫana çorbası biĢirirdik sabah, bir gün eriĢde çorbası 

biĢirirdik sabaha, bir gün düúrcük çorbası. Çay yōdu. Sabānan ḳaḫardıḳ bu 

vaziFemiz buyudu. Yayī ġuyardıḳ, aḫırı pacáyĭ ayıtlardıḳ. ĠĢlerimiz bēleidi iĢde hatın 

ġızım hah. Yaḫacaḳ çeḵerdik tarlalardan, süPürge ġırardıḳ. Bu zaman oldu muydu 30 

gederdik keser artıḳlarından süpürge ġırar getirirdik ġıĢın yaḳmaḲ  üçün. Büḵlerden 

çalı ġırar getirirdik, bizim yaĢantımızı Allah heç kimselere vermesiŋ. ġindiki 

paTıĢahlıḳ ben gelinnere diyom. Ben diyom siziŋ gimi olsam heç ġocamazdım 

diyom baḳ. Halâ daha iĢ görüyom, halâ sabah ḳaḫarım daha namazdan sōna heç 

yatmam ġızım. BahÇa var, bahÇıya gėderim. Ne gerease onnarı getiririm, ǥótürǚrüm 35 

bires paḳla ġurudurum, domates ezerim. ĠĢde iĢ, benim uçu iĢ dolu. Sabahdan beri 

boun daha belki bir namaz ġıldım, namazdan namaza oturdum, bir de Ģindi oturdum.  

Anam baŋa bir ġıl çulum varıdı, ġıl çul ondan sōna bir ġat da yataḳ verdi anacāzım, 

onnan burıya geldim atınan, ata bindim geldim. Ġki giĢi elimden dutdu ġardeĢceazim 

atıŋ baĢını çekdi. Beni burıyá getirdiler. Burda da geldim ki herif ṓsüzüdü. Babalííŋ 40 

yanına geldim. Ġaynanamıŋ, ġayınbabam ölmüĢ, ġaynanam ġaynanam ġocıya 

varmıĢ, onuŋ yanına geldim. Üç sene babalííŋ ġahrını çekdim. Üç sene babalıḳ, 

oraḳcılarnan oraḳ biçdim, yolmacılarnan yolmıya getdim. Ben de çırām, babalīŋ 

yanında duruyom ya. Çırāŋ haḫı var benim haḫım da yoḳ ġızım ha. Üç sene de eliŋ 

ġahrini çekdim geldim. Ondan sōna herif ayrıldı. Bir göz yerimiz vardı Ģėyle bir tek. 45 
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ĠoŋĢunuŋ tandırlíína ayrıldıḳ, tandırlıḳ bir göz yere. Yarısını ġasdıḳ mutfaḳ etdik 

yarısına kezzek ġoyduḳ, yarısına da oturduḳ bir göz yeriŋ baḳ, herif asgerden 

gelince. YaĢantımız bėyliyedi, yaĢantımız heç yaĢantımız yōdu. ġindikiler PatıĢālıḳ 

eyi yaĢantı herkiĢ hep. ġindik mi olsaḳ heç ġocamazdıḳ. Çocuḳlarımı da ben iĢde 

beyle babaları öldü, eliŋ tarlalarında Ģu gördúúŋ arazílara hep ayamıŋ deamed  yer 50 

yoḳ. Tarla icarladım ortaḳ eḵdim. Motur sürdük yeri geldi, ondan sōna anadut verdik, 

nohut yolduḳ ġızım. Ne biliyim, pancar söḵdüḵ, pancar atdıḳ, her iĢ ǥórdük. 

Yapmadíímız heç yoḳ   ġalmadı. Ha ben etdim bulġuru harman yerinde. Horanta 

çoğudu, atmıĢ çelik bulġur ġaynadırdım. AtmıĢ çelik sabānan ḵaḫardıḳ Cahan‟dan 

su, çul atardıḳ, Ģey ağaç ġorduḳ, çul atardıḳ, yīḫardıḳ atmıĢ çelik buydayı yíḫardıḳ. 55 

Ġazannarı getirirdik, ocaḳ eĢerdik, ġaynadırdıḳ bu sehatlerde ġaynama biterdi. 

Ġarnını yayardıḳ Ģȫle beĢ  altı çuluŋ üsdüne. Sabah da oluncaḳ sererdik çul toplardıḳ 

ġoŋĢulardan birer birer çul toplardıḳ. Sererdik, ġurudurduḳ, dearmen gelirdi, 

bulġurlar ġurudumuydu. Bulġur dearmeni gelir, aha Ģu harman yerine. O harman 

yerini o zamanaçı sen görseŋ, āĢer māĢer olurdu. Dārmen geliŋ diyeneadar aha 60 

Ģuvadar bir torbıya bulġur ġorduḳ, löbet getirirdik. HerkiĢ löbet ne bilecek. Seniŋ 

nöbetiŋi baŋa heç vermez dearmençiler. Nöbedinen atmıĢ çelik bulġuru úúdúrdúk 

ġızım. HerkeĢ eŋ az olan atmıĢ çelik olurdu ġızım, horantasına göre. Harman yerinde 

duğurcūnu bulġurunu süzerdik hep bėyle. Geri de savırır eve çeḵerdik. Bṓuz de 

unnuḳ yıḫardıḳ. Unnū da ikiun ġurudurduḳ. Onu da dearmene moturlarnan 65 

götürürdük ġoŋĢularıŋ moturuynan ġuzum, parasıynan. Yarma ederdik dṓme. Onŭ da 
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dṓdúrürdük dearmende. DaĢ dönerdi ezel. DaĢ atardıḳ, sabahaçı yarma 

dṓdüdTürürdük. Bizim yaĢantılarımız bėyliyedi iĢde.  

Oldū oldu, böüK abaavv! Bizim çoḳ getdi, atmıĢ tene merteamiz varıdı, ev 

yapıcıydıḳ. ġu eviŋ geri arḫasında benim herifiŋ dayısınıŋ çardā vardı Ģorda. AtmıĢ 70 

tene mertea yazaça gölüKcülere dādan getiddirdik, o günüŋ bahrinde tenesi bir buçuḳ 

kehade. ġimdi de heral bir buçuḳ liriya, mertek aldıḳ atmıĢ tene. Oríye yīdıḳ. GüPre 

aldıḳ yazın öteberi eḵicik, pancar muncar herif, yüz dönüm su moturu olur, yer 

sulardı. Oríye yīdıḳ noḫut biderimiz nemizi, evimiz dar dėyi. Martda bir sel geldi, 

martda. Martda bir sel geld . ġurıya adamlar āĢamdan baĢladılar aha Ģurıya, tā Ģorda 75 

görünüyo, havludan burıyaçı sert bāladılar arazıyá. DöĢ barabar sert bāladılar. Yaní 

yīdılar, Cahan geldi dayandı buríyá, basdı geldi sel. Saat om bireçi çöp dikiyollar 

Ģėyle benim herif de barabar iĢde bizim evdeler, on om beĢ giĢi. Çay biĢirdim onnara 

içiyolar. ġėyle çöpü dikiyolar, geliyolar çayı içiyolar, çöpü dikiyolar. Birden baḳdılar 

bura patladı. ġordan Ģo çocuḳlarıŋ ordan patladı. Sāde çocuḳlarımızı çıḫartdıḳ. Biz 80 

gendimizi çocuḳlarımızı çıḫatdıḳ, seliŋ içinden. Ev doldu, patladīyınan bizim eve 

doldu hemen. Aha avimiz bura aynı yerine yapdıḳ gene. Hatın ġızım, on tene basġım 

var un basġısı. Çocuḳ horantamız çōdu. Basġı deriḳ, ġoca ġoca torbalara basardıḳ. 

On tene basġı, bulġurlar. Anca çocuḳlarımızı ġurtardıḳ. Çocuḳları ġurtardıḳ, Ģorda 

ġaynımıŋ ġavaḳ görünüyo, ġavāŋ orda bir ġaynımıŋ evi vardı, oríyá çıḫatdıḳ 85 

çocuḳları oríyá gelmez dėyi. Oríyá dá çocuḳları uyutduḳ, bir iki saat sōna oríyá dá 

geldi. Bóúz hüyüá daĢındıḳ Ģo gördüúŋ hüyük var ya. Tiya Ģorda baḳ depe var, 

depiye daĢındıḳ. Bu sırada evler ġırḳ ġırḳ beĢ tene çardaḳ var hep orıyá çıḳdıḳ. 

Aliġopder depemizde dönüyo. Tır tır tır dolanıyo aliġopder düdük çalıyo depemizde. 
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AvĢun‟a haber etdiler. Millet geçemiyo ki AvĢun‟dan geldiler de Ģo Ġabaac‟ıŋ 90 

ḵöprüden geĢdiydi Ģordan. Geçemiyo ki AvĢun‟uŋ adamları ki bizi ǥótürsüŋler. 

Hüyüa toplandıḳ sabāçı çor çocuḳ orda hüyüKde oturduḳ Ģo depede. Sabah oluncu 

fırlandılar, ordan Cíhan azalıncı fırlandılar ḵóyúŋ üs yanĭna geldiler. Bizi AFĢın‟a 

ǥótúrdüler, yatılıya ǥótúdüler. Yatılı bölgesine. Orda om bir gün ġaldıḳ yatılı 

bölgesinde. Hep su buralar, bura deal bu baḳ Ģu ǥórdüuŋ diha Ģordan ahsat gėder baḳ. 95 

O bir ucu orda bir ucu Ģorda Ġğde ḵöyü var Ġala ḵöyü var, suyuŋ bir ucu da orda. Bir 

ucu orda, bir ucu orda, biz o depediek. Áliġopderiŋ ıĢī depemizde dönüyor āĢam 

orda. Ondan sōra buoz sabah olup su ıcıḳ ıcıḳ düĢüncü, AvĢun‟uŋ adamı bütün 

belediyeniŋ arabaları hep geldi bizi yatılıya götürdü ġızım. Om bir gün de orda 

yatılıda bizi besledi höḵümet. Om bir gün sōna herkeĢ buoz, gücü yeten Ģorda getdi 100 

ev yapdı. Höḵümet Ġonuḳlara yapdılar Ġonuḳevler yapdılar devlet yapdı. Yapdı 

ikiĢer göz güccük güccük birer tene. Banyō bir, mutvaḳ bir, tuvālet güccücük, oríyá 

sığan sığdı sıymıyan geri yėtden ev yapdılar gücü yeten. Gücü yetmiyen biz geri 

yerine yapdıḳ buríyá aha, buríyá baḳ. Hee, oríyá gücümüz kâfi gelmedi. Geri 

merteKlerimizi, ġalan merteanen geri yerine yapdıḳ burıya hatın ġızım. Gücü yeten 105 

orıya yapdı gücü yetmiyen burıya yerlerine yapdı. ġu aradan aha Ģo caminiŋ orda bu 

ḵöyüŋ çıḫıĢına ġadar çardaḳ ev varıdı altlı üslü. Hepi de yıḫıldı güm güm yerinen bir 

oldu hep. O bizim atmıĢ tene merteamiz Ģurdan aha Ģėyle ġodu getdi. ġura deŋiz 

gimiydi aha Ģura. DöĢ barabarı aha Ģȫle döĢüŋe çıḫar. Burdan üsdünü herif Ģȫle 

zamıḳladı ki alan olmasıŋ dėyi. Ġoruynan aldı götüdü sel. O çuvallarımız un 110 

basġılarım, eŋ çoḳ zarar benim oldu. Noḫut biderlerim ĢiĢdi ĢiĢdi ġaldı çuvallarda. 
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Devlet bize bi Ģey ödemedi heç. He bir sāde bir hafda yatılıda besledi bizi hatın 

ġıZım.  

Mehriedi bura sōnadan Ortaḳlı oldu. Valla bilmiyom iĢde öz adı Mehriedi ġızım 

sōnadan herkiĢ hep ortaḳlıḳ yapıyo ya burda, tarla heç yoḳ. Seniŋkini yapıyo 115 

bunuŋkini yapıyo ortaḳ, ortaḳlıḳ yapıyo iĢde. Buranıŋ heç arāzisi yoḳ, kimseniŋ. 

ġorda bütün Ġabaac‟a ait suyuŋ öteaçesi bu yan da ā malı. Önceden bir muḫdarımız 

varıdı, gendi de ǥózel olmadı ya. Bir muḫdarımız varıdı topraḳ ġonsiene geldi burıya. 

ġu çevre ḵöyler bura hariç hep arāzı hep topraḳ ġonsiene böldü verdi. Burıya da 

topraḳ adamlar yaz geldi miydi mezer eĢecek adam bulamaŋ hep Çuḫuruvı‟ya 120 

çalıĢmıya gėdeller, su sulamıya gėdeller. AĢĢā melmeketlere çalıĢmıya gėdeller. 

Kimse yoḳ. Topraḳ ġonseyi ne gelik, muḫdar oŋüne düĢük, burda dėyik, dapılı yer, 

dapısız heç yer yoḳ demiĢ. Hep dapılı herkiĢiŋ tarlası demiĢ. Oysa gendi ağalarına iĢ 

birl  etmiĢ. Ağalar buŋa para yedirmiĢler muḳdara. Topraḳ ġonseyini dıḳdırmamıĢ 

ġızım, buoz gendi ġabilesiniŋ muḳdarıŋ üç ġardeĢi, gendi arāzísí var, ġalan bu ḵṓyúŋ 125 

heç yoḳ. Aha Ģunnar hep Adana‟cı, Ģurdākiler yetiĢenner ġocası genci hep Adanacı 

hatın ġızım baḳ. O yüzden muḳdar burıya tarla seabi etmedi. Heç bir avuç yeri yoḳ 

milletiŋ, ortaḳ. Çoḳ getdiler önceden, çoḳ getdiler yaĢlılar aha Ģurda varlar diya. 

YaĢlılar getdiler benim herifim çoḳ gėtdi. Adana‟da hendeK   atdılar. Pamuḳ suladılar. 

Belinen ḵüreanen ġanel yapallardı ezel ġuzum. Çoḳ getdiler.  130 

Tabi deaĢdi ezelden baḳ ayaz olurdu ġar çoğ   olurdu, Ģindi ġar yāmıyor. Yāsada 

hemen geri ḵaḫıyor beĢ on günde. Ezelden üç ay ġar yatardı hatın ġızım üç ay, om 

birinci ayda ġar yatardı marda ġadar. Mart geldi miydi yola Ģíír açallardı. ġo dālara 
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da Ģíír açallardı davar ǥóturullerdi davar hamını alsıŋ dėyi. Küreanen dālara çíír 

açallardı. Üç ay ġar yatardı. O ġarıŋ buóz seli suyu mu tükenirdi, sel gelirdi iĢde 135 

sular gelirdi. Mallar hep ḵötürüm düĢerdi içerde yata yata yata. ġu harman yerinde 

ġoyúnnar bütün hep heḵel olurdu. Heḵel, topal olurdu içerde yata yata. Ezelden ġıĢ 

çoğ  olurdu bu zaman oldu muydu çatīr çatīr ġapılar, ġīrç ġīrç aha Ģėyle pürçük 

bālardı. Ayazda ġardan ġıĢdan pürçük bālardı hatın ġızım. Ezel ġıĢlar çoğolurdu Ģindi 

ġıĢ yoḳ çoḳ Ģüḵür. Pürçük bālardı ġardan ġardan Ģėyle zahmeride, zifiri bālardı 140 

pürçük bālardı. Ġapılar ġırç ġırç āĢam oldu muydu. Doŋardı herkiĢ soba yōḳ. 

Kiminiŋ bir kürsüsü olurdu, yoḳ ḵömür nerde süpürge ataĢı iĢde. Sularıŋ kenarından 

büḵlerden çalı ġırardıḳ, getirirdik çalıları. Ġānı varıdı, dōrardıḳ içeri basardıḳ. Olanıŋ 

bir ḵörüklü zobası olurdu, olmıyanıŋ zobası da olmazdı. Ocaḳ vardı ocāmız varıdı, 

ocaḳ ġayallardı. Kerpiç evler her eviŋ ocā olurdu. Bāzi eviŋ de kürsüsü olurdu Ģu 145 

yeri eĢellerdi tandırı Ģėyle ḵürsüyü ataĢ ġoyallardı zobası olanıŋ. Zobıya da ḵözü ġor, 

edellerdi ḵöz edellerdi, kürsüye ġollar çocuḳlar kürsüde oturullardı. He ėliedi. 

Kürsüsü olmıyan da kiminiŋ bir körüklü sobası olurdu. Kiminiŋ de heç olmazdı, 

fāḫırıŋ de heç olmazdı. Ocā ataĢ ġayardıḳ. Benim anacāzım ocā ataĢ ġoyardı babam 

da davar gütmeden gelirdi ġarda ġıĢda ham çarī getirirdi ki babam ġardan bėyle çarıḳ 150 

ederdi ham çarıḳ ederdi, ġoyun derisinden çarıḳ dikerdi, ayaḳġabısı yoḳ 

babacāzımıŋ. Ġoyun derisinden çarıḳ ederdi bir hafda, hafdada babacāzım dikerdi 

haftada, ġoyún derisinden. Diḵerdi ayāna ip çorabınan yúŋ çorabınan giyerdi gelirdi 

ki burdan aĢĢā çaḫıldaḳ bālamıĢ babamı davardan gelirdi. Ocāŋ Ģo köĢesine babam 

otururdu Ģu köĢesine iki Tene bizi ġısdırırdı. Benim bir ābim varıdı bir de ben 155 

varıdım anacāzım da Ģu ortıya çö… ġuru yeridi, Ģurda bir çul var, Ģurda bir minder 
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var, ġalan yeri ġuru yer, palaz yōdu ki evlerde. Ġuru yerde. Yúŋ yorġan olanda 

olurdu, olmıyanda pambuḳ varıdı, pambuḳ yorġanıdı. Bunu nėydiciŋ soruncu bėyle? 

Tarla uçu iĢde ded m, muḳdar dedim ya bayaḳdan, o muḳdar buranıŋ āsı varımıĢ, 

Hacı Efendi varımıĢ ben bilmem. Hacı Efendi‟niŋ Ģeyi yoḳ dedi hanı Mahre yoḳ bura 160 

dapılı dedi ya, o Hací Efendi‟niŋ tarlasını hep gendi zimmetine geçirmiĢ. Ġki yüz üç 

cüz dönüm yüz elli dönüm beĢ Ģüz dönüm arāzi beĢ Ģüz seḵiz züz dönüm arazi gendi 

zimmetine geçirmiĢ, kimsiye fāḫīra parıyá vėrmedi. Onnar da buoz tarla seapleri haḫ 

etdiler, çoru çocū meydana geldi Hacı Efendi ölüncü, onu buoz bunnar haḫ etdiler. 

Eḵdiler ġızım. Onnar eḵdiler tarlayı haḫ etdiler, tarla onnara haḫ oldu tarla 165 

seaplerine. Bu muḳdar nėy tdi buoz, onnarıŋ eḵd niŋ vardı üsdüne gendi eḵdi. Onnar 

eḵdi gendi eḵdi, onnar eḵdi gendi eḵdi üsdüne baḳ. Güney  mėydana getirdi o tarla 

seapleri ġazanannar, atmıĢ giĢi mi ne miresci. AtmıĢ giĢi tarlíe haḳ etdi davēnen. 

Ġarer onnara oldu. Ayçiçā eḵdiler, ayçiçā mėydana getirdiler. Ġazdılar, ġırarḫana 

ġazdılar eḵdiler biĢdiler, günev  ġıraḫana bunnar varmıĢlar buoz muḳdarıŋ çocuḳları 170 

varmıĢ, Ģo depeniŋ ötü yanĭnda varmıĢlar, günev  kesme demiĢler. Buoz tarla seabi 

demiĢ ki biz demiĢ aha ġarer elimde, biz haḫ etdik tarlıyá ġarer elimizde. Ḵeseŋ 

ḵesmen, ḵeseŋ ḵesmeŋ derken bu muḳdarıŋ çocuḳları sıḳmıĢ, tarla seabine sıḳmıĢlar. 

SıḳmıĢlar ġolundan yaralanmıĢ. Yaralanınca gelme vurrum demiĢ. Biri iki çocuḳ 

babası öleniŋ, biri de üç çocuḳ babası, bir de ġoynunda hamile gelin dört çocuḳ 175 

babası ikisini de vurdu tarla seabi. Ġkisi de öldüler vurdu o muḳdarıŋ ōllarını. Baḳ 
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eliŋ hem haḳ etd  dāvē tarlaları vardı, … geliciydi. O da ḵesdirmedi, ben haḫ etdim 

ġarerim elimde dedi ġızım böüK  olay oldu.                                               
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-46- 

Anlatan: Mustafa SARI 

64 yaĢ 

Derleme yeri: Ortaklı 

ġeher ismi bura, bura Meri ĢehriymiĢ, hah Meri Ģehri. Mehre ordan gelme, hah 5 

Mehri‟ye dönüĢüyor. ġimdiki ismi de Ortaḳlı, hırisdiyan, hah Ermeni ismi.  

Meri‟den Mehre oluyor, sonra? 

Ortaḳlı oluyor. Ortaḳlı olalı da yāní 

- ġey nedenini desene, Ortaḳlı‟nıŋ nedeni de seḵsende su basdıḳdan sōna Ortaḳlı 

çıḫdı.  10 

Hah, onu seḳsen doḫuzlarda, seḳsen doḫuz aralarında burıye sel basdı.  

-Irmaḳ Cihan Irmā daĢması sebebiynen  

Buralar ded miz gimi ağalarıŋ eli Ģura, bunnar yıḫıldı o selde. ġu camiimiziŋ ikinci 

yapılması, burda ne var ne yoḫ hep götürdü o sel. Burdāki olan māzemeler ta 

Erçene‟niŋ altına götürdü Çālḫan‟a. Burda su taŋkeri varıdı, o su taŋkerini aldı ta 15 

Çālḫan‟ıŋ altına götürdü. 

-ġȫle güvenik çalılarını topuynan aldı getdi ta bȫle yığılıydı. Ayçiçē çalılarını. 

Aldı aldı getdi. Ondan sōna Ortaḳlı Ģeyine geĢdi Ortaḳlı Ģeyine de neden geĢdi. 

Burda üç ā var, ortaḳlar ya, Ortaḳlı ȫle oldu yāni. Üç ā, Helmi Bey, Hayri Ağa derdik 

Hayri Soydan o vardı, bir de Sālim Efendi vardı Sālim Bey. Ağa demek bey demek. 20 

ġindi Ģȫle de bi Ģey var, ağa ayrı bey ayrı. … bey olamaŋ, beylik çoḳ esgiden berli 

gelen Ģey. Sen misal çoḳ fākirlikden zenginlia eriĢdiğiŋ zaman saŋa ağa diyolar, bey 

olamıyoŋ. Öbür adam esgiden berli beyl ni sürdürüp geliyor, dedelerinden 

atalarından berli sürüklüp geliyor. Beylik öyle oluyor yāni, beyl miz ȫle. 
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-47- 

Anlatan: Medine YÜCEL 

65 yaĢ  

Derleme yeri: Emirli  

Eskiden çocuklar hasta olduğunda nasıl anlardınız, ne yapardınız? 5 

AteĢi çıḫardı, oŋa da ĢuruP olursa onu içirirdik, yōsa. O damā düĢerdi. ĠlaĢlar vardı 

iĢde onnarda verirdik āzına. ĠĢde Ģu papatya çiçea vardı onnarda ġaynaTırdıḳ, náne 

ġaynaTırdıḳ, ondan sōna ḵeḵiḵ ġaynadırdıḳ. Bunnardan verdik miydi iyi olurdu. 

Yaylaya gider misiniz? 

Gėderik, yaylada da ġoyunnarımızınan meĢġul oluruḳ, peynirini çalarıḳ sāyarıḳ, 10 

peynirini yaparıḳ, çarĢıya salarıḳ erkekler satallar iĢde. Geçimimizi ondan sālarıḳ.  

Hayvanlarınıza ne gibi isimler koyarsınız? 

Hayvannarımıza iĢde sevd miz içinde bir mallar olur, meselā sevd miz Ģeyler, iĢde 

onnara da kimine sȫleller iĢde, adlarını sȫleller ġarabaĢ ġoyun, ger ġoyun, mor 

ġoyun, gṓ dėller. 15 

Ger koyun bu hangi renk olur? 

ġȫle cızġı cızġı olur, çıbıḳ çıbıḳ suratlarında cızíí olur, onuŋ ger derik oŋa. Sāde 

yüzleri ġırmızı olana da mor derik. Beyazlar olur onnara da ġarāç derik. Yüzü sāde 

gṓ olur aha Ģėyle olur, aha Ģeyle. ĠĢde cücüklerimi yemlerim, tavıíŋ cücǖ çıḫannara 

cücük denir, civciv. Ondan sōnakiler acıḳ bȫyennere de ferik derik. Anaçları var.    20 

Dağlardan ne gibi bitkiler toplarsınız? 

Yemlik toplarıḳ, keŋger toplarıḳ, pilav biĢirmeníŋ   uçu. Yemlik toplarıḲ ȫle dürerik 

açıḳ eḵmē. ĠuĢġuĢ var, onu da düreller, eḵmeḵnen yėller. He ekmeaŋ hamırını 
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yúúrúr saĢda ėderiK iĢde. Beḵmezi meselā bādan üzümü keser getirirdik bir sala 

doldururduḳ. Orda depelerdik, onu Ģerbet ėderdik, Ģerbetini ocā ġorduḳ. Kesme 25 

yapardıḳ, basdıḳ çalardıḳ. Sucuḳ yapardıḳ, ġırma yapardıḳ yarmíye çeḵerdik. Şȫle 

bulġur gimi ėderdik onuynan ġırma yapardıḳ. Çobannarıŋ azzíína ġoymanıŋ uçu. 

Böle dilim dilim ġorduḳ güneĢde ġurudurduḳ. Ondan sōna bṓz ḵüleklere basardıḳ. 

Onnarı çobannarıŋ azzíína ġonurdu. Ġuru beḵmezinen teh yapardıḳ Ģindikiniŋ hani 

kiraz reçeri ne yapıyolar ya aynı onnar gimi. Ġabaḳ dilerdik ġabānan ġabaḳ ireçeri 30 

yapardıḳ beḵmezinen. Yoḳ, Ģindi yok kine hanı kim yapıyor Ģindi. Beḵmezinen 

ġabānan. ġindiki yaní eriK ileçeri yapıyollar meselā, viĢne ireçeli yapıyollar. ġindi 

onnar yoğudu bunnar varıdı. E Ģindide bunnar var onnar yoḳ. Tarhana yaparıḳ he. 

Sabahleyin ḳaḫarıḳ, ġazannan ocā suyunu ġoruḳ yavrum. Sōna yarmasını yīḫarıḳ, 

yarmasını ġazana ġoruḳ, ġaynatırıḳ, biĢer ondan sōna kürā olur onuŋ küreanen 35 

küreklerik gözēl, içinde gözel ezerik onu küreklei küreklei, biĢdikden sōna. Ondan 

sōna dama çeḵerik bunu, sōduruḳ, teĢTe yūrruḳ. Ġatíínı ġatarıḳ içine, torbalara 

doldurruḳ. Torbalara doldurduḳdan sōna bṓz iki gün durur öyle, iki günden sōna 

dama sererik. Naylonu açarıḳ böyle dama onnan Ģöyle avcumuzunan alır alır vurruḳ 

yere, ȫle sererik. Laylon yoḳdu çığlara serilirdi, ġamiĢden, ġamiĢ çığlar olurdu, 40 

hasırıŋ bir çeĢidi iĢde o da. Onnara sererik.  

Yün eğirdin mi? 

Eğirdim, çorap yapdım onnara. Dararıḳ, siler ġırḫarıḳ yúŋúnu ġuzunuŋ yúŋúnu. 

Ġuzular güccük ġuzular olur. Onu ārrik, dararıḳ, ārrik, daraḳda dararıḳ. Ondan sōna 

kelep yaparıḳ, ārrik yinen. yinen böyle ārrik onu ārdikden sōna geri onu hoĢlarıḳ. 45 



 

377 
 

Geri yētden büḵerik bṓzde. Ġḵi ġat eder büḵerik. Geri iḵi ġat edip hoĢluyoḳ ondan sō 

büḵerik geri onu iḵi ġat. Çif ġatını büḵerik. Ondan sō geri yumaḳ sararıḳ, bunu çorap 

yaparıḳ, ayā gėyilecek dizleme çorap örellerdi evel. ġindi g yen yoḳ yavrum 

ayāmıza batıyo dėyi gėymiyollar. Evelden giyerdik.  

ĠıĢlıḳ silef tarḫanamızı yaparıḳ, ondan sō bulġurumuzu yaparıḳ. Ondan sōna ġıĢ 50 

eḵmeḳlerimizi yapar yīyarıḳ. Ġayrı bundan sō bu mevsim ġıĢ ekmea mevsimi iĢde. 

ĠıĢ ekmeklerimizi yapar yīyarıḳ, yaza ġadar yiyecek. Tabi dolmalıḳ biberiymiĢ, 

PatlıcanıymıĢ bunnar ġabaḳ, bunnarı ġuruTuruḳ, ġıĢ Ģeyi. TurĢumuzu yaparıḳ, biberi 

toplarıḳ sarımsaḳlarıḳ meselā, bidonnara doldurruḳ. Sirḵesini leymún duzunu onnarı 

bir ġatarıḳ, duzunu. Leymún duzu atarıḳ. Hee sirkiye onuŋ heykâyesi çoḳ. Sirkiye 55 

duruldurduḳ bā beḵmezinden. He baharda yazın. ġȫle bidona doldururduḳ. Bidona 

doldurduḳdan sōna içine bāŋ Ģu zilifleri olur ya. Teyeḵleriŋ  üzüm teyeḵleriniŋ 

zelifleri olurdu. O ziliflerden toplardıḳ bir tutam. Onu atardıḳ, noḫuT   atardıḳ, çir 

atardıḳ, sirḵeniŋ içine. ĠĢde boyalı Ģeḵer atardıḳ, bunnarnan sirkiye dönderirdik. 

Elimizinen yapardıḳ. Yapdıḳdan sōna dururdu o sirke, güz geldi mi turĢunuŋ içine 60 

bıraḫırdıḳ. NiĢeyi de búydeyi yīḫaŋ, getiriŋ ġazana ġuyaŋ. Onu da su ġuyaŋ üsdünü 

basdırıŋ. Ġḵi barnaḳdan fazla olur. O buyday onda yeter. Hafdada yeter o buyday. 

Buyday yetdiKden sō Ģȫle birini alıŋ sıḫaŋ baḫaŋ içinden süt çıḫıyor mu? Buydayıŋ 

içi süd  olur. O süd olur, onu sıḫaŋ baḫaŋ yetmiĢ. Çıḫardıŋ bir teĢde ġuyaŋ, onuŋ 

Ģeyini acıḳ yīḫaŋ. O içiŋiŋ kirli Ģeyi gėder. Ondan sōna geri teĢdiŋ içine bıraḫıŋ geri 65 

depeleŋ onu. Depeleŋ südünü çıḫardıŋ. SüTünü çıḫartdıḳdan sō onu doŋ ġazanına, 

bir kepc ni buydayıŋ kepc ni süzeŋ. Onu bir doŋ ġazanĭna dolduruŋ. Gėdeŋ gelíŋ 

bunuŋ suyunu deaĢdiriŋ. Üç gün suyu deaĢilir onuŋ. Özeŋ özeŋ içine baĢġa su 



 

378 
 

dolduruŋ. Ġçindea suyu süzeŋ içine geri getiriŋ baĢġa su ġoyaŋ, dolduruŋ. Üç gün de 

ȫle suyunu alıŋ. Ondan sōna da bṓz dabanda yüzünüŋ suyunu süzeŋ dabanı ġatılır. 70 

Onu ġaldırıŋ torbıya ġuyaŋ. Torbada daĢlaŋ. ġėyle ġurumuĢ hāline geldi miydi onu 

Ģȫle pöleŋ pöleŋ, yumruḳ gimi yumruḳ gimi ġoyaŋ bȫle temiz bir beziŋ üsdüne. Toz 

gelmiyecek yere sereŋ. Ondan sōna ıcıḳ burḫazıdı mı onu öfeleŋ. Öfelēŋ un eleanden 

eleŋ. Ondan sōna ġurutuŋ, güneĢe sereŋ, ġurutuŋ, ġaldırıŋ, torbasına ġuyaŋ canım 

benim. Heç çarĢıdan biĢiy almazdıḳ biz. Hep onúynan yapardıḳ Ģindi hep kilóya 75 

bindi, çarĢıya bindi. Her Ģiyimizi evden yapardıḳ. Kömür yoğudu, sobanıŋ óŋüne 

odun ġorduḳ, arḫıya kerme doldururduḳ. Aḳmın deller güpre deller, onu yaḫacaḳ 

ėderik bizler he. Eḵmeḳ yaparıḳ onúynan, fıĢġı iĢde. Bosdana da atarıḳ, Ģȫle topaḳ 

topaḳlarını toplar eḳmek yaparıḳ, yaḫacaḳ ėder eḵmek yaparıḳ.  

Valla yavrum evel televizyon ne yōdu hėykâye verillerdi bȫkler. Bir eve 80 

toplanıllardı, beĢ daĢ oynardıḳ tekgel, saḳlambaç oynardıḳ iĢde. GeĢler ȫle oynallardı 

yaĢlılar da oturullardı. Heykâ verilleridi onnarı dinnerdik.                      



 

379 
 

-48- 

Anlatan: Cuma GÜVERTĠ, 64 yaĢ 

ġemsettin Polat, 65 yaĢ 

Derleme yeri: Kabaağaç 

(CG) -Üretimimizi de diyek kine, üretme de ġara sabannan yapıyoduḳ, ġara sabanıdı. 5 

Ġara sabannan da bir adam anca otuz ġırḲ dönüm yer sürüyodu. Otuz ġırḲ dönüm 

ġara sabannan yer sürüyoduḳ yiğenim buŋa ekiyoduḳ anca ġıt ġanāt, ben yetiĢTim 

geldim. Benim babam da yetiĢdirdi bi yedi seḵiz çocuḳ, meydăna getirdi. 

ÇıḫarTíímız bu otuz dönüm yerden de yüz yüz elli silme buyda anca geçerdi elimize. 

Zahramıza yetmezdi yāní 10 

Kaç kilo gelir bir silme? 

(CG) -Om bir kilō, silme om bir kilō. Çelik, silme, bir de ölçek var, ölçek de bir 

buçuk kilō, ölçek bir buçuḳ kilō yiğenim. Onnan çoban haḫı vardı bunuŋ içinde, 

ġoyunuŋu güdüyo veyā camızıŋı güdüyo veyā ināmizi güdüyodu, buna veriyoduḳ. 

Yüz elli silme buyda hepsi benim babamıŋ evine ġalmıyodu ki, elli silmesini 15 

güdücüye veriyoduḳ. Bir de biderliK  ayırdıyoduḲ ondan. Yāni ġırḳ çelik bulġur 

ġaynadırdıḫ. Çelik diyek, silme diyek naylá iĢiŋe gelirse öyle yaz. Ġırḳ kilṓ yani iĢde 

om bir çelik.  

Baḳ bu çıḫan, yüz elli iki yüz kilṓ çıḫan buydadan hoca haḫından dūt, beḵci 

haḫından dūt, berber haḫına ġadar verillerdi yav buydayı.  20 

(CG) -Berbere bile haḫ verirdik, saçımızı saḫalımızı tıraĢ ederdi, bundan berbere de 

haḳ verirdik. Yāni yiğenim bunnar hatırıŋda ġalsıŋ.  

Burda değirmen var mıydı? 

(CG) -Dearmene en yaḫın biz siziŋ orıya gėderdik, Erçeni‟ye gėderdik.   

Yoḳ, ora da yōdu.  25 
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(CG) -Ora da yōdu da sōnadan yaní. 

Baḳ güzel bir yer varıdı, güzel bir dearmen var Püsgül dearmeni 

(CG) -Püsgül Dearmeni Banaḳlarıŋ derik, su dearmeniydi. Ġānıynan gederdik. ÜĢ 

dört saat sürer tā gėder dā, Berit dānıŋ dibine yaḳlaĢıyoŋ, biS gėtdik yāní çocūduḳ.  

Berit Dā’nıŋ dibi, Ericā yaḫın. Tombaḳ, Tombā yaḫın.  30 

(CG) -En azından otuz kilōmetriye yaḫın var. Ben dedeminen gėtd m, babamınan 

gėtd m, eĢĢānen getd m afidersiŋ.  Ġağnıynan getdim, ġağnıyı yeğenim belki bilmez 

ġağnıyı. Ġki tāne hayvan ġoĢarıḳ öḵüz, iki tene öḵüz ġoĢarıḳ, boyundurū var ġağnı. 

Boyundurā daḫarıḳ, onnan otuz çelik yüklerik, ġırḳ çelik yüḵlerik ta orıya gėderik 

iĢde otuz kilōmetre. Bȫḵleriŋ yapdı seniŋ bunu hocam, ha yiğenim belki bunnarı 35 

bilmez. ĠĢde yoḳ o   ğadar eḵemezdik hocam. Ġara sabanıŋ eŋ fazla ġırḳ çeliK  eḵer, 

ġırḳ dönüm, senelik.  Ġki çif oludu muydu seḵsen çeliK  eḵer, hee seḵsen dönüm, 

bundan fazla yapılmaz mümkün deal. Ben yapdım yetiĢdim yapdım. Bir çif oldu 

muydu ġırḳ dönüm yapardıḳ yiğenim, iki çif oldu mu seḵsen dönüm, yüze varmaz.  

Tarlalarıŋ bi yanını velhan edeller durur, velhan edellerdi, onu öbür seniye ekellerdi. 40 

(CG) -Eḵmed miz yere onu sürerik, velhan ederdik, yaĢadıḳ, bu da yaĢadı ben de 

yaĢadım. Benden bundan birġaç yaĢ da bȫgüm ābi. Yaní hepsini ǥórdük yaní 

bunnarıŋ, ġānıyı baḳ yiğenim bilmiyor mesela. Ġānıya iki tene öḵüzü ġoĢardıḳ ve yā 

camızı ġoĢardıḳ, bizim burda gözel camız vuruĢdurullardı.  

(CG) -Heye, Erçene‟de olmazdı Çālḫan‟da olmazdı. Bizim bura su varıdı, ha, camız.  45 

He Erçene‟de olmazdı Çālhan‟da Erçene‟de su olmadīndan camız olmazdı. Ha 

camızlar suya girer yatallar. Aynı Ģu Ģeyler televizyondā Ģey var ya.  

ġimdi yiğenim deal sen bile bilemeŋ camız vuruĢdurdūmuzu. 
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(VuruĢdurdūŋu bilmem de camuzları çoḲ iyi bilirim.) 

(CG) -Biliŋ de vuruĢdurmáy bilmeŋ. Buynuzlarını yonardıḳ pıçaḳlarnan ki birbirine 50 

batsıŋ d y. Bėyle vahĢice hareketler olurumuĢ demek ki iĢde. Pıçānan buynuzlarını 

yoŋardıḳ misal ġemĢitTinnen ben camızım var vuruĢdurucúyḳ, ben de yonarım bu da 

yonar. Baḳ baḳ yanı vahĢice bir Ģey. 

Peki, acı çeker miydi hayvanlar? 

(CG) -Çeḵmez olur mu hocam yav, bėyle pıçak gimi oluyo ucunu ĢimĢediyoḳ, 55 

yırtardı derisini hayvanıŋ. 

Haŋgisi ġuvalarsa öbürü ḳaçar, ḳaçarken eğer neresinden ġısıḳdan Taḳdı mıydı 

havıya ġaldırır, yırtar ġarnını, yırtar.  

Belki de yiğenim biliyo deve güleĢlerini. Televizyonda izliyoŋ. Bu camız 

vuruĢdurma da oŋa beŋzer bi Ģiy iĢde.  60 

Peki, doktor yokken ne yapardınız? 

(CG) -Doḳdur nėrde, yoḳ yoḳ. 

Onda ḵöy ebeleri olurdu baḳ, ḵöy ebeleri. 

(CG) -O da yoğudu Hacı ġemĢiTdin sen nėytdiŋ o daha düŋkü yav. Daha evelkiler 

benim amcamıŋ biri, ġānıya yüḵlemiĢler artıḳ ġanser miymiĢ hasdalī yoḳ veram 65 

miymiĢ, Hacı Omar var Sürmeli‟niŋ babası, Hacı Omar derdik benim amcam varıdı, 

yaĢlı ben bilmem, dünyāda bile yōmussum ben, altı aylīmıssım o öldúúnde. Bunu 

ġānıya bindirmiĢler, hava deaĢimine gelmiĢ asgerden, Elbisdan‟a götürüyolar. 

Elbisdan burıya on yedi kilōmetire. Ġānıynan götürüyolar yarı yola varınca orda 

mefāt ediyo adam. Geri dönderiyolar ġānıyı. Cenāzesini getiriyolar. UlaĢım yaní 70 

doḳdur buyıdı yeğenim. Elbisdan‟a götürücüyk de Elbisdan‟da innesini, ilacısını, 

tedāvisini… Záten Elbisdan‟ıŋ esgi devlet hasdānesini bilirmis z bilmez mis z, anca 
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yiğirmi otuz giĢi alır benim bild m. Tā o Ġızılcaoba ded m yėrde. ġindiki esgi çocuḫ 

hasdānesi etdiler gördǖsáaz. Ora bir üniversite hasdānásı oldu sōnadan yaní. Bėyle 

bȫK göründü bize. Ha oŋa göre düĢün diyom yāni. Ha hasdalīmız da tedāvimiz de 75 

buyudu yiğenim sōna biz yetiĢdik geldik. Ġoca ġoca delānni olduyduḳ, ebe verdiler. 

Ebe bize bi yerimiz ārıdı mıydı bir hap verirse verir, yōsa iĢde AvĢın‟a hasdāniye 

gediciŋ derdi.  

Ne gibi otlar kaynatılırdı hastalara? 

(CG) -Ebemkömeci dellerdi, deal mi? ġu gömlek dúğmes mi dúğmes mi çiçekleri 80 

olurdu onuŋ, ondan içirillerdi. ĠĢde Ģu halen var, ısırġan otunuŋ adına ne dėller, bir 

isim veriller biz ısırġan otu derik, ondan da yaní yapallardı. 

Bir tāne baḳ Ģey de itburnu da içirillerdi. Ġırmızı ġırmızı itburnu deller oŋa. Ġtburnu 

baĢġa, ġuĢburnu baĢġa. 

(CG) -O Püsgül dearmeninde olur o itburnu ded m. Buralarda da olur da, ben de 85 

görmedim de olur dėller yāni. O Püsgül‟üŋ orda bōrtlen derik üzüme beŋzer yāni. 

Üzümüŋ güccükleri olur ya. O Püsgül dearmeninde olurdu bunnar genellikle yaní. 

Bėyle üsdüŋe deadimiydi seni ġapar afidersiŋ ḵöpek gimi bėyle. Cızar bėyle elbiseŋi 

ossuŋ veya eliŋi ossuŋ tikeni. Çoḳ acāyib   olur.  

Hiç babalarınızdan dedelerinizden seferberlik, savaĢ anılarını, hikâyesini anlatan var 90 

mı? 

(CG) -Aynen benim babam dört yíl asgerlik yapmıĢ birinci dünyā savaĢında, 

Almanya‟ynan Rusya‟nıŋ birbirine ġarıĢdī zamanda, dört yíl yapmıĢ benim babam, 

asgerl . Annatırdı iĢde, aç ġaldıḲ   ōlum derdi. YėmiĢ ağaçlarına derdi, gece bėyle 



 

383 
 

değnea atardım nöbet dutarken derdi inciriŋ sesini d nerdim derdi, pat dėyi düĢdü 95 

müydü derdi. Aha hep bu da duymadı belki de. Onu diyó, Ģėyle eliminen gece 

yoḳlarım, ǥózüm ǥórmüyo etmiyó ıĢıḳ yōḳ lamba yoḳ diyo. Onu alırım ıssırdım 

mıydı dodāmıŋ derisini ġavladır diyo. O inciriŋ hamı ėylēmiĢ. Gendi de Ģeyde 

asgerlik yapmıĢ. O Adapazarı‟nıŋ bir ilçesi var DüSce‟niŋ nėŋ, deniziŋ kenarında 

Aḫcaḳoca‟da. Bir gün derdi, yav emmoğlu adama ālardım yav inan ki. Nöbet 100 

dutuyom derdi, bölüK ġomutanınıŋ mı tabur ġomutanınıŋ mı nöbetini dutuyom dedi. 

Ġapı açıldı dedi, zöhür zamanı dedi. Asger ağa dedi hanımı, dedi, buyur aPla dedim 

dedi, oruç dutuyoŋ mu dedi, dedi. Yalan sȫliyemedim dedi, yoḳ dutmuyom dedim 

dedi. Nerden dutuyum, eḵmek bulabiliyom muki oruç dutuyum diyo. Aha Ģuvadar 

Ģuvadar ġumanya veriller diyo, ġumanya dėllerdi. Ġumanyayı bölüK ġomutanı 105 

beḵler diyo, kimse yemeyecek der diyo. Gelen yemek ney diyo, mercimek çorbası 

diyo. Ġçinde iki ġabıḳ çıḳmaz mı ola dėyi diyo. Ġalanı su diyo. KöĢesinden 

kenarından ġumanyayı íssırırken ġaparken mercimek çorbası gelmeden biter diyo. 

Bȫle zelil çoḳ diyo açlıḳ çeḵdik, dört sene yapdíímıŋ zararı yoḳ, aç ġalmasıedıḳ diyo. 

Geldim ki yörür halım yoḳ diyo. Dünya var evime geldim ki dört sene sōna diyo. 110 

Dört seneden nādar haĢlıḳ göndermiĢler burdan biliyō, amcalarım, babası da yōmuĢ. 

ŌsüzümüĢ, evliymiĢ gerçi de. Dört senede ġırḳ lira para gelmiĢ adama. Geldim ki evi 

dātmıĢlar diyo, anaŋız getmiĢ babasınıŋ evine diyo. Ġḵi tene de ōsüzüm varıdı biri 

anamıŋ biri de ġardaĢımıŋ çocū diyo. Onnar ėyle rezil kepaze aç ġalmıĢ diyo. Hemi 

ben çeḵdim hemi evim çeḵdi diyo.            115 

Ekinler biçilir, anadutlar toplanır, onuŋ yerine geri dırmıḳ çekilirdi sen dırmī gödüŋ 

mü? Bilmeŋ heralda? Biz öḵüzünen gem sürerdik, biçeriŋ patosuŋ yapdī iĢi ėyle 

yapardıḳ.  
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(CG) -Gemi bilmeŋ deal mi sen, Ģėyle yetmiĢ beĢ birer metire eninde taḳda ikiĢer 

metire uzunnūnda taḳda altlarına diĢ çaḫallardı, gem diĢi sen bilmeŋ lāzım. DiĢlerini 120 

siziŋ Erçene‟de yapallardı. Öḵüz at ha, çoḳ bir deaĢmez yāní.  

At çabuḳ gederdi, öḵüz ār gederdi o ondan çoḳ sürerdi.  

(CG) -Afidersiŋ yiğenim sȫlemesi ayıp Ģėle bir dutaḳ vardı altına pislerken dutardıḳ 

götünüŋ āzına, buydanıŋ içine düĢmesiŋ deyi. He dutaḳ yanı adına dutaḳ derdik. 

Babam ȫḵelendi mi ula ōlum dutā niye almıyoŋ derdi.  125 

Hayvanların hastalandığını nasıl anlıyordunuz? 

(CG) -Biz tedāvi ediyoduḳ. Bir de AvĢın‟da iĢde eŋ soŋ benim yaní yetiĢip geld mde 

bir o ġaraġoluŋ ötü yannı bṓründe bir Ali emmi mi AhmeT   emmi mi varıdı? 

Ahmed Ahmed, Baytar Ahmet. 

(CG) -Baytar etdiydik yaní baytarlīnan bir alāḫası yoḳ da adamıŋ. Bilirdi yaní 130 

tercübe edinmiĢ adam. Bāzí bir hasdalandı mıydı meselā bilmem domatis salçası ġuy 

dellerdi, ilaĢ da buydu ġardaĢ saŋki.  

Hayvanın hasta olduğunu nasıl anlarsınız? 

(CG) -Hasda oldu muydu yemezdi ġara ġara düĢünürdü verha, heç ġımıldamazdı 

hayvan yerinden.  135 

O da ėyle amel olurdu yav. O da amel olurdu.  

(CG) -O da isal olurdu yiğenim, aynı insan gimi. Yaní hayvan da insanıŋ benzeri 

yaní, ben ėyle tahmin ediyom.  

Buralarda kız alıp, kız verme nasıldır? 

(CG) -Aḳrabalıḳ iliĢKileri ġarman çorman, hepinden de olur. Bāzı yerlerde seniŋ 140 

meselā, dōruyu sȫledim, bāzı yerde birbirinden ġız alıp vermezler. Meselā esgiden 

dėllerdi yaḫın aḳraba evlil  yapmaŋ dėy, bizim burada dellerdi. Çocuḳları saḫaT  
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oluyo, ġan uyuĢmazlī mı oluyo dellerdi bilmem ne dellerdi ėyle bi Ģeyler dellerdi 

yāní. Tercih etmezlerdi. Emmiızını, dayı veya iĢde yaḫın aḳrabāları. Emmi ġızı, 

emmioğlu ve yahut ki iĢde dėyzesi ve yahut dayısı iĢde bunnar aḳrabā evlil ni bizim 145 

burada haḳġatTen tercih ėtmezlerdi yāní. ġimdi hālen de ėyle de diyebilirim yaní. 

TıP da bėyle diyor deal mi yiğenim? Ėyle dellerdi bȫKlerimiz. Düğunner ben bilirim 

ki benim bȫK āb miŋ düúnú beĢ gün çalındı. BeĢ gün düún çaldılar, bu milleti nayla, 

o zaman taĢımacılıḳ bile yōdu. Tā Elbisdan‟ıŋ Ġandır derik, Ġandır Barajı‟nı duyaŋ 

sen hocam, orada bizim aḳrabālarımız varıdı, ikiğun yol çeḵer düúne gelillerdi 150 

yöriyerek yahut ki atınan yahut ki afidersiŋ eĢĢeánen. Ericek‟de aḳrabāmız varıdı, 

ordan burıya gelirdi yirmi kilometre. Berit Dā‟ŋ dibi iĢde.   

(CG) -Arıyom ki ġapıda isim yazılı, meselâ Helmi Soydan‟ıŋ dayresinde ġapınıŋ 

üsdüne Ģo pavraz mı neyise orıya etiket yapıĢdırıyor, Helmi Soydan. Pavraz, ġapınıŋ 

baḳ aha Ģo ġapınıŋ Ģeyine pavraz denir, annadī hocam, onnara ġapı pavrazı derik.  155 

(CG) -NēĢ görüyoŋ, babaŋ nēĢ görüyo, nėriye getdi, gitdi baĢġa, seniŋ ded ŋ baḫ 

gitmek baĢġa, hormonsuz bu yāni. Orijinal iĢde yănı, hālen daha biz bilene 

ġullanıyoḳ yaní bu kelimeler belki de on sene y m sene sōna bunu terkedecekler, 

iĢallah olmaz. ĠĢde Ģeyde bi çocuḳ var, dā yeŋi dilleniyo, ben bėyle dördüncü ġatdan 

dean… baḫıyom. Helmi Soydan‟ıŋ dayresi, deaniyom, ben hālen daha da dilimi 160 

ġullannım amma bāzí yerde çeḵimser ġalırım bāzí topluma gird m zaman o topluma 

uymaḳ isdiyom, uyuyom. Uymadım mıydı Ģindi deaniyom desem diyelim ki 

Ġsdambul‟uŋ bi sosyete yerinde veyahut ki Aŋġara‟nıŋ bi yerinde baŋa gülüĢüller baḳ 
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yav Ģu adamıŋ ġonuĢdūna deller. Dėller hocam, hocam dėller. Temam ġabil ediyom, 

benim Türkce‟m diyom amma öteki ġabil etmiyo hocam, ėyle deme. Ȫle toplum var. 165 

Baŋa dėmeŋe heç gerek yoḳ, sen de biliyoŋ ne demek isded mi, bu lafı yăní benim 

dėmem sen de benim ġadar biliyoŋ ne dėmeK  isded mi. Nerede nazik ġonuĢulur 

isdiyo yăni. Eved  efendim, ben dört sene ġaldım Suudi Arabisdan‟da Lazlarnan ben 

çoḳcaḳ onnarnan daḫılırdım. Onnar gülüĢüllerdi benim laflarıma. Onnarnan 

gezerdim, gėderdim, gelirdim, yeni názik Türkcelerini diyek. Onnar baŋā gülellerdi. 170 

Ben derdim ula arḫadaĢ niye gúlúyoŋuz baŋa siz Laz‟sīz ben de Orta Asya‟nıŋ 

Türk‟üyüm, ben sizden cinsim derdim. Siz derdim Laz‟sīz derdim.  
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-49- 

Anlatan: DönüĢ KILIÇ 

63 yaĢ 

Derleme yeri: Hüyüklü 

Ġaç yaĢında geldim ġızım, ben ġaç yaĢında geldim kine! Ben oḫuldıyadım daha 5 

üçüncü sınıfdıyadım on dörde yeŋi girdiydim. Evel öliyedi ȫle ġıza sormazlardı 

fiḵrine müḵrine soran olmazdı ġaldırır verillerdi hanı bir temiz aile eyi ayliyese o da 

tábi Ģansıŋa ġalmıĢ iĢ. Ġaldırır verillerdi ȫle sorma etme yōdu ġuzum. ġindi de ġızıŋ 

ırzası olmadıḳdan sōna ōlanıŋ rızası olmadıḳdan sōna evlilik yoḳ. En güzeli o zaten. 

Evel ney biliyoduḳ ki annem. Yani ȫle iĢde beni ȫle görücü usuluynan verdiler. 10 

Ġayınbabamıŋ bir dostuymuĢ, ġayınbabamıS ırahmatlik. Allah yatdī yer nur içi 

ossuŋ, çoḳ eyi de bir adamıdı. Beyā bir ġalebel di, ġaynımız iki dönem muhdarlıḳ 

yapdı, yaní yemeḵ biĢirmesini bilmezdim ben daha ġaynım öğretdi yemeḵ biĢirmiye. 

Öbür ġanımız avratlarıynan ġaynımız eḵmeḵ etmiye gidellerdi, evel o ġızım somun 

yōdu Ģey yōdu. Hafdada bir teĢ eḵmeḵ edellerdi. Bir teĢ dēyĢin iki satırlıḲ  eḵmeḵ 15 

yūrurduḳ. Satır dediklerimiz de onar kilō alıyo, o hafdıya yetmezdi geri. Baŋa 

dellerdi ki ȫlen yemā biĢir dellerdi eḵmeK   edennere dellerdi. Dedim ki abi dedim 

ben ney biĢiriyim dedim ırahmatlik ġaynımıza. Hanı benim de anamnan babam 

ayrılmıĢ, ebem beni yanına almıĢ baŋa yemek biĢitdirmedi etmedi. Oḫula getdim 

oḫuldan geldim, önce sekiz doḫuz yaĢı on yaĢ arası gėdellerdi oḫula, Ģimdi güccüK 20 

yaĢda gediyor ġuzum, on yaĢıyanādar ilkoḫulu bitiriyoŋ. Ben on üçümde üçüncü 

sınıfdıyádım, geç yazıldıydım. Ġaynanam Ģey dedi ki ġaynımız ırahmetlik tavıya 

dedi yā ġoy dedi, tavıya yāyı baŋa ġoydurdu, suvanı dōratdı siziŋ oralarda ne deller 

bilmem de salçalı pilav deller, dibine yaḳma deller. Her yeríŋ bir yöre bir Ģeyi var he. 

Suvanı ġavutdurdu, salçasını çaldırdı, suyunu bol atdı, içine patatis atdırdı, geçmiĢ 25 
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gün; heralda. Dedi ki bunuŋ da biraz ġaynasıŋ hallolsuŋ suyu dedi bilmiyom çünkü 

ırahmetlik baĢımda diŋeliyo amma beyā bir ġaynadı bunuŋ duzuna baḳ dedi duzuna 

baḳdım abi bir de sen baḳ dedim ırahmetlía ġaynımız çoḳ eyidi Allah yatdīy yer nur 

içi olur iĢallah. Bulġurunu ġoy dedi ġızım bulġurunu  ġoydum bȫle yaní ġaynanamız 

belletdi görümmüz belletdi. BiriciK görümǚmüz varıdı Allah razı ossuŋ o da öte 30 

tarafda, o belletdi yaní iĢ bilmiyoduḳ aĢ bilmiyoduḳ. ġindi ossa deller kine ġocıya 

gelmiye biliyoŋ da iĢ bilmeyi bilmiyoŋ mu deller amma Ģinde teleyzon vār ne biliyim 

yemek kitabı var, her Ģey var, her Ģey öğreniyollar güccük yaĢdālar hee. Amma biz 

bilmezdik anca bir de yapdırmadılar da bilmezdik. Ȫle ȫle bir günümüz geldi geĢdi 

iĢde. On dörd om beĢimi bitirdim miydi olana om beĢi bitirdim mi ola bitirmedim mi 35 

ola ilk ōlan meydāna geldi Hüsiyen. He o meydana geldi Allah razı ossuŋ senden de 

onnarı görümǚmüz ġaryolamı nēmi hep görümǚmüz düzlerdi. Ȫle bȫle bir gün geldi 

geĢdi ġayna ġaynımızgil iki dönem muhdarlıḳ yapdı baĢımızı bulamazdıḳ yaní 

yemek biĢirmeden Ģey  tmeden Allah ırazı ossuŋ görümümüz iki daḳġada 

ġayınbabamızıŋ sürüynen ġoyunu varıdı iki daḳġada misavir geldi miydi Ģindi 40 

milletiŋ arabası çoḳ gelen geri hemen gediyor. Evelden bir sayım yazmıya gelillerdi 

evleri yazmıya om beĢ gün durullardı. Candarma geldi mi yemā yemeden getmezdi. 

Görümǚmüz hemen bir ġoyúnú ġuzuyú yatırırdı, keserdi iki daḳġada yemek çıḫardır 

öŋüne verirdi. He görümümüz vardı periĢan olmazdıḳ yaní ȫle bȫle bir gün geldi 

geĢd . Yim beĢ sene mi yiğirmi iki sene mi üç ġayın avradı beraber durduḳ bir evde. 45 

Birer tene yataġ   odamız varıdı.  

Hiç kavga etmediniz mi? 

Etmedik, bir ġaynımızıŋ avradı vardı onuŋ bir ġızı vardı, ıcıḳ, onuŋ Beyhan dėy bir 

ġızı vardı dáŋsizdi benim ōlannan biraz dṓĢüllerdi. Ōlum niye dṓĢüyoŋ iĢde idāre et, 
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Beyhan Ģȫle bȫle. Ana derdi o da baŋa küFür ediyor tama derdi, ȫle bȫle heç 50 

ġaynımızıŋ avratlarıynan dṓĢmedik de onuŋ yüzüne bazen bȫle Ģėyderdik atıĢırdıḳ. 

ĠĢde seníŋ ġızıŋ küfür ediyo, nėydiym o da iĢde Ģȫle ediyo bȫle ediyo derdim de gene 

çoḲ ēyidik. ġindi ossa hırtlaḳ pıçaḳ dṓĢúr saç baĢa giriĢiller. Heç imkân yoḳ yani 

ġuzum Ģindi günümüzde bile kṓmüzde bile yaĢıyan yoḳ. Ȫle bir gún geldi geĢdi iĢde 

benim ōlan arḫa arḫıya ġaç, yedi çocúúm oldu, en güccúK ġızım iki buçuḳ 55 

yaĢındíyadı babası mefāt etdi. Ondan sōna da iĢde bu evíŋ dabanını yapdırdıydı 

rahmetlik, ġalanını da bȫK   ōlan orta oḫulda oḫuyodu iĢde MaraĢ‟da oḫuyodu om beĢ 

tátiline geldi çocuḳ. Dedikine yemāmizi yedik babasıynan oturuyoḳ Ģėyle, babasınıŋ 

adı Hüsiyen‟di de benim ōlanıŋ adı. Baba dedi góruyō om beĢ gün nerden geldi 

nerden geĢdi dedi, ġıĢ günü heç bilemedik dedi. Üç günüŋ ġaldı dedi om beĢ tatili 60 

bitmiĢ, çocuḳ ta MaraĢ‟da oḫuyo ortoḫul lise oḫuyor, demedi ki ōlum seniŋ ǥúnúŋ üç 

gün ġaldı amma benim ǥúnúm bir saat bile ġalmadı dėmedi. O āĢam Allah rahmet 

eylesíŋ ġalp ġırizi geçirmiĢ, oŋa da bir ġar yāyor bir ġar yāyor, bir ġīĢ, bir ġıyemet, 

millet de zāten araba yoḳ yollar ġapalı evel ġıĢ mı, Ģimdi ġıĢ mı var ġuzum, dālar 

gimi ġar yāyardı. He zorunan ǥótürdüler amma doḳdur demiĢ baĢıŋ sağussuŋ demiĢ. 65 

Ondan sōna çocuḲ iĢde orıya oḫudu, orıya bitirdi. Ġonyı‟ya ġazandı iki yıllıḳ Ģeyi 

ġazandı orıya bitirdi ondan sōda iĢde ġızlar ufādı arḫa arḫıya dört tene, üĢ tene ġızım 

varıdı. Allah razı ossuŋ ōlan da öbür çocuḳlarımı oḫutdu üç ōlum var dört ġızım var. 

güccüḳler elíŋı öper bir güccüym var zāten seníŋ gimi. Bȫle bȫle bir geldi geĢdi iĢde, 

yolmıya da getdik ġuzum ġazmıya da getdíK ġuzūm. He motur evde dururdu süren 70 

yōdu. Ġızlar ıcıḳ bȫdüydü azzíy Ģeymize alırdıḳ ney onuŋ adı ġoltúymúza alırdıḳ tā 

arazimiz de yiraḳ, yolmıya gederdik, ġazmıya gederdik. Her gün geldi geĢdi 

hanġısını ānadıyım. 

Öğrenmedin mi motor sürmeyi? 
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Öğrenmedim, Ģimdi diyom kine Ģindiki aḳlım ossa Ģindiki aḳlımı beanmiyom ġızım 75 

Ģindi ki aḳlım ossa diyom öğrenirdim, baḳ motur duruyodu yayan gediyoduḳ yaní. 

Arazi de beyā var çoḳ uzaḳ bizim araziler. Ta bu aralardan daha ireliye gėdiyoŋ. ĠĢde 

sulu yerlere mısır ekellerdi. Mısır sōnadan çıḳdı da pancar ekellerdi. Fasûlya 

ekellerdi, ayçiçē ekellerdi, susuz arazilere de buydı arpa, noḫut bunnar ekilirdi. Öyle 

böyle bir gün geldi geĢdi amma nēle geldi geĢdi onu çekennen Allah‟ınan çeken 80 

biliyor. Ȫle bȫle bȫdü çocuḳlar. Ōlan everdik ġızları gelin eyledik, Allah‟a 

Elhamdülillah bir ōlum ġaldı o da ıĢallah everrik.  

Ġızım bayramlar nēle sürerdi evel ne biliyim sabahınan bayramda sabahınan erken 

Ģȫle belli bir evler namaza gėtdi miydi namaz cömātini belli bir evler getirillerdi iĢde 

on giĢi, altı giĢi  herkeĢe ne düĢerse. Ne yapıcıŋ belli bir yemek yapıyoŋ etli yemeK 85 

oluya datlısı oluyo sütlüsü oluyo. Misal önceden ne varıdı ġadıyaf sōnadan çıḳdı 

oḳlavıyanan açallardı hanım göbā dellerdi, burma dellerdi hanı yufġa yufġa açıyollar 

içine ceviz serpiyollar fındıḳ ceviz herkeĢiŋ elinde ne bulunursa onu yapallardı iĢde 

ne biliyim. HerkeĢ ne biliyosa, evinde ne varısa onu çıḫardıllardı amma Ģimdi ḳaḳdı. 

O camidēni Ģindi yemā getiren de yoḳ. Ġki sene oldu o da ḳaḳdı önce ȫle getirillerdi. 90 

E gözel bȫKler güccüKler bȫKlere el öpmiye gezellerdi. Yaní he o eve o eve 

aḳrabāya iĢde yaḫın ġomĢunuŋ. Ġayrı o da ḳaḳdı ġuzum. Sen sen ben ben ġaldıŋ çoḳ 

nādir ġaldı yāni. Evel bayramlar da datlıydı, düunner de yidi. Yaní ne biliyim Ģindi 

düune gediyoŋ, düunnerimiz olurdu yaní ġadın ayrı oynardı erkáK   ayrı oynardı. 

Beraber oynasa bile herkeĢ birbirine ileĢmezdi. Allah ġorusuŋ Ģindi ġızım ġadın 95 

erkák ġarıĢıḳ  oynuyolar. Eŋ azından bi Ģey yapamasa göz tacizi yapıyo el tacizi 

yapıyo. Esgi gibi yāni yoḳdu, esgiden dōruluḳ varıdı, sevgi varıdı, sayġı varıdı, 

güven varıdı Ģimdi heç güven ġalmadı. Gözüŋden gözüŋe güven ġalmadı.  
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Pinnā girdim pinn  temizliyem d y tavuḳlarıŋ pinn ni d y iĢde siz geld z. 

Filânıŋ çocúy oldumú dellerdi kine aḳlıma geliyor kele anam ġızamıḳ var çiçek var 100 

sene de bir yol bilemediŋ iki senede bu ġızamıḳ çiçek gelirdi ġuzum isdemed ŋ ġadar 

Allah muhafaza bebeḳler ölürdü, çoḳ ölürdü. Yaní nēle d ym bir kṓden beyā bir 

çocuḳ   ölürdü. AĢı yoḳdu heç aĢı yoḳdu aĢıyı heç bilmezdik. Ben bir yol orda aĢı 

vurdurdum, bir oḫulda aĢı vurdurdum bir de muhdarlā geldi vuruldu sōna sōna beyā 

bir sōna çıḳdı aĢı. Ġapanırdı haní afėdersíŋ balġam dutardı buğazı ha ilaç yōdu 105 

doḳdura getme yōdu aḳlım yetd  ġadar. Dellerdi iĢde esgiden ta esgiden 

büyüKlerimiz atalarımız bunu yapıyo dellerdi. O çocuḳ sōna afėdersíŋ iltābinen ġan 

sökerdi. ġindi ossa yürāmiz düĢüyor benim elim ayāma dolaĢır baḫ. Onnarı gördüm 

Elhamdülillah yaĢamadım, çorumda çocúúmda olmadı zaten çocuḳlarımda aĢı 

çıḳdıydıda. ġindi insanıŋ eli ayānana dolaĢıyo en ufaK bir bi Ģey oldumuydu. 110 

Elhamdülillah devletimizden doḳdurumuzdan Allah oḫuyannarımızıŋ ömrünü uzun 

ėylesíŋ. Allah‟ım daha çuvaltsıŋ Yaresulallah. Doḳdura vardıŋ mı bir güven 

evelallah da bir güven oluyo önce o yoḳdu.   

Sınıḳcı olur, sunuḳcu olurdu gedellerdi ġızım çekdirillerdi. Adam taḳdadan yontardı 

iĢde çekerdi. Sabûnunan ondan sōna yımırtanıŋ aḫıynan cumbar yapallardı bu 115 

cumbar yoḳ mu? Onu tabā ġollardı o sabûn var sabûn yeĢil sabun vardı önce gene var 

Ģindi de o yeĢil sabunu pıçāŋ ucuynan Ģȫle yüzellerdi yanı yüzeller dėyĢin ince olsuŋ 

d y ġazıllardı ġuru sabûnu. O sabûnunan o Ģeyi yumurtanıŋ aḫını doḫullardı, onu 

cumbar yapallardı. O ġırıḳ yere ġollardı, onu dedem de bilirdi de ondan biliyom. 

Ondan sōna bezi bȫle sarallardı mismillah ġıríysa Ģāyet. Taḳdıyanán bȫle bu yanna 120 

taḳda ġollardı o yanna elnen yapma taḳda taḳdıya da bȫle sarallardı. Nēle dutuyó 
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nēle dutmuyo orasını bilmiyom, ȫle gėdellerdi ezik dellerdi incimiĢ dellerdi. Oŋa da 

çekellerdi sabûnnallardı dülbet sarallardı ney varıdı ki yavrum.  

Doğumlarınızı nasıl yapardınız? 

Evde yapardıḳ doğumlarımızı. Ben altı çocúymu evde yapdım misal. Daha ben 125 

bugüne geldim iĢde en güccük ġızım var. 

Yardım eden oluyor mu? 

He arḫaŋdan yardım eden oluyo, yardım eden olmazsa doğuramaŋ zāten. Evde 

yapdıḳ doğumlarımızı. Biricik en güccük ġızım var onu da Elbisdan‟da sezeryan 

oldu, sezeryannan doğurdum.  130 

Peki, size doğumdan sonra ne yemek yedirirler? 

Ne yemek yedirillerdi ġızım hatize deller beḵmez hatizesi yedirillerdi tereyāyınan 

onu Ģeydellerdi yenmezdi Zaten de benim buğazım kötüydü ben yiyemezdim de 

yiyenler vardı ölçeK ölçeK tabaḳ tabaḳ yiyen çoğudu yaní. ĠĢde tāze yāyınan yayı 

eritillerdi beḵmezi ġollardı, onuŋ içine yımırta ġırallardı yedirillerdi. Ne bilyim iĢde 135 

özel yemekler olurdu. Önceden höĢmerim dellerdi, ununan yapallardı. Nasıl yapaŋ? 

Suyu ġaynadıŋ ġızım yoḳ estāfurullah. Yāyı ġoyaŋ eritiŋ biraz yā ġoyaŋ eritiŋ tereyā 

ġoyaŋ eritiŋ, ertdikden sōna biraz su ġoyaŋ. Evel ȫliyedi Ģindi heç yemiyollar heç 

yapmıyoḳ. Ondan sōna duzunu ataŋ. Biraz onu Ģėydeŋ tabi az ġoyaŋ suyu, unu ġoyaŋ 

onu doḫuŋ ėyiden ėyiye. Doḫuduḳdan sōna da biraz azısa az çōsa çoḳ suyunu ilāve 140 

edeŋ ondan sōna onu ġarıĢdıraraḳ biĢiriŋ. Onu bir tabā dökeŋ yayġın bir tabā, 

tereyānı eritiŋ, cevizli seven oluyosa tereyānıŋ içine ceviz ġoyallar hafif Ģȫle 

püfsürüller ġavırıllar onuŋ ortasına döḵeller onu yediriller iĢde hatize, höĢmerim ne 

biliyim. Yımırta, beḵmeziŋ içine yımırta dediğ me ġayġana dellerdi önceden. ĠĢde 

Ģondan Ģundan yapıp yedirillerdi evel ne varıdı ġuzum Ģindi yiyecek çıḳdı. Ġayġana 145 
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da deminki ded m yāni iĢde. Yāyı eritiŋ yımırtıya ġoyaŋ yımırtıya da ġıraŋ doḫuŋ 

tabaḳda onu ġoyaŋ onuŋ üsdüne beḵmez ġoyaŋ beḵmezinen onu ġaynatıŋ ėyiden ėyi 

onu dökeŋ oŋa yumurta ġayġanası deller. Evel yavrum bȫle bahçe yōdu elma yōdu. 

Elmalar ta nerden gelirdi bir elmiya beĢ altı çocā bölüĢdürürdük dilim dilim. ġindi 

çocuḳlar ufā verdiŋ miydi alimallah torunnar ġaldırıb  atıyor bu ufaḳ almam d y 150 

misal. Evel biricik elmiye ben biliyom dört beĢ çocā benim zamānımda dört beĢ çocā 

birer dilim verd mi. Oŋa ġanāt edeller Ģindiki çocuḳlarda ġanāt yoḳ, yoḳ ġanāt. 

Önceden hanı, Ģimdi çocuḳ yapmıya da millet ġorḫuyor, biriniŋ esgisini de biri 

gėymiyor. Biriniŋ esgisini biri g yerdi ġızım Ģindi ayıplıḳ oldu dizlerine yama 

vurdurur g ydirirdik. Baḳ varlıḳlıydıḳ. Bizim iki ġız var biri böüK biri güccüK birisi 155 

iĢde daha beĢiŋ içinde birisi de ikinci sınıfa gėdiyo. Ben diyo aplamıŋ esgisini mi 

g yicim diyo, apla yāni. Birbiriniŋ esgisini geyellerdi olmuyo d y olan olmıyana 

verirdi, dizini yama vurdurur g ydirirdik ġızım Ģimdi imkânı mı var. Ötān benim bir 

torun var, Ģurası yıḫılmıĢ, acer Ģey gel ōlum dedim orıya babaŋ bir arma alsıŋ da 

yapaḳ dedim. Babānne diyo arma mı yapıĢdırıcıŋ burıya diyo Ģindi çocuḳ baŋa bȫle 160 

hanı.  

ġindi moda oldu armalar. 

He dōru sȫlüyoŋ, ȫle moda oldu. Evel biz onnara yamalıḳ derdik iĢde vururduḳ gözel 

g yellerdi. Ȫle iĢde millet Samana baḫıyor Ģimdi. ġindi bolluḳ ne biliyim evel hatir 

vardı göŋül vardı, Ģindi hatir göŋül ḳaḳdı. Eliŋde varısa ġuzum hatiriŋ sayılıyor, 165 

eliŋde yoğusa hatiriŋ sayılmıyo. Allah Ģimdi ġurban oldūm Allah kimsiye 

yoḳsuzlúynan terbiye ėylemesiŋ çoḳ zor. Olmıyanıŋ derdi bu devirde çoḳ zor. Olan 
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eḵmāni iĢini öŋüne ġatmıĢ gediyo. Olmıyan Allah vere de tökezemiye ġolundan 

dutup ġaldıran olmaz ġayet ġıtaldı. Ha biraz ḵṓlerde var Elhamdülillah bizim buralar 

daha ėyi de baĢġa Ģeherlerde sen sen ben ben. Ne gözel biĢirirdik olmıyana tabaḳ 170 

tabaḳ ǥótürürdük. ġindi aman ölüŋ diriŋ de onu bekliyo ġuzum. Ha ġuru verirseŋ 

veriyoŋ onu da utanaraḳ veriyoŋ. Evel tabaḳ tabaḳ yemeK ne verirdik. Havadan 

ġapallardı olmıyan evel yoḳsuzluḳ çōdu. Elhamdülillah fākir yoḳ elhamdülillah, fākir 

dėyi Ģeytana denir de. Millet gėdiyo çalıĢıyo eviniŋ içi dopdolu ediyo ġuzum. Evel ne 

varıdı kine bir çavdar ekmānen buydayı buluyollar da ġazana ġoyolarsa ne mutlu. 175 

çoḳ billim yā olmıyap da olmıyan fākirleriŋ suynan suvanı ġavurup da salçasız 

bulġuru ġoyup yiyeni çoḳ billim. Ȫle ġuzum iĢde. Aḳlımda bi Ģē ġalmadı. 

Çarıḳ gėymedim ben de lasTik ayakġabı gėydim. Sōna laylon ayaḳġabı çıḳdı 

rengârenK o da ḳaḳdı da. ġȫle terlik mürlük nerdiyedi yōdu ġuzum yōdu.  Ha getdiŋ 

bir AvĢın derik Ģeher misal bir misāvírlía neye getsíŋ Ģindik milletiŋ elbisesine göre 180 

ayaḳġabı var yāní. O lasdiğinen de getd miz yere gederdik yaní.  

Sütten hayvancılıktan neler yaparsın? 

Neler yapardıḳ, südü sāyar biĢirirdik, yōrt çalardıḳ onu fiĢā ġoyar yayardıḳ. Evel 

satma yōdu olmuyannara yānı yā verilirdi ġuzum yōrdunu yōrT, südünü süt verilirdi. 

ġindi bir satma çıḳdı millet heç vermiyo olmıyana. Olmıyan da ġāyet azaldı da. ġindi 185 

her Ģey parıya döküldü. Ondan sōna peynir olurdu, çökeliği olurdu ġızım onuŋ. 

Ġaldırır süt götürüŋ sütlaç biĢirir, sütlü Ģōra biĢirir, Ģindi ḳaḳdı onnar Ģindi yemek 

çeĢidi çuvaldı. Evel yemek çeĢidi ne geziyedi. Evel bor bosdan da yōdu bȫle yoḳdu 

zepze canım. Olanı ıcıḳ ġıdım sıdım, Ģeherlerde de buadar yōdu Elhamdülillah Ģindi 

bolluḳ. Olan alırdı olmıyanda nėrden assıŋ. EriĢde keserdik Ģindi makinesi çıḳdı evel 190 

evde kesilirdi eriĢde. EriĢdiye evde kesellerdi onuŋ çorbasını yapallardı, onuŋ 
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pilavını yapallardı. Tarḫana biĢirillerdi yarmıya biĢirillerdi. Buydıye dṓyellerdi 

yarma edellerdi dearmende ġatíy birikdirirdiŋ o sütden yōrt çalıyoŋ onu yayıyoŋ o 

yānı alıyoŋ ayranını torbıya ġoyuyoŋ bez torba dikilirdi. O süzüyor ġatıḲ  oluyo 

süzme oluyo yōrduŋ ġatısı olur. Onu yarmıya biĢirirdik doŋ ġazannarında onuynan 195 

onu yūrurduḳ üç gün dört gün eĢgidirdik. DiĢ diĢ sererdik Ģȫle ufaġ ufaġ ġızım. 

Ondan sōna onu ıslar ġıĢın çorba yapardıḳ. Mercimek cıyıḳlaması yapardıḳ, dúúrcük 

Ģorası yapılırdı, evel ne varıdı Ģindi bunnarı çocuḳlar āzına da almıyo yemiyo da 

amma sālıḳlıydı millet o zaman. Dedemiŋ neyiŋ amma Ģo çaríy gėydiklerini biliyom. 

ġȫle bir bā olurdu onu da bālallardı, ġānıynan sap çekellerdi araziden bȫle motur 200 

ġatır yōdu ġuzum. Ne irezillikler varıdı. ġindi yāni ne biliyim bolluḳ ırahatlıḳ. 

Biricik Ģu ağaç olurdu Ģurda da ipleri olurdu bu iplerne Ģurdan berli bağlallardı. O 

tikenner bata bata evel çorap ne de yōdu. ĠıĢın bir ip çorab   olurdu yúŋ. Ġoyunu 

ġırḫallardı ġızım. Onu yani ağírillerdi, ip edellerdi iplik yōdu ne yōdu. Sırtıŋa da 

ondan ġazaḳ órúrdúŋ.  205 

Ben de Erçeneliyim Erçenen‟iŋ yiğeniyim Hüsiyen ÇavuĢ var benim dayım. ĠıĢınki 

g diği o ip çorabı tikenner batmasıŋ dėyi evel taḫımlar neyler tiken batardı. ġurdan 

berli topuy dıĢında ırahmetlik gėyerdi gelirdi ki buralar bȫle tiken Ģėy tmiĢ dolmuĢ. 

O tikenneri ayıtlardı devlikisūn geri g yerdi. O çaríy eyi biliyom gėymedim de eyi 

biliyom. Filar dellerdi MaraĢ fiları dėllerdi o da Ģeyden olurdu ġayıĢdan sōna o çıḳdı 210 

onuŋ Ģuraları Ģȫle ġapalı olurdu.  

ġindi ossa amān kelē filan filan dellerdi. Çoḳ da bȫK dāldım zāten tez gelín geldim 

de iĢde teziyeden vermiĢler. Amān soran nerdiyedi eden nerdiyedi. Ġoca ġocıyadık 
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erkák ġız gece yarısına ġadar mıllavara oynardıḳ. saḳlambaç oynardıḳ. Mullavara 

Ģindi oŋa ne diyolarsa Ģindi onuŋ bir adı var. Sen saḳlanıyoŋ…  215 

-Onu dutuyoŋ çalıyoŋ kötā gelene ġadar, sırtına vuruyoŋ.  

Yoḳ yoḳ o baĢġa oyun o nēle oyunsa. Sen gözüŋü yumuyoŋ onnar da gediyor 

saḳlanıyo ondan sōna bulabildiğiŋi buluyoŋ geliyoŋ orıya söbeliyoŋ ne biliyim iĢde 

bir oyunudu o da ȫle.  

-ĠĢde sebeliyene ġadar o dutdúúy adamı düvellerdi.  220 

BeĢ daĢ oynardıḳ, mellō deller beĢ daĢ deller. Bir de incicik deller sülenke deller 

sülenke oynardıḳ. Ġncicik derik Ģȫle çızardıḳ bunu burıya atardıḳ Ģindi oynamıyolar. 

-Bir de kösgüc oynallardı. 

Onu erkekler oynar. ġȫle yasdı daĢ olurdu o incicik derdik onu o çizd miz Ģeylere. 

Ḵösgüç Ģȫle Ģȫle ucunu yontallardı, çamır yerde oynallardı birbirine dááyerse o onu 225 

utardı. Deamezse utmazdı.  

Salıncağa ne diyorsunuz? 

Küggülü derdik, taḳdalı deller. ġȫle ezel hezennár olurdu evde ipi Ģ yederdik taḳdıya 

uzadırdıḳ ortasına dört beĢ binerdi, bir ucuna bir giĢi biner bir ucunda o ordan bȫle 

sallardı o ordan, ortadalar da gėder gėder gelirdi.  230 

ĠĢden aĢdan ǥózúm ǥórmedi kine ninni sȫliyeyim. GüccüK yaĢda bir horantanıŋ içine 

geldik bayak da dedim ya bundan önceki ġaynım muhdardı bunuŋ ġocası da muhdar 

o da hep bir arada ǥózúmúz bir yere görmedi iĢden aĢdan. 

Gėderik ya yemlik toplamıya. Yemlik, ġuĢġuĢ, keŋger, çiğdem, çiğdem vār çiğdemiŋ 

nasıl sütlü Ģōrası neyi biĢirilir. ĠuĢġuĢ, tere var, bir de gelincik mi neydi. Lâle var, 235 

lâliye evel yellerdi tama ġız duz atar da? 
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-Horuz ib  dellerdi onu mu diyoŋ?  

O horuz ib  baĢġa, o da yenir de bu benim ded m  

-Yālıcaḳ mı?  

Yālıcaḳ da var o da yenir. 240 

-Ebem kömeci? 

O da yeniyó. Baddıbanaḳ da yeniyó. Bunnar yenir. Ebelik var eĢgimenini yapıyoŋ o 

da yeniyó, sōḳluḳ var o yeniyó. ġindi temiz otu deyimi de evelden sōḳluḳ derdik biz 

oŋa. Sen onu bilemediŋ de benimde aḳlıma gelmedi.  Tama ġırmızı ġırmızı lâle 

açıyor sōna ellemiyoŋ ġız onu topluyoḳ tama neydi? LâleK ayā mı dellerdi oŋa bir bi 245 

Ģē dellerdi. 

-Ney üzümü? Onu mu diyoŋ sen? 

Ġt üzümü deller onu da yerdik de,  

-ĠuĢ üzümü, Ģȫle ġırmızı ġırmızı  

Evel it üzümüydü de o sōnadan ġuĢ üzümü oldu ġızım. Hee biz çocūken yeterdi 250 

yellerdi. Güccük güccük Ģȫle minik minik tama. E dālarda alıc  olurdu alıĢ toplamıya 

gėderdik. Bȫle bahce muhce yōdu ġızım alıçdan sōna ney? Armıt toplamıya 

gėderdik. Güccük daĢ armıdı olurdu, dā armıdı. ġindiki çor çocuḳ onu āzına 

almıyollar bahçelerindeki armıtları yiyolar.  

Hayvanlarınıza ne gibi isimler verirsiniz? 255 

Valla köpāmiz de youdu amma ġayınbabamıŋ vardı da davar köpekleri adları aḳlıma 

gelmiyor.  

Mesela ala bula olan koyuna ger koyun diyorlar değil mi? 

-Ġaraaç mı?  



 

398 
 

Ġaraaç deller, góğ ġoyun, ġara ġoyun. Benim bir Ģeyim varıdı ġar yāyarḫan olduydu 260 

gendi de bimbiyazdı ġardelen diyoduḳ bızāmızıŋ adına. Biriniŋ adı yāmurudu 

yāmurda olduydu iĢde. DiŋgiĢ deller Ģȫle boynuzlu olanlara. Alıya olannara al ineK 

deller ġızım. Kimine ġulaḳlı inek deller kimin  ġısa olur ġulā ġısa ineK deller.  

Burda düğünlerde geline özel neler yedirilir neler giydirilir?  

Evelden gelinniK yōdu. Ȫle ġumaĢı alır ȫle diker gėydirillerdi.  265 

-Ġaçaḳ gelinnik ġaçaḳdan olurdu ya DönüĢ apla. Ġaçaḳ deal miydi seniŋ gelinn ŋ 

beli urbalı Ģeyli pileli.  

Benim gelinn m simliydi. Benim gelinn mi Esra aldı getdi.  

-Esgi zamănıŋ güllü çiçekli ġaçā dėllerdi.  

ĠaçaḲ   olurdu, simlisi olurdu çeĢit çeĢit olurdu.  270 

-Gendinden biyazlı çiçekli 

Atınan gelin gelenneri biliyom ben cipinen geldim taḳsi yōdu benim geld mde cip 

varıdı o da ġāyet azdı AvĢíndıyadı. AvĢínnı biz leriŋ bir tanıĢı varıdı. Onuŋ cipini 

getirdi ġaynımızgil. Cipinen geldim atınan gelenneri biliyom ben ėyi biliyom hemde.  

Akarsuyunuz da varmı? 275 

Yún yuduḳ ya daha ötān yuduḳ geldik.  

O yün yıkadığınız Ģeye ne diyorsunuz? 

Toḫaç, toḫaç. Yúŋları vurā vurā parçaladıḫ Ģindi yuŋları toḫaçlamıyollar. ġindi 

sodası çıḫdı ilacı çıḫdı. Ġlānnerde ilaĢlıyap ilaĢlıyap ġoyuyoḳ Ģimdi. ġimdi diyom 

toḫaç moḫaç ġalmadı. Diyom her eviŋ bir toḫacı olurdu. Halı yōdu da kilim yīḫarḫan 280 

da toḫaçlardıḳ ġızım. Ȫle ilaç milaç bilmezdik.   

Onuŋ ġardaĢı ötāçede o daha ėyi bilir benden daha ėyi bilir.  
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Burda yaramaz çocuğa ne derler? 

Deli deller, deŋsíz deller, yaramaz deller, ne gevezesíŋ deller, Allah māfaza yerler 

domaldasıca yāní yeriŋ dibine gėdesice demeḵ.  285 

Bu tavukların küçüğüne ne diyorsunuz? 

Civciv, ıcıḳ bȫdümüydü horuzu fer  belli olur amā Ģu horuz çıḳdı Ģu ferik çıḳdı 

deller. Dōrana ferik deller çifleĢene de horuz deller.  

Unutduḳ gelmiĢi geçmiĢi unutduḳ, amān baĢımızdan geçeni bir hafda annatsaḳ 

bitmez de zāten. Unuduyoḳ ġızım hep. Paḳla da ġazdıḳ ġızīm, anaduT da verdik 290 

ġızīm. Moturā üsdüne laylona da vurduḳ adam bulamadı rahmetlik adam gendi 

anadutnan verdi ben yoḫarda laylon vurdum. BaĢıŋa gelirse her Ģey oluyor iĢde. 

Güvenik atdıḳ patosa Ģindi makinesi çıḳdı ne gözel. Evel zorudu yav Ģindi ġolay 

çifcilik de ġolay. Ay çiçāne güvenik diyoḳ.   

Ōy ġurban ossuŋ dezzeŋ nēle yıḫıyacıydıḳ, ġarı ḵürüyoduḳ iki daĢ ġoyuyoduḳ 295 

ġazana altını yaḫıyoduḳ ha babama yīḫıyoduḳ iĢde. Evel sabınnan yıḫıyoduḳ 

sabınnan.  

-Taḳdadan Ģey olurdu tekne o teknede yīḫardı. Onnar daha ėyi esgileri de sen.  

Ben heç yumadım ki teknede. 

-Ossuŋ yudúymuz zaman da oldu ǥórümümüz yumuyo muydu yanımızda? 300 

Önce teĢt olmazımıĢ. Ağaçdan oyallarmıĢ tekne deller.  

-ġȫle Ģėy olurdu bȫK içi oyuḳ olurdu onuŋ içinde pırtıları sabınnardıḳ üfelerdik bȫle.  

Bahele o kül, mazı odunu Ģindi yanmıyor da mazı odunu yaḫallardı onuŋ ḵülünü 

alıllardı ġızım. ÇamaĢır ġazanınıŋ içine o ḵülü atallardı. O suyu duruldur ȫle 

yīḫallardı. Evel ilaç yōdu heç sadece sabın varıdı. ĠlaĢlar sōnadan çıḳdı.  305 

Onnarı debbōnuŋ o yanĭna ǥótürdüm geldimidi ıcıḳ  ālensiŋler dėyi.  
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Peki, burayla ilgili bir hikâye bir destanınız var mı? 

-Ġçine giremeŋ altın var dėy kimsiye dıḳmıyollar.  

Tılısım var dėy Ģindi yasaḳ bu. Hökümet Ģēy tTirmiyo altında haz ne varımıĢ 

ġâvurlarıŋ haz ne varımıĢ. KöĢdibi var Ģindi onuŋ o paTıĢāŋ ĢeyiymiĢ, bināsınıŋ 310 

direkleriymiĢ hüyügüŋ ġarĢısındā inerseŋiz aĢĢaya görürsüŋüz. Birini yıḳdılar adam 

ev yapıcıydı yapdırmadılar aĢlında o daĢlar Ģeyleri duruyo anı gibi heykelleri Ģȫle 

daĢdan direk yapmıĢlar. Direkler duruyo ġoca ġoca yıḳdırmıyolar yaní bura önce 

haní ĢeymiĢ ya tarihi esermiĢ bura Yunannarıŋ mıymıĢ haŋġı milletiŋse buralar 

öyliyemiĢ yaní haní sürgün etmiĢler onnarı.  315 
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-50- 

Anlatan: Habibe DURAK 

67 yaĢ 

Derleme yeri: Yazıdere 

Yapdıḳ oturuyoḳ bu da gelinim. Biri de aĢĢāda ayırtdım, daha iki de bekárim var. 5 

ĠĢde on sekiz yaĢında geldim ben burıya. Geldim geleli de çalıĢıyom bir bu sene 

getmedim yazıya, pancara yolmıya, arpıya, buydıya anaduda, ġānıynan, moturunan, 

sırtımda güprēynen her Ģeynen ūraĢdım. Gene de maĢallah ēyim. Bu da gelin, AldaĢlı 

bu da.  

Burda yaparım tarḫanamı aĢĢāda, ġatıy da ben birikdiriyom, biriciK  inām var. 10 

Memeáníŋ teki de ḵör oldu amma gene üç memā bize yetiyor. Ġız ayran ne getirsiŋ 

içēdiŋ, ġayfe yapsıŋ. Anamdan da zāten bir kötülüK duymadım babamdan da 

duymadım. Anam muhaciridi babam da Ģurda Soğulcaḳ köyü var Çerkez‟idi. Altı 

tene yedi tene dōm yapdım, üĢ tānesi ġız dört tānesi erkek. Heç bir tene bi yere 

getmedim. Gendi hālimce Ģindi sancım dutdu ya seniŋ geld ŋ ġadar anca sürerdi. Ne 15 

ebe ne bi Ģe ne ġaynana. Üsdüme çarĢafı örterdim daha Allah rızası uçun kimse de 

görmedi. Bunnar torunnarım. Ġızlarıŋ ikisi gelin gėtdi, ōlannarıŋ ikisi evlendi, iki de 

bekârım var daha evermedim. Pancar söḵüyolar onnar da artıḳ bundan sōna 

yaĢlandım gėdemiyom. AtmıĢ yedi yaĢına girmissim. Gene de ēyim, ġurudumuzu 

nēmizi tarladan çıḫıyo geliyo, biberimiz nēmiz salçamızı hep biz gendimiz yapıyoḳ.  20 

Yaramaz çocuḳlara ne diyorsunuz kızdığınız zaman?  

Nerden dōduŋ, dōmaz olādıŋ, hayırsız, beyle diyolar Ģindikiler. Ben derim ki Allah 

iĢiŋizi ıras getirsiŋ, ōlum Allah sende ırāz  ossuŋ  bayaḳdan Ģurda bir dezzemiŋ ġızı 

var. ġu ġadar ġabaḳ götürdüm. Ōlana dedim ki, ōlum ġurban olam ayām dutmuyor 

Ģunu al da arġı geçir Ģuvadar taḳda atmıĢlar içine düĢerim dedim. Çocuḳ  aldı öti 25 
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yannı ġodu. Savul ōlum Allah sende ırāz  ossuŋ iĢiŋ ras gessiŋ dedim. Saŋa hayırlı 

oḫumaḳlar nasib   etsiŋ ōlum dedim. Ōlan dā yedi sekiz yaĢında bėyle dua ediyom ben 

baĢġasını da bilmiyom. Menzile getdiydim menzilciydim ben ordan tesbah ne 

aldıydıḳ.  ġurıya toplanıyoḳ Cuma‟dan Cuma‟ya hep Ġuran‟ı ben oḫurum, öbürleri 

de bize vaiz verir iki tānesi. On beĢ y rmi tene oluyoḳ, hafTadan hafdıya gediyoḳ 30 

gözel. Anaḳdarı her hafda birimiz alıyoḳ, cebimize ġoyoḳ, zobamızı yaḫıyoḳ, çay 

suyumuzu da ġoyoḳ, oraları ġırġırlıyoḳ. Ġapıyı kim açıyosa ondan sōna o gelmiye 

baĢlıyo öbürleri. Çıḫarken öbürlerine devrediyoḳ. Bu ev yaḫın dēy çale mele dōruyoḳ 

dėy bu üç Cumā oldu anaḫdarı baŋa veriyollar. Ben de dedim veríŋ ossuŋ. Ben gelir 

ġapıyı açarım siz baŋa hayır gelir dedim ġadınnara. Benden yaĢlıları da yoḳ bir tāne 35 

var baĢġa yoḳ bir de ben, ötekiler hep cāhil seníŋ gimi bėyle.    

Buydu ununda ġuymaḳ biĢirillerdi üsdüne tere yā yaḫallardı. Buydu ununda ġuymaḳ, 

iĢde adı ġuymaḳ hah, tereyā yaḫallardı sıcaḳ sıcaḳ onu yerdik. Yumurta biĢirillerdi, 

biĢirirdik yāni ben gelinnerime de yapdım, yumurtanıŋ üsdüne biraz beḵmez 

dókerdim, tereyāyınan yālı yumurtanıŋ üsdüne, onu yėrdik. Sütlü çorba ederdi 40 

ġaynanam piricinen onu yerdik, ben yanı onnarı yedim. Ġuymāḳ mı? Ġuymā ıcıḳ 

biraz tavanıŋ içine, nādar gözel ġız o. Tavanıŋ içine biraz yāyı ġoy, tereyānı erísíŋ o. 

Āzına ġapaḳ ört cassadan fazla Ģiy  olmasıŋ. Ha onuŋ içine biraz un biĢirecāŋ ġadar 

iki giĢilik mi bir giĢilik mi içine bir bardaḳ su ġoy suyuŋ içine de azıcaḳ duz at, çay 

ġaĢīnıŋ dolusu hamır duzu çoḳ götürmez. Ha onuŋ içine de al unu çal. Bu sāde unu 45 

çalarken bėyle ġarıĢdırıcıŋ ki topaklanmācı. ĠarıĢdır ġarıĢdır ġarıĢdır gözelce ha 

ondan sōna onu burıya tabaḳ mı olur tepsi mi olur bȫleŋ geri yeŋitden tekrár tāze 

yānı yāḫaŋ bėyle ġaĢıḳ ġaĢıḳ gözel ġoyaŋ, o bir gözel olur ki. Ben bazen arada 

yapıyom ben yaĢlıyım amma. Onnarı canım isdiyo, çoḳ gözel olur o ġuymaḳ. Hatize 

biĢirillerdi, mamırsa biĢirirdik mısır unundan, mamırsa mısır unundan aynen o 50 
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ġuymaḳ gimi biĢiriyoduḳ, gene eridiyoduḳ tereyānı da içine döküyoduḳ. Azıycıḳ 

hemen suyunu ġoyoḳ mısır unuŋ içine, ġoyoḳ ha onu geri nėydiyoḳ ġarıĢdırıyoḳ 

ġarıĢdırıyoḳ onu da tepsiniŋ içine yayĭyoḳ, ortasını da oyuyoḳ, bu tereyāyını da 

eridiyoḳ içine de bir bardaḳ bekmez döküyoḳ, onŭ da onuŋ ortasına Ģurıya del ne 

döküyoḳ, buŋa batırıyoḳ burdan alıyoḳ buŋa batırıyoḳ yiyoḳ. O da gözel olurdu. 55 

Mamırsa çerkez mamırsası. Önceden ne varıdı ki Ģurda ocām varıdı benim, ġocaman 

Ģėyle tepsim marıdı. Mallarıŋ Ģėyini kezzeklerini yapıyoduḳ ya, tezzek yapardıḳ 

önceden. Belki siz ler de yapdı anaŋgil ne gil babaŋgil bilmiyom ya. AtáĢi ġalardıḳ 

gür gür gür yanardı. Ġçine gözelcene o mısır unundan topaḳ topaḳ ėderdik içine de 

tāzeyānı ġoyardıḳ tepsiniŋ içine, tepsiyi de yālardıḳ gözelcene üsdüne de sacı 60 

örterdik.  Onuŋ üsdüne de ateĢi düzerdik, anām açardıḳ ki lâle gimi ġızartmıĢ içinde 

de tereyā erimiĢ. Ġki tene üĢ tene inām  olurdu ya Ģindi bir tene. Ben yaĢlandım gelin 

sāyo. Yetiyo horanta da ız ġaldı. Ōlan evlendi ayrıldı, ġızıŋ biri Mersin‟de birisi 

AvĢın‟da gelin getdiler.  

Çocuḳlarımı ben çimdirirdim, çocuḳ oldu muydu ben evel banyō yapardım ilkine 65 

sancım girdi miydi. HergiĢe de tavsiye ederdim. Ġız anam bėyle ediŋ derdim, ne 

bārıp ne çıyiriyosūz Ģarmıtalar derdim. Banyō yapdıḳdan sōna yarım sahat sōna 

çocuḳ dōyardı. Amma ben öllüK ġızdırırdım, ocāŋ üsdünde sıcaḳ suyu ġızdırır orıya 

ġoyardım. Tek ben olurdum, ġaynanam da yaĢlıydı. Çocuḳ doğur dōmaz helki 

satırınan suyu Ģurıya getirirdim, çocuḳlar döḵellerdi çimdirirdim. Benim yerimi de 70 

yapardım, o sıcaḳ öllǖ de getirir altıma döḵerdim. O öllǖŋ üsdüne de bir tāne bez 

sererdim, Ģindik mi çamaĢır nėrde varıdı, bulamazdıḳ yaní gün eveli ben hazırlardım.  

ĠomĢulara da derdim, en güccüK  ōlum Ģindi Hatay‟da gendi arkeoloji. MaĢallah 

girdi iĢe, iĢde bir ġız bulabilsek alıcıḳ da nerde bulup da nerde nēĢ görücük. Onu 
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dōrunca ṓretmeníŋ avradıynan hocanıŋ avradına dedim ki ġız anam dedim ben 75 

dourucúym dedim sancılanıyom dedim. Ġaynanam yoḳ dedim ĠuĢġayası‟na getdi 

gelmedi dedim herif hapis yatıyo. Adam depeledi Cizre‟den gelirkene āzı aĢĢā, 

bosdandan geliyomuĢlar, ikisi de Kürd‟ümüĢ öldüler. Ġki sene asgerliK  etdi iki sene 

hapis yatdı. Dört sene onnarı beḵledim, ya. Altı yedi sene ġaynanama ġayınbabama 

gelinniK etdim evel ėyliedi fısır fısır ġonuĢulurdu. Sesimizi kimse duymazdı. ġindik 80 

ooo Halil‟im çalıyolar ėyle Halil‟im çalıyolar, bārıllar çıyíríllar vallā. Heç terbiye 

ġalmadı Ģindik. Yaní var gene olannarda da. Ben diyom oturuŋ, ḳaḫıŋ, sessiz oluŋ, 

terbiyeli oluŋ, buyur deŋ. Çocuḳlara diyom buyur deŋ, efendim deŋ, bėyle deŋ emi 

ġızım diyom. Baḳ anneŋ yemek yapıyor elíŋe sālıḳ anne de diyom, Elhamdülillah Ya 

Rabbi Ģúḵúr deŋ diyom, diyolar, ikisi de torunnarımıŋ, bėyle diyolar ṓrendiler bunu. 85 

Sen ṓret bunnarı diyom ṓretmiyor, ben ṓrediyom. Ben nenesiysem mecburum. 

Kimseynen de dṓĢmedim, gelinimiŋ biri de yedi sene durdu sekiz sene durduḳ 

beraber Ģeker hasdalīydı öldü. Geri ĠuĢġayası‟ndan aldıḫ Ģorıya ayırtdıḫ. MaĢallah 

Ģindi ġıS hemĢire Ģey de oḫuyor, bu sene soŋ senesi, Tersüs‟de. Ġızımıŋ birisiniŋ ġızı 

da Ģeyde oḫuyor Ġonya‟da oḫuyor edebiyet ṓretmeni olucu. Ġız beni d niyō yōsa. 90 

Essah mi? Sesimi d niyō?  

Dolduruyoduḳ ġabı ġaĢíy, evelden tuFaletlerimiz dıĢardaydi, tuFālet yīḫama yōdu. 

TuFaletler taḳdalıydı. Hemi de tezzeK ataĢı yaḫıyoduḳ ya ḵülü üsdüne türüp 

döḵüyoduḳ. Herifim bu benim, ben bundan bir yaĢ böügüm. ĠĢde bėyle oluyodu, 

daha da varıdı amma aḳlımda, ne ġaldıysa.  95 

Ṓretmeniŋ avradıynan hocanıŋ avradı ġaĢdılar gediyolar, çocuḳ yere düĢücü. Ġız 

anam geliŋ geliŋ geliŋ, herif de hapisde. O arkeoloji ōlan ordāki iĢde. MaĢallah nasıl 
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gözel. Ġorḫdular, ġız anam bu Allah‟ıŋ emri dedim ben ġorḳmuyom da siz ne 

ġorhuyosūz. Ȫretmeniŋ avradına dedim sen anne olursaŋ seniŋ çocuḳlarıŋı ben 

dōtduracām. Bir ōlu bir ġızı oldu ben onuŋ ebesi oldum. Bir ōlu bir ġızı oldu. Aman 100 

gediyim de dedim Orhan ṓretmene dėy m dedim ǥózúŋ aydınníy veriyim dedim, 

ōluŋ oldu dėyi dedim. O zamanaçı adamı içeri almıyom ben, yeŋge ben burda 

penceriniŋ altındáyĭm dedi, savul savul dedi. Get de dedim sobāy yaḳ, odanıŋ 

zobasını Ģey oḫuluŋ, sen orda ġızın gelme buralara dedim, kimseyi de çārma dedim. 

Çātdırmadım, bir ōlu bir ġızı oldu ne güzel. AvĢınnıydılar, önceki de Aŋġaralıydı, 105 

bundan önceki de çoḳ ṓretmenneriŋ hanımlarıynan.  

Çocuḳ mu, sancılandı mıydı nėyderdik biliyō, ebemiz derdi kine ġız anam serçe boḫu 

varya, serçe her yerde her Ģeyi yiyor ġızım derdi. Serçeniŋ boḫunu Ģėyle öze ġaĢīŋ 

içine derdi. Āzına aḳdarıŋ derdi. Aḳdarırdıḳ çoçūŋ sancısı keserdi. Ne doḳdura 

götürdüm yedi tene çocuḳ böütdüm ne de bi Ģē etdim. Amma ġızımıŋ birisi altı 110 

yaĢında öldü melengiç hasdalīna yaḫalanmıĢ onu bilemedim. Esgiden lamba 

yaḫardıḳ içine çekerdik, çocuḳları tuvālete götürmüye. Namaza ḳaḫardım ben, altı 

yaĢında yedi yaĢında doḫuz yaĢında oḫuldan çıḳdım. On yaĢında Ġuran‟ı aḳdardım, 

on  iki yaĢında namaza baĢladım Allah‟a Ģúḵúr yaní senede ya bir vaḫıt ya ya iki vaḫıt 

namazım geçer geçmez, geçirmem. Senede üç yol Ġuran aḳdarırım, sabah namazını 115 

heç geçirmem, tēccüde de ḳaḫarım. Ben bȫley m hep annatdım saŋa. Ġayfe de içseŋ 

Ģindiye içerdiŋ.  

ġindik ṓretmen çıḳdı, ṓretmen de oḫuyolar. Bizim zamānımızda bizim ḵȫlü 

eğitmenidi, hep bizim ḵȫŋ çocuḳlarını nēni o oḫutdu. Heç yoḳ, benim babam, 

müfetdiĢ geldi beni taḳdıya ġaldırdı ben de çatır çatır gözel oḫurdum. Bir tene ġomĢu 120 

varıdı. O ḳaḳdı bilemedi ben ḳaḳdım bildim. Ṓretmen dedi ki bir tene vurucuŋ sen 
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buŋa dedi. Ben de ġıyamadım yōsa ben saŋa vurrum dedi. Ben de yallah edenāçi 

elim Ģurası resmi çıḳdı ġırmızıcanaḳ ġızıŋ benden bir yaĢ güccǖdü o. Bóúz nėy tdik, 

müfetdiĢ dedi ki bu kimiŋ ġızı dedi ṓretmen, eğitmen de dedi ki Çerkez Cumānıŋ ġızı 

dedi. Gel yavrum dedi sen ėyi oḫuyoŋ dedi sebeb oluyum sen bir ṓretmen ol dedi, 125 

zekâŋ yerinde baḳ nasıl güzel her Ģiyi hesabı neyi yapdıŋ döndüm aha bėyle çatır 

çatır çatır oḫudum bunnan getdim oḫula. MüfetdiĢinen eğitmennen geldik babamıŋ 

evine babamıŋ evinde benim babam onnarı ġuvaladı. Ōlannar oḫumadılar da dedi 

ġızıŋ peĢine mi dolanıyım ben bu yaĢda dedi. Seksen üç yaĢında öldü, anam da 

yėtmiĢ beĢ yaĢında öldü.  130 

Valla biz nasıl ēleĢiciydik ki. Ġnekleri dutardıḳ darardılar darardılar top nerdēdi. Onu 

Ģėyle ıslar ıslar top ederdik. Top oynardıḳ horappa oynardıḳ çeliK oynardıḳ. 

Saḳlambac   oynardıḳ. horapbanaḳ   oynardıḳ, iĢde Ģėyle bunuŋ Ģu baĢını yonardıḳ 

Ģunuŋ da üsdünü yonardıḳ, Ģėyle yalaḳ deĢerdik, orıya bunu ġoyardıḳ Ģėyle Ģurdan 

ġaldırırdıḳ atdıḳ mıydı ötekiler yelerdi bėyle açallardı dutarsalar gendiler gelirdi 135 

ġāliye dutamazlarsa da biz onnara binerdik. Ėyle oynardıḳ baĢġa bi Ģey yoḳ 

saḳlambac   oynardıḳ iĢde, mullavara oynardıḳ. Mullavara da oynardıḳ ne yalan 

söylēm. Anām ay ben nādar ġonuĢdum baĢġası buadar ġonuĢmadı. Heç hayatlarını 

annatmadılar. Gene de buŋa Ģúḵúr Allah‟ıŋ keremine Ģúḵúr geziyom nėydiyom. 

Daha onca iĢi diyoŋ daha oadar daha yapıyom. Gene de ossuŋ.  140 
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-51- 

Anlatan: Hüsne CEREN,  60 yaĢ  

Fatma GÖKDOĞAN, 60 yaĢ 

Derleme yeri: Büyüktatlı 

O zaman çoK   irezilliK çekdik. Ben on dört yaĢında gelin oldum. Geldúğúm yer de 5 

bunnar da ıcıḳ çoK aziyetlilerdi yani. ĠĢleri çōdu ekinneri saçınnarı. Oraḳ biçerdik 

bilmem yolma yolardıḳ ne biliyim. ġelek çekerdik buğdayı Ģelek   eder sırtımızda 

çekerdik. Sōna da iki üç sene sōna çocuḳlar oldu iĢde irezillik, ġucāmızda sırtımızda 

daĢıdıḳ, dālara ǥótürdük. Sömelē alır dağa gider yolma yolardıḳ, orak biçerdik. Sekiz 

tene çocūm var, yedisi ōlan birisi ġız. He, çalıĢdım babaları ġurbete getd , ben de 10 

burda onnarına, davarına, malına ūraĢdım. Yaylıya çıḳardıḳ. Sōna da okutmıya 

çalıĢdıḳ yavrum iĢde. Okutduḳ her birini bir ev seabi etdik. BeĢ tene gelinim var 

Ģindi, ikisi de biri asgerde biri de liseniŋ soŋunu oḳuyo eŋ güccüúm. Ben de y mi 

beĢ, y mi sene oldu bir pakisen hasdasına yaḳalandım. Haa bȫle hiç yerimde 

durmam, duramam diŋelemem, hapına yaĢıyom. Böütdüm, çoḳ da irezil oldum 15 

amma Ģüḵür Allā‟ŋ keremine aḳıllı çıḳdılar. Üçü ṓretmen, biri din kültürü hocası 

bȫgü, onuŋ güccüú Türkce, onuŋ güccüú de onuŋ tayini bu sene çıḳdı da Haḳġāri‟ye 

gitdi. Biri de Iğdır‟da mēmír. Horantası da mēmır oldu. E Ģu da burda, bunu da 

everdim, bunuŋ da hanımı Ģu hamile ġadın gelinim. Bir de ġızım var ġızım da ġocada 

iĢde Isdambıl‟daydí burıya geldi. BeĢ oŋ ǥúnden beri burda. ĠĢde bȫle ġurban 20 

dünyanıŋ hāli. Çoḳ irezil geĢdi yāni günümüz.  

(FG) -Yaylıya göçellerdi davarları çoḳ olurdu. Yannıḳ mınnıḳ yaylada yayardıḳ ne 

biliyim, yolma yolardıḳ, deriye gelir paḳla mıḳla keserlerdik.  
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Buğdayı sırtlar ĢeleK   eder giderdik, ben diyom ki sözüm oŋa hayvannarımız varıdı, 

hayvannan yüKle de çeksene. 25 

(FG) -Hee sabānan güneĢ deameden çıḫardıḳ, gelirdik bahcalıya derelere. Keseri 

vururduḳ, ġarannıḳ ġavuĢdu muydu biz yaylıya. Çıḫardıḳ yaylanıŋ baĢına bir saat.  

Amma o zaman nasıl yiğididik bilyō. 

(FG) -Orak biçerdik yolmāyı yolardıḳ, onŭ da giri sırtımızda alır harman yapardıḳ. 

ġelek çekerdik yere tarlanıŋ ortasına yığardıḳ, harman ederdik.   30 

Gem olurdu óḵúzlernen meselā onu bir hafda üsdüne onuğnan ūraĢırdıḳ. Sür onu, 

aḳdar dönder onu… 

(FG) -He gem sürerdik gemiŋ üsdünde aḳĢama ġadar dön. ĀĢamaçı dön bȫle. ġindi 

patos çıḳdı, patos da çıḳdı. 

ġindi varıyo biçer varıyo beĢ daḳġada biçiyo. 35 

(FG) -He, eḵmeḵ yapardıḳ, taḳda, hamır yōrurduḳ ayāmızıŋ tozuynan, ġolumuzu 

çemrerdik hemen… 

ĀĢam gelirdik ayāmızna beĢĢik sallardıḳ, biĢiri biĢiri. Bi yol uyutlardıḳ, bi yol 

uyanırdıḳ ekmā yaḳardıḳ ekmā. 

(FG) -He uyuḳluyaraḳ eḵmeḳ yapardıḳ, eḵmeḵ biĢirirdik. 40 

Benim ġaynanam ikiymiĢ, ikilerimiĢ. Birbirine inad ėdellerimiĢ. Biri dā gėderimiĢ 

biri evde dururumuĢ, eḵmeK ġalmazımıĢ, azzıḳ ġuyarımıĢ dā gidene. O dādā gelen 

bouz gendine yardım etmezimiĢ. Ben dāda çalıĢıyom deyi, o evdāde āĢamda bir teĢt 

hamır yōrurumuĢ, sabāçı uyuḳlayı uyuḳlayı onu biĢiririmiĢ, bȫle uyurumuĢ biri 

yanarımıĢ, biri yanarımıĢ biri sālam olurmuĢ. Ȫle ġurban irezülluğunan günneri 45 

geçmiĢ iĢde. Hepimiziŋ de yani. En ırahat günümüz de Ģindi. ġindi de çocuḳlarıŋ 
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kimi Ģo yanda kimi Ģo yanda. Kimi dōda kimi batıda. Bouz de onuŋ sıḫıntısını 

çekiyoḳ.  

Teyze burda kız alma kız verme nasıl olur, senin düğünün nasıl oldu? 

Ġurban beni dúúnsúz gelin etdilēr. Ben bir cenazemiz oldu ġabilede, ben  hocalar 50 

toplandı beni tefine götürdüler hocalar, duvaynan. Burda üç gün düun çalarıḳ. 

Düunümüz üç gün olur. Yaní Ģindi bire düĢdü. Ezeli üç gün çalardıḳ. Evvela bayraḳ 

dikerdik, 

(FG) -ġindi de ikiğun Ģeydiyolar bir gün hemen bayrā dikiyor, hemi ġınasına gediyor 

hemi de geri sabānan gelini getiriyor. ĀĢamaçı çalıyor davullar.  55 

Ezeli bir gün bayrak dikerdik ikiğun davul çalardıḳ ġına yaḫardıḳ, üçüncü güne 

gelinimiz inerdi. Ezeline bir daḳıntı daḫallardı, Ģerbet içellerdi.  

ġindi hemen bir datlılıḳ yiyolar, getiriyolar. 

Elinize ne oldu? 

(FG) -Elime, odun yardım, odun deadi burama.  60 

Odun yarmıĢ ġafasına deaciymiĢ ġafasına elini dutuncu eliniŋ üsdüne deamiĢ.  

(FG) -Odun vurdum, ġafamādar havalandı yoḫarı ḳaḫınca ġafama deaci diye elimi 

bȫle dutdum. Elime deadi odun. 

Soğan mı koydun oraya? 

(FG) -He he suvan ġodum ḫí üsdünüŋ ĢiĢi ensiŋ dėyi, içiniŋ Ģeyini çekiyo.  65 

Ġçiniŋ inteabini çekiyor.  

(FG) -Ġntābini çekiyo. Evel hamur loḳum muḳum ġollardı da Ģindi doḳdura 

gediyolar. 
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ġindi bi yeriŋe tiken batsa gėdiyolar, amma esgide çeki çekellerdi meselā, 

Çeki ne? 70 

Ot dāda ot. 

(FG) -ġo ebemkömeci diyo, ebemkömeci. Bir de Ģu yarma tarhananıŋ kepā, onu 

ıslallarımıĢ, börtlüyolar o ebemkömeciyne onu Ģeydiyolar lepāmi yaranıŋ üsdüne 

ġollar. 

Meselā buraŋda bir Ģey çıḳdı, yara mėydana geldi, oŋa onnarı ġollardı.   75 

(FG) -Amma Ģindi ġoymuyollar doḳdura gediyollar.  

Bȫle suvan da ġollardı, hamur yālallar ġollardı yaranıŋ üsdüne. Hamuruŋ üsdüne yā 

çalallardı yaranıŋ üsdüne ġollardı.  

(FG) -Loḳum da ġollardı, loḳum parçalardı. 

Biz bȫdük geldik gözümüzü açdıḳ benim ebem, kilim doḳullardı kilim dellerdi halı 80 

Ģey gert dellerdi Ģu gert Ģindiki halı diyoḳ ya onnar da gert dellerdi o zaman. Ġp 

ārillermiĢ, yuŋu darallarımıĢ áğarillerimiĢ, boyadıllarımıĢ, onu boyıya atallar kilim 

doḳutullarımıĢ. Kilim dėllerdi o zaman. Meselā, Ģindi halı Ģey diyoḳ ya o zaman, 

O boyayı da kendileri yaparlarmıĢ değil mi? 

He gendileri yaparımıĢ, darā, darānı neyi.  85 

(FG) -Satın alırdıḳ getirirdi adam satın alırdıḳ. Getirirdi adam satıcı getirirdi, ḳazanıŋ 

içine bṓz ipleri áğarirdik, çelem ederdik dizimize sarardıḳ. 

Meselā ayāŋa çorap yapallardı onu ipne, cağna, ĢiĢine çoraP   örellerdi.  

Çelem ederdik onu ġazanı ocā ġordu suyu ġollardı üsdüne boyayı atallardı, ipi batırır 

batırır çeḵellerdi. Bṓz dıĢarı çıḳardır onu asardı. Ġurudurdu, tekrar geri sarardi. 90 

Kilim doḳuyan doḳurdu halı çalan da halı çalardı. He ġoyunuŋ yüŋúnü áğarirdik 

iğine. Yasdıḳ mısdıḳ doḳurduḳ halı yasdī ne, doḫullardı. ġindi biĢ  yoḳ.   

Çökelek nasıl yapılır? 
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(FG) -Çökel , yannī yayar, biĢekde ceyrannı yannīnan, onu Ģēyder ocā ġor ġazana 

ġuyar, ocaḳda kesdirir, 95 

Ocaḳda kesdirir onu gėri süzā ġuyar, torbıya 

(FG) -Onu gėri teḵrer süzā basar süzdürür, torbıya ġuyar. 

 Ȫle olur çökelik. 

(FG) -Onu teḵrar geri deriye basar, derisi olur, o deriniŋ  içinde yer. Olmazsa boduca 

basar. ġindi boduçlar çıḳdı. 100 

Pendirine de südüne damızlıḲ  atar. Pendir damuzluğu, onu süzā ġuyar süzdürür, daĢ 

ġor üsdüne, teḵrar ġaynadır. Süzāne ġaynadır. Teḵrar bi yol dā gendini ġaynadır. 

(FG) -Dilim dilim eder tabāŋ   içine yığar. Loylon bȫk tabaḳlar olur, onuŋ  içine yığar 

on kilō etdi miydi onu teḵrar gėri ġazana ġuyar. Duzunan ġaynadır boduca basar 

gözelcek. ġo küp olurdu evel küplere basallardı, Ģindi boduca basıyollar.  105 

Hee, Ģimdi bidonnar çıḳdı Ģo. 

Çökelekten ne yemek yapılır? 

(FG) -Çökelikden yaparsaŋ her Ģēy yapaŋ. 

Çökeliḵden kömbe yapılır, ȫle çayıŋına da içebiliŋ. Her bi Ģē yapılır. 

Bulguru nasıl kaynatırsınız? 110 

Tarlada buğdamızı getirrik yıḳarıḳ,  

(FG) -Çuluŋ içinde yīḫallar, 

Ġoca ġazannarımız var, ġazannara ġuyar biĢirrik, onu sererik, ġurudur, onu 

dērmennerde çeḵerik, gözel herkiĢ ayrı ayrı çıḫardır uFānı uFaḳ, irisini iri. 

(FG) -Üç parça, biri sümit, biri unu, biri ġıymalıḳ, birisi de iri bulġur Ģorbalıḳ. He üç 115 

çeĢit. 

Tarhanamızı dȫme allıḳ yarma, aynı ġoca ġazannarna biĢirrik, ġatarıḳ ayrana he iki 

üç gün salda yatar, sererik o da tarhana olur.  
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(FG) -O tarhana diĢ diĢ sererik.  

Bulġurda her Ģey yapılır ġurban ne yapsaŋ yapılır. Pilav biĢiriŋ mesela. ġorbasını 120 

yapaŋ.  

Suyuna ġavuruŋ, düdüḵlüynen ġoŋ ocā biĢer.  

(FG) -Mercimāyinen, nasıl hesabıŋa gėderse ēyle biĢiriŋ yeŋ.  

(FG) -Mercimānen de biĢer  

Süt de ġuyabiliŋ içine biĢiriŋ,  125 

(FG) -Süt süt, südüne de biĢiriŋ, sütlü Ģorba ded ŋ. 

Dağda çalıĢırken baĢınıza gelen bir olay oldu mu? 

(FG) -ĀĢamaçı çalıĢırdıḳ āĢam çekilir evimize gelirdik. 

Bizim kȫde birisi getdi, çocuḳ pancarda çalıĢırḳana. Bȫle davarına Ģeyiŋ 

kenarındaymıĢ, suyuŋ, beĢ altı yaĢında çocuḳ suya aḳdı getdi. Olan da var, Ģu bizim 130 

Zeynebimiŋ ġaynınıŋ? 

(FG) -Haaa, o Ģeyler hemi? 

Ali‟niŋ oğlu hee, var ġurban var.  

Fatma teyze, sen kaç yaĢında gelin geldin, kaç çocuk büyüttün? 

Bu iki ġız bȫtdü.  135 

(FG) -Valla bilmiyom ben, hemen hemen otuz yaĢında varıdım.  

Bunuŋ bir babası vardı, çoḳ iĢe maraḳlıydı, oğlu da yōdu, ōlannar da güccüúdu, bu 

ġızları iki ġızı gelen düúrçüsüne vermedi. ĠĢimi görsúŋler dėyi, iĢe çoḳ maraḳlı bir 

adamıdı yanı. 

Ne ile uğraĢırdı? 140 

Çifcilúğune 

(FG) -Çifcilúğune, Harman savururduḳ yabayna temsil.   
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Paḳla sulallardı, fasulya ekellerdi  

(FG) -Paḳla sulardıḳ, keserlerdik çapa, gem sürerdik, iĢde dedim ya saŋa bayaḳ 

annatdım hepisini de onnarı hep görürdük. ĀĢamaçı çalıĢırdıḳ āĢam yaylıya çıḫardıḳ. 145 

Babamıŋ yüz ġoyunu varıdı, o yüz ġoyunu āĢam vardıḳ mıydı bere durdurullardı,  

toplardıḳ ġapınıŋ ṓne davarı anam sıḫardı. Biz dutar getirirdik, bir yanda anam 

sıḫardı bir yanda birimiz sıḫardıḳ. Ġkimiz bir o yüz ġoyunu sağar, sabāçı biĢirirdik 

südünü. Pendir çalardıḳ, ġaynadırdıḳ, onuŋ Ģeyini Ģēyderdik, sabānan ḳaḳar bṓz 

çapıya giderdik bir yanımız bir yanımız evde ġalırdıḳ. Satan iki bacıyıḳ, dört 150 

ġardaĢıḳ iki ōlan iki ġız, bir de anam vardı, ırahmetlik öldü. Ȫle çalıĢırdıḳ. yannıḳ 

yayardıḳ biĢeḵde. BiĢāne yannıḳ yayardıḳ. Yayardıḳ biĢāne, biĢek taḳda yayıḳ varıdı, 

Ģindi biĢē varıdı. O ġuyardıḳ biĢik südü içine, yayardıḳ ġolumuzda bȫle yayardıḳ. 

Vururduḳ biĢāne, onu yaydıḳdan sōna davarı ġuzuyu içeri yerleĢdirirdik, çekilir 

giderdik, çapaya vururduḳ, paḳla keserlerdik, yolardıḳ, bu zaman oldu muydu motura 155 

ġuyar götürür satar gelirdi.  

(FG) -Evleri kürürdük, o Ģeyine otururduḳ idăra olurdu, bu onnarı diyor, ĢiĢeniŋ 

ġafasına bir Ģey dolardıḳ, idăra olurdu onuŋ ġaz ġuyardıḳ içine temsil Ģindi mazot 

var, o ġaz ġuyardıḳ o ġazına ıĢīnan otururduḳ onuŋ. Onúyna gider malıŋ ṓne 

yemlerdik güzel gelirdik. Babam fener aldıydı Ģȫle güccük aynı lamba Ģekli Fener 160 

aldıydı ġulpu vardı onuyna gederdik, āĢam davarı yemler gelirdik. ÇeĢmelerde gider 

ġolumuzuna su getirirdik, ġoyúnnarıŋ ṓne ġuyar sulardıḳ. Ondan sōna āĢam geri 

çıḳar eve giderdik.  

Yollar ġapandı mıydı, köyde biri hasda oldu muydu odun, taḳdada ġızaḳ yapallardı, 

hasdāyı üsdüne yatırıllardı, çekē çeke arabanıŋ oldu yereçi götürüllerdi.   165 

(FG) -Örmeynen, çekeller gėdellerdi, Ģo Çatal ġayıya aĢarlardı. 

AfĢin‟e götürürlerdi? 
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He ġurban, araba nerde yol açuğusa, yoluŋ açıḳ yerineçe. Köylüler toplanırdı löbet, 

löbet, löbēt çekellerdi. Mesela, doğum yapıcı bir ġadın, hasdalandı araba yoḳ yol 

ġapalı, ya bunu sırtlarına alıllar aynı cenazēmi, çiğninde sırtlarında götürüllerdi ya 170 

ġızaḳ yapallardı.  

(FG) -Onuŋ üsdüne yatırıllardı, yatānan sarallardı, götürüllerdi, gelincāz Ģēyderse. 

Yav esgiden çoK irezüllüğüdü, benim çocūm iĢde hasdalandı yollar ġapandı, 

götüremedik, sırtlarında götürdüler, araba yoḳ. Ȫlēdi ayını sırtlarında ǥótürdüler, 

sırtlarında getirdiler. Ta ĠaĢannı‟da yoḳarı, Büğet‟de yoḳarı, Çomu‟da Ģu Ģeyde 175 

yoḳarı ġarġa…  

ĠyileĢti mi? 

Öldü, öldü, oḳula gėdiyódu yedi sekiz yaĢında. 

Dağlardan neler toplar getirirsiniz? 

Armudumuz, alıcımız var, dağda yemlik toplar gellik dağda iĢde,  180 

(FG) -Alıç iki çeĢit alıc  olur, biri et alıcı deller gözel olur içi,  biri de öteki alıç o da 

ġırmızı, dağlarıŋ alıcı. Armût, bal armududa var, öteki armutlar da var Ģȫle güccük 

güccük. Onnarı da toplar getirrik tarlalarıŋ içi dolu olur, onnarı yeller çocuḳlar. 

Burda da var aynı ėyle biz onnara et alıcı derik. Aynı seniŋ dedüğúŋ, burda da var o 

alıç. Onnar Ģindi olur Ģindi gėdeller toplallar, ġar yamadan getiriller yeller. Çay olur, 185 

çay toplallar, gideller yoḳarı orıya ne diyollar? Ne diyolarsa oralara. He dā çayı 

toplallar, getiriller, içeller. Onda da içerik öteki çayda da.  

ĠuĢburnu toplallar ileçeri olur onuŋ. 
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-52- 

Anlatan: Mustafa KÜÇÜKHURMAN 70 yaĢ 

Kuddusi AYGÖRDÜ 76 yaĢ  

Duran AYDOĞAN 71 yaĢ 

Derleme yeri: Yazıbelen  

(MK) -ġimdi AvĢın‟ıŋ yaní, zeŋgin görünen ḵṓ Hurman ḵṓ olaraḳ görünür, bi de 5 

Çōlhan ḵṓ olaraḳ görünür. Hurman ḵṓnden aç ḵṓ daha ben görmedim. Türkiye 

genelini ben bütün gezdim, bu ḵṓ ġadar aç ḵṓ görmedim. Ne yolu var ne baḫanı var, 

ne geleni var. Anca bize Ģunu deller muḫdar olan. Ee ġardaĢ… Ne var?  .. partiye 

oyuŋuzu veriŋ. Temam, ġaldırrıḳ, altiüz ġaç ḵüsür oyu ġaldırır … partiye verrik. 

Olay bu, olmuĢ bu. Ne gelen olur, biz verdikden sōna, ne gėden olur. Ne de sen nēĢ 10 

görüyoŋ diyen olur. Ne de ac   adama baḫar höḵümet.  

(KA) -Baḳ iĢde baḳ, arāzımız getdi bir çocūmuzuŋ biri girmedi. Asger  ücretine üç 

giĢi mi dört giĢi mi çalıĢıyo, onŭ da burnundan getiriyollar. Ḵömür de çalıĢıyo oŋa da 

ḵömürde, asgeri ücretine. Bizim ḵȫ mādur yav. Adı zeŋgin görünüyo. Çoğu AvĢın‟a 

varsaŋ derki ula her ḵṓ Hurman ḵṓ Ģ le b le. Bazen paḳla eḵiyorduḳ, paḳlayı yedi, 15 

ayġını yedi. Hepisi batdı. Çiçek, güneyik çiçē. E ġardaĢım Ģindide pancar b le düĢdü. 

GüPre iki misli. Ameliye geçen sene otuz keaTidi bı yíl elli üç keat. Nėydiyorsaŋ 

eyle. Yómiyesi arabasıynan beraber elli üç keaT. Hep zarar yav. Burda seksen 

kilametriye pancar götürüyo. Seksene get, seksene gel. Yüz atmıĢ kilametire. On   üç 

ġuruĢ kira veriyor gendi, yav biz ni Ģurıya dóḵek biz verek kirasını yav. Bu ġantara 20 

döḵdürmüyor. Yüzde otuzu mu, yüzde ġırḫını burıya döḵdü. Ġḵü yüz ton pancarıŋ 

varsa ġırḳ tonunu burıya döḵücüŋ. Ötekini oríya götürüyoŋ. Saŋa ġoya para veriyor. 
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Ne para veriyor yav, biz verek o kiriya gendine. Buríya götürek arḫadaĢ. Trafík bir 

yaḫaladı mıydı yaz iḵi milyar. Seniŋ adamıŋ yoḳ. Saŋa yazar Ģífora yazar iḵi milyar, 

iḵi milyar da mal seabine yazıyor. Zor ġardeĢim zor. Teḵer dayanmıyor. Ār yük 25 

atıyoŋ çüŋḵü. Om beĢ günde bir fiĢ verici saŋa, söḵüyoŋ ġurudu ġurudu ġurudū 

beKliyoŋ, orıya varıyoŋ. Ya gününde yetiĢiyoŋ ya da yetiĢemeŋ, teḵeriŋ patladı 

mıydı. Yav yüz atmıĢ kilametire bu ġoley mi? Gedip gelmeḵ.Valla zor bizim ḵṓŋ iĢi. 

He he diyollar, oy zamanı bu ġantarı burıya dökdürücük. ġindi de diyo ki zaman 

geĢdi diyo. Pancar dökülen aha Ģu Sinekli‟niŋ Ģurdāḫı. Geldiŋ gördǖz makine 30 

duruyor ya.  

(DA) -ġindi geliken yoldan geld z deal mi heç araba esā düĢdü mü gelikene? 

(MK) -Daha ġumladılar, sıyírmıĢlar Ģey gimi. Bu ġantara bizim ḵṓ beĢ Ģüz bin ton 

pancar yatırıyor. Bir tene iĢcisi yoḳ bir tene iĢcisi yoḳ. Ne faPrıḫada ne burda. Burıya 

ayaḳda duturan bu ḵṓ. Çōlḫan‟nan bu ḵṓ. Gene Çōlḫan‟dan alıyollar, aldılar. Ama 35 

bizim ḵṓden heç. Bizim ḵṓ hepisinden mahrüm ġardeĢ. Devletiŋ iĢinden.  

(MK) -ġu evi bā höḵümet yapdı, Allah var Ģu evi. ġurda Ģunuŋ üsdünde evim varıdı. 

Yıldırım düĢdü. Ev iḵi ġat ev oldū gimi ben de içindeydim, avradınan ben 

içindeydim bir köĢede ġaldıḳ. Getdim müracāt etdim. Geldiler baḳdılar bilmem 

nėytdiler ecdadına rahmet ossuŋ. On  iki millar para verdi dövlet. Ġnsannar gücüynen 40 

de bu evi yardım eden de çoḳ  oldu yaní. Allah var Ģindi iŋkâr etmeyim. Dövletiŋ on  

iki millarıynan bir halḫıŋ yardımıynan ben bu evi yapdım içine oturdum. ġindi de 

geçen alatirikciler geldi. Sekiz yüz atmıĢ üç lira borcuŋ var, yöküŋ borcuŋ, bunu ver 

dedi. Buŋa da heç imkân yok ki, buŋa da gücümüŋ yetmesine. Ġalan bu zamlanı 

zamlanı zamlanı heralda üç dört milyon olur vaziyetçe. Çüŋḵü yoḳ ki veriyim. Ha bir 45 
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yaĢlılıḳ māĢı veriyor dövlet. Oŋa da o yaĢlılıḳ māĢını alırsam álátirik, Ģunu seḵiz züz 

atmıĢ üçden düĢüŋ dėyiciyim. Onŭ da orıya vericiyim. Olay bu. 

(MK) -ġindi bir ġoŋĢunuŋ ve yahut ki yaḫınıŋ bir yerde biriniŋ ġızı oldū zaman yaĢlı 

adamlar gėderdi dúúr olurdu. Dúúr olduḳdan sōna o adamıŋ gṓnü olursa ġızı 

veriyordu. Ha yalīz o zaman ġalın varıdı. Para alıllardı. 50 

(DA) -Süt parası.  

(MK) -Adam derdi ki adam, para bulunmuyordu. Öḵüzüyüŋ, iḵi çüt öḵüzüŋ varısa 

birini vericiŋ bir, inek vericiŋ iḵi, davar vericiŋ üç. Bunnarı verirdi annıyacāŋ.  

(KA) -Dā ḵṓlükleri silahsiz vermezdi aha Ģurdan yoḫarı. Muhaġġaḳ bir tüfek 

dabanca alırdı. Almadan vermez, hee ġız babası, vermezler heç. 55 

(MK) -Ha Ģindi ondan sōna, tabi zaman geĢdikce ġızınan ōlan tanıĢıyor, ġonuĢuyor, 

ondan sōna dúúr gediyoŋ, verirse veriyor vermesse ġaçıyor. Olay bu. Esgi dúúnü 

bütün kenar ḵṓler de gelirdi. Burada meselā seamen gelirdi. Her eve bir ḵṓyü 

atallardı. Her eve bir ḵṓ tayín edellerdi.  

(DA) -Meselā Ģurda Baḳraç ġasabası var ya, oríya oḫuntu gönderirdik belirli bir 60 

giĢiye, Mėykir‟e Çobanbeyli‟ye gönderirdik meselā, LorĢun‟a. Ondan sōna na zaman 

gelici bu seamen günü. Cuma‟ya inerdi evelden, gelin. ġindik mi ġarman çorman 

yoḳ. He son günüydü, bir ǥún önce seamen gelirdi baḳ, bir gün önce PerĢembe günü. 

Na zamana ġadar ġalırdı seamen sende. Yiğirmi, otuz, on, beĢ nēse seamen gelirdi, 

iḵiún yatardı. Seniŋ eviŋde ikiún yatardı, yemeani çayını nēse içerdi, ondan sōna 65 

gelin endikden sōna var ya çeḵer ġor gėdellerdi. GüleĢ ėdellerdi düzlük arāzıda.  
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(KA) -Oŋa bir Ģavlar verillerdi, iĢde sōna para vėrdiler. Para vėrmiye baĢladılar. Her 

güleĢene yaní, iḵisini yıḫana vėrillerdi, iḵisini yıḫana vėrillerdi güleĢde, liyedi. 

Gelin ėnerdi dālırdı, ondan sōna, oḫuntu olup da ne? Ya bir alma, almıya salallardı. 

O da almıya bir hasde varısa, o ġoŋĢu oŋa götürürdü. Yiyecek elma elma. Oḫuntu da 70 

buyudu, ya iḵi cevizidi ya iḵi Ģeḵeridi. Olanı da buyudu oḫuntusunuŋ hepisi de 

buyudu. 

(DA) -Seamen gederken de var ya baḫardıŋ ki yataḳlarıŋ iç çarĢafını yırtmıĢ 

gėtmiĢler. 

(KA)- Hep yırtallardı, ula durmuyor herif, durmazlardı.  75 

(DA) -ġimdi sen ġomĢusuŋ, ben seniŋ dúúnúŋa varıyom deal mi? Tavık ǥótürürdük, 

culuḳ ǥótürürdük, ġaz ǥótürürdük, durumuna ǥótürürdü. Onu çalallardı yaní. Bu 

usuludu, usul. 

Düğün sahibinin, komĢusunun, kardeĢinin evinden o hayvanları alıp yemek usül 

müydü? 80 

(DA) -Usulúdu. 

Düğünlerde ne oyunlar oynanırdı? 

(MK) -Ohooo. Aha bú ásás oynıyan adam buyúdı.  

(DA) -Ab  mesela dúún baĢladī andan it baren seniŋ gibi bir sevgili goŋĢum oldu 

múydu, ben varır baĢı çeḵerdim. Dúún bitinciye ġadar, üç gün çalınsa üç gün haley 85 

çeḵerdim. Ondan sōna da var ya, güvāniŋ elbisesi, ġızıŋ elbisesi, damat yaní hah. 

ġȫle bi tepsi olurdu iḵi tene, birini ben gezdirirdim güvān ni ben gezdirirdim 

erkeaŋkini, ġızıŋkini de baĢġası Ģėyder gezdirirdi. Yaní gösderi olurdu biliyoŋ mu? 

O, o zaman gösderiydi. Ondan sōna afidersiŋ verdikleri ne? Sen köylü müsüŋ? 
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Ondan sōna var ya birer tene çoḳ afidersiŋ evelden bir öḵüz ġoĢallardı da zelbe bā 90 

olurdu ya bȫle. Zelbe bā, ucu püsgüllü Ģēle bir zelbe bā örellerdi. Beniynen asbab 

gezdiren de derdi ki yav sen  sarı ben  niye ġırmızı derdi. DeaĢek derdi deaĢmezdim. 

Güvāniŋ var ya güvāniŋ, Ģundan dut, çorabından dut, pantulundan, yeleanden nēse 

hep üsdüne ġollardı. Tepsiye ġor gezdirirdik.  

(KA) -Seamen gelirdi atınan. Baba, ġoĢuya ġollardı alāca bir Ģavlar bā. Herif atdan 95 

düĢerdi, saḫad   olurdu ölümünen yaní seníŋ atı geçiyim dėyi oŋa uğraĢıllardı. 

HerkiĢiŋ atı varıdı o zaman ėyi kötü hep. YarıĢ yapallardı. Fāhır bolluḳ demezlerdi 

evel. 

(MK) -Cırıt dellerdi o zaman cırıt. 

(DA)Atıŋ ġuyruḳlarını Ģėle túğúmlellerdi. Síŋ síŋ oynallardı. Sín síŋí bil . Mėydannā 100 

Ģiye ataĢ ġayallardı. Aaayt! Geriden çıḳdı mıydı, öteki senden önceki giren vızzadan 

çıḳardı. 

(KA) -Yúğsúk oyunu varıdı, yúğsúk dellerdi. Yúğsuğa Meykir‟e getdik miydi bir 

KeleĢ varıdı. Bā çíbíynı üĢ dört ġat ederdi, bilek ġalınníí. Vurdúúnu bayındırırdı. 

Yaní keleĢ geliyor dediŋ miydi imkânı mı var yúğsúa kimse yanaĢamaz. O arıyacaḳ o 105 

edecek. Doḫuz tene filcan olur. Fincanıŋ içine möhür ġollar. Möhürü götürür. 

Seameni bir yanı bir yanna olur, bir yanı bir yanna oturur. Kim yúğsúü bulursa, he 

filcanıŋ altında olur ȫle saḳlanır. Devamlı bunda ġarer, yoḳ eŋer Ģiy  olursa o yanna 

alırsa o yanna alır. Hele bir tenesi, Ģu ben ġerif varıdı, ararḫana bėyle barnānı 

toḫandırırdı. FarḫetmemiĢ olurdu. Dönderirkene tabā, DepebaĢlığıŋ Berçeneḵliniŋ bir 110 

cullúú var, oŋ kilō, Ģu vadar var. Ġlle bunu gėdek diyek. Yoḳ ben dedim yeminniyim. 
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Yúğsúa getmem. Zornan bizi götürdü. Dedi ki on doḫuzda ossa da gene allım heç 

ġorḳmaŋ dedi. Yav ġerif dedim, üĢ dört giĢi de onnar oldu, sōnadan geldi. ġerif 

dedim utuzmuya utuzuyoḳ Ģu culúy, salonda, dıĢarda salonda, ġazannan götürüyüm, 

geri geliyim oturuyum dedim. Kim aldıysa ne biliciler. Yoḳ yav dedi. On kilō sır etli 115 

culúy ḵüsdük biz yemedik. He hindi. Gene biz ḵüsdük yėmedik. Ġocebağ varıdı 

Ġacebāyınan ben. Ġocebāyınan o Berçeneḵli dükġanı varıdı. On kilo bir toy boḫu 

varıdı, biyaz toy boḫu olurdu.  

(DA) -ġeker biyaz Ģeker 

(KA) -Hee cevizden yapıyollardı. Onu utdu da ėyle Ģietdik. Bu ġerif var diye yúğsúü 120 

bulurdu yaní. Dönderirkene Ģu barnāyınan toḫandırırdı. Hile yapardı, hile yapardı.  

Kaybedenler nasıl bir ceza alırdı? 

Baba onu düvellerdi ki nasıl bir düvellerdi, sabānan da.  

(DA) -Ġaç giĢi utdu, ġaç giĢi utuzdu. Diyelim ki on giĢi utdu, on giĢi utuzdu. Baḳ 

Ģindi var ya meselā utuzan tarafı bir ipe düzellerdi ipe, ġaybeden tarafı, ondan sōna 125 

var ya elinde arḫadan, elinde bir değnek biri boĢ dururdu, Ģu arġa meselā var ya seni 

yatırırdı suyuŋ içine. Yatmadıŋ mıydı vuruncu sırtıyíŋ üsdüne Ģaaart diyeneadar, bi 

Ģe de diyemeŋ, utuzduŋ. SuĢlu olsa gene bi Ģey diyemezdiŋ. Bi Ģey deseŋ ġatıḳsız 

hapis. 

 Hapis de mi vardı? 130 

(KA) -O da vardı yaa. 
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-53- 

Anlatan: Döndü CEREN, 70 yaĢ 

Fatih BÖRK, 39 yaĢ 

Derleme yeri: ArıtaĢ 

(FB) -Nasıl olúyoŋ, nėydiyoŋ?  5 

-Allah‟a Ģúḵúr ėdiyom. ġo odunu da ėdemedim Ģorıyá getirde Ģėyidiciydi alırsaŋız 

Ģorıya. Millet Ģiye sáámen gelirdi, ġoğul ġoğul ġızlar gelinner ġouĢ verir oynallardı, 

davul da çalınırdı. Bir hafda olurdu. Ġurban oluyum sulu ėdellerdi, pilav ėdellerdi 

ȫle onnardan, dúún yemā. Atınan ǥótürüllerdi ṓne düĢellerdi.  

Ġazli, ġırmızı, mavı, sarı, pempe, ġara, baĢıma daḫallardı. ġurdan Ģȫle toplallardı 10 

ġazliyi bilmiyō Haccece ki? Bunu burdan bālallardı, bez deal pırıl pırıl Ģey ġaçaḳ. 

Burdan bȫle balallardı ōlum onu da gėri Ģurama geçirillerdi, haaa baĢıma gelin 

olurdum. Sabānan gelir onu baĢıma daḫallardı, sabānan gelinciler gelirdi ġapıdan, 

dellerdi kine iĢde öteberimizi sandīmızı sepetimizi saŋa deyim… Önceden ata 

binerdik ata, seniŋ gimi ōlumuŋ biri gelirdi atıŋ Ģeyinden dutardı yularından, burdan 15 

girellerd , gelillerdi bu hacceniŋ ġapısına Hacceceniŋ gelini ėndirillerdi. Gelini 

ėndirillerdi, gelin orda dururdu, ben dururdum orda. Hacce bacı gel bām geline ne 

vericiŋ gel! Haccece gelirdi. Derdi ki filan yėrde tarlam var ordan bir ev yėri vėriyom 

derdi. Onu evine enerdi. Anca bir ĢiĢe getirillerdi, ĢiĢē yere çalar haŋgí gelin ġırarsa 

ġırallardı yaní. Ġıramıyan da olurdu yaní. Diŋeldillerdi bizi ya yōsa bir kütük mütük 20 

olurdu otururduḳ millet dāldıḳdan sōna. Māsiyeti bu ōlum, bunuŋ māsiyeti. Üç gün, 

bir gün bayraḳ. Ben bir hafdasını mufdasını ǥórmedim. Bir gün davul, bayrak, bir 

gün de ġına Ģunda da gelin ōlum biz üç gün çalardıḳ ArıtaĢ olaraḳdan. Daha ötān 
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aldıḳ sayıllır Gülnaz‟ı. ĠĢde benim zamanım öyle ōlum. Yāyıda yapıĢdırırdıḳ ĢiĢēy de 

ġırardıḳ, içeri girerdik. EḵmeK taḳdasını getirillerdi Ģurıya ġollardı, Ģunuŋ baĢına bizi 25 

diŋeldillerdi. Diŋelmeliyik. On ǥún om beĢ ǥún dıĢarı çıḳmazdıḳ. ġindikiler 

abauuuu! ġindikiler. Ya, hiç sorma yānı. Biz oŋ ǥún om beĢ ǥún benim ġaynanam 

öldü. Ġaynanamıŋ  Ġara‟nıŋ ġızı Emine, bize oŋ ǥún om beĢ ǥún su getirdi bu 

puŋardan. Beni çıḫatmadı dıĢarı ġaynanam. Çıḳmazdıḳ hiç, heç çıḳmazdıḳ.   

Eskiden nasıl çocuk büyüttünüz? 30 

ġunuŋ esgisine Ģunuŋ esgisine bālıyoduḳ bez yōdu ġızım heç. Bir gün ġıĢın oldu heç, 

hee iĢde öllǖ deyicim. Bir sene öllüK zamānı bir doum yapdım ōlum yerindes z. ġu 

yoḫarda evler var. Ġar üsdümden yā yā onnara öllüK dėyi gėtdim. ÖllüK dėyi 

gedince dedim kine Ģey dedim Ģeyiŋ ōluna avradına Zilfi‟ye, Zilfi bacī dedim, ne 

diyoŋ yavrum niye geldiŋ bu ġarda dedi. vallā dedim Yunús‟uŋ öllǖ youdu dedim, 35 

hep bacaḳlarınıŋ arası biĢmiĢ dedim burıya öllük toplamıya geldim dedim. Ordā 

evleriŋ hepsi de baŋa bir torba öllüK  etdiler. Sırtıma ġaldırdım, sırtıma ōlum. Ordan 

buracı o evleriŋ ordan bura, Ģindi burdan Ģorıya arabasız gėdilmiyor heç. Ordan öllǖ 

alırdım ġona ġona ġoná Ģunuŋ arḫasında evim var, oríyá gelirdim, öllǖnen. Öllǖ de 

sabānan bālardıḳ āĢam bālardıḳ, sabānan puŋara yumıya gederdik. O öllǖ yurdūḳ, 40 

ġayınbaba nėytdi pacıyá, Ģöyle Ģey yapdı, ağaç yapdı, ağac ağac. Değnekler var ya 

ondan ağaç yapdı. Birini Ģöyle soḳdu, birin de Ģöyle soḳdu ġayınbabamız. Bu yudum 

öllǖ bezi onuŋ üsdüne atıp altında ataĢ yanıyor pisl nen dumannan tozunan ġururdu.  

Ġırḳ ġırḫını onu da nasıl ederdik çimdirirdik.  

-Bahele ġırḳ ġırḳ ġırḳ, ġırḳlar beĢler dėyi üsdüne ĢeĢ dutardıḳ, üsdünden ġuyardıḳ 45 

altında çocuḳ temizlenir çıḫardı. 
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(FB) -ġeĢ ded de, bu baĢa Ģey var ya, baĢındāki yazma.  

Yazma derik. Bürük, bürǖmüz aha, görüyoŋ mu? Saŋa veriyim mi bunu.  

Dağlardan ne gibi otlar toplardın? 

Ne mi toplardım? 50 

Ġuzu ġulā toplardım, mantar toplardım, yemlik toplardım, kenger toplardım, ç dem 

toplardım. Dün deal evelkisiún bir ġaynım var benim o getdiydi. ġurdā parḳımız var 

Ģo yoḳarda, parḳa ġavāŋ dibinde bulmuĢ gelmiĢ, benim herif on milyon verdi satın 

aldı. Aha ta bir iláánidi bir iláán. Aha ta böyle böyle. Çıḳdı çıḳdı mantarlar çıḳıyo 

ġayrı.  55 

(FB) -Sen onnarı yaz ben de eKlēm. Mantar da deller göbelek de deller. Yaz sen dā 

çayı, kekik, sarı sümbül, ġaya torçu deller, boz bir ot. Ġırmızı olur onuŋ çayı. Ondan 

sōna geyik göbā, mor menevĢe, çoḳ dertlere devā. 

Çay olur getirr k. Haccece ne derdiŋ oŋa? He geyik göbā olur, ġuzu ġulā olur, sarı 

sümbül olūr. Mor menevĢe olūr. Çay olur Ģȫle sarı sarı dā çayı. Biçer bȫle getirrik 60 

daha bizde var. Daha bizde bir torba aha Ģuvadar dā çayı var. Geyik göbeani 

ġaynadıllar içerik çay yerine. Siz bunnarı ne bild z de bu ġarınıŋ yanına geld z. Bu 

neŋ seniŋ ġız?  

- ġo torunum. 

Ōlum sen niye bayaḳ beri demiyoŋ Döndü dezzemiŋ torunuyum dėyi.  65 

-Ben ne biliyim sen biliyoŋ dėni ben saŋa heç. 

Hannik ġarı, ben desene kine bu baŋa bu benim torunum dėyi.  

-Hele Ģoruŋu ver. Hele Ģoruŋ bitsiŋ de. 
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ġurdan girdim bayaḳdan, Yunús‟u biliyoŋ he? Dedim ki ōlūm dedim ne diyoŋ. Yeni 

iĢden geldi dıĢ dövletden. Benim dolaP eti ḫoḫuduyo dedim.  70 

Ḳaḳ onu biĢir de birer bardaḳ içsiŋler ġayFiyenen ḳaḳ.  

Burada ekim dikimden baĢka ne gibi iĢler yaparsınız?   

-Yayla iĢi var, yaylıya gėdilir, meselā yedi sekiz Ģey sürü sābi bir arıya gelerek ortaḳ 

olullar. Oŋa da burda keĢik diyolar.  

Yaní keĢik, dört beĢ tene aslan gimi ōlanlar ortaḳ olullar, hepsi bir toplar davarı 75 

götürüller.  

(FB) -Gün dönümünden önce ġurrā çekilir yaylıya çıḫılır. 

Endiler Ģindi hep endiler.  

Orada çadır kurarsınız, çadırın ortasındaki direğin adı ne? 

-Orta direk, çadırıŋ ortasına direk dikeller, üĢ direk dikeller biri Ģorıya bir köĢiye, biri 80 

Ģurıya bir de Ģurıya, üĢ direkli, oŋú de iki direkli.  

(FB) -Çüŋgü deller, bu uFaḲ  uFaḲ ġazzıḳ yapallar ipleri bālallar. 

-Çüŋgü derik, ipinen bālarıḳ ġırāna çaḫarıḳ.  

Her tarafını bālallar, üzgâr gelince yıḫılmasıŋ dėyi. 

Çadırın üstüne de böyle bir çember koyuyor musunuz? 85 

(FB) -Yoḳ bizim burdāki o ortada direk olan var ya büyük direkli tek direkli bizim 

burda onu ġurallardı esgiden. ġindi dēĢdirdiler altı direk mi ne yapıyollar Ģu anda. 

-ġindi oralarda Fāti sundurma ediyollar biliyō, ōnü Ģey ediyolar, bizim bu çadırlar. 

ġöyle ip Ģiyapallar ki çadırı üzgâr atmasıŋ dėyi. ġöyle bir atallar üsdüne de kirmen 

gimi bir  90 
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(FB) -Kirmen deller o Ģeyleri yere çaḫallardı, çadırı yere serellerdi altından ġazzíí 

soḫallar havıya ġaldırıllardı, çadır ȫle ġurulurdu. Geri de öŋlerinden ġısa ġazzıḳları 

direkleri yapallardı.  

Sundurma dellerdi Ģeylere ġurban ȫle direklere Ģȫle sundurma dellerdi. O yatay 

atılana sundurma diyollar.  95 

Üzüm beḵmezini, tut beḵmezini? Hah Ģindi benim Ģorda yoḫarda ġızım var. O iki 

tutu ġaynatdı, altı bidon beĢ kiloklarnan beḵmez yapdı. Bal, beḵmez deal ya bal. Onu 

toplar, götürür, herifi silkeledi ǥótúrdú evine, torbıya Ģo patatis torbaları var ya o 

torbıya doldurdu doldurdu çıḳdı üsdüne, sıḳdī, ocā ġodu, ġaynatdı. Ġaynarḫan 

ġaynarḫan ben de ordıyem, ġaynarḫan ġaynarḫan ġızım dedim ġayri endirek dedim. 100 

EndireK  ana dedi, dutduḳ ġazanı endirdik, ġazān benim bura geldiğim ġadar Hacce 

bacı, durdu ġazan. Ġçine bā yaprā atdı, durulsuŋ dėyi. Onu da gėri duruluncaḳ çıḫatdı, 

yapraḳları ġaldırdı. Ġazannan ġuydu ġuydu satırnan ben yoḫarı dama çıḫatdım. 

Siniye Ģiye teĢlere dóḵdúm teĢlere. Bu beḵmez biĢdi, tası var üzüm beḵmezi tası olur, 

ġoca Ģȫle Ģȫle ġulpu olur. Onúynan savuruḫan savururḫan o ḳaḳdı. Bóúz de üzüm 105 

beḳmezini, üzümü getiriler sala ġollar, üsdüne ā topraḳ, oluḲ  oluḲ sal ded m oluḳ. 

Bȫk yalıŋız saŋa deyim. Onu getiriyōḳ, Ģunuŋ ġadar var sal ded m, Ģurādar. Ondan 

sōna erkāmiz mi olur ġadınımız mı olur, ayāmıza cizmēy giyerik. Depelerken 

depelerken faĢ faĢ faĢ faĢ faĢ, Ģerbeti aḫar oluḳdan. Altında gene ġoca teĢ var hee, 

onu da götürür gene ocā ġoruḳ, ġaynadırıḳ. Bȫk doŋ ġazannarı var ya, ġoca ġoca 110 

ġazannar her birimiziŋ evinde iki tene Ģindi ġayrı tutuŋ da ġıymatı yoḳ beḵmeziŋ de 

ġıymatı yoḳ yavrım.  
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-Hep unuduldu ġurban hep deaĢildi. 

Onu da öyle ederik ġızım beḵmezini sıḫarıḳ, dama çıḫadırıḳ onu sererik. Ā topraḳ ā 

topraḳ, o toprā üsdüne atarıḳ, çıḫarıḳ üsdüne. Depelerken depelerken depelerken 115 

ġapcıḳ gimi ġalır. Onu da öyle ġaynadırıḳ ġazana doldurur ġaynadırıḳ.  
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EK 2: SÖZLÜK 

-A- 

aciĢ-: Üzülmek, acımak (7-403) 

aciycak: Azıcık (19-24) 

açıḳ eḵmeḵ: Yufka ekmeği (47-23) 

adeleĢ-: ĠnatlaĢmak (31-19) 

ağaĢdan at: Tabutun taĢındığı sal (1-107) 

ağartı: Süt ürünleri (21-17) 

ağertle-: Ayıklamak (44-23) 

aḳmın: Hayvan pisliği gübre (47-77) 

aleyi: Hepsi (25-41) 

alḫıĢ eyle-: Dua etmek (2-165) 

amel: Ġshal (48-136) 

ammana: Ama (26-71) 

anadut: Üç diĢli sapları dermeye yarayan tarım aleti (48-116) 

aŋare: Eğer (34-64) 

aŋĢıtma: Anımsatmak 

aperlṓ: Hoperlor (26-220) 

arġ: Küçük arakarsu, ark (50-25) 

arın çatı: Alnın ortası (9-153) 

arıstaḳ: Mertek tavan 

arsın-: Utanmak (40-153) 

asbab: Elbise (52-91) 

āsik: Eksik (34-26) 

at paḳlası: Yaban baklası 
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atelle: Atölye (5-18) 

-B- 

babal: vebal (25-202) 

babbúḵ: Bir kuĢ türü (40-86) 

baddıbanaḳ: Yenilebilir bir ot türü (49-242) 

báğ: Bey (7-47) 

bastıḳ: NiĢasta ve pekmezle yapılarak ince bir tabaka halinde beze serilip kurutulan 

tatlı, pestil (16-135) 

batal olmak: Bozulmak, harap olmak, özelliğini yitirmek (7-315) 

bayaḳ: Az önce (45-159) 

belek: BeĢik, kundak 

berkit-: 1.Vumak, 2. PekiĢtirmek (1-238) 

beĢirikli: Becerikli 

bıḳcı: Bıçkı, testere 

bıŋġıldaḳ: Bebeklerin kafalarında kemikleĢmemiĢ yumuĢak kısımlar (20-32) 

bibi: Hala (41-118) 

biderlik: Tohumluk buğday (48-16) 

bir demlik: Tamamen, büsbütün (14-66)  

birem birem: Birer birer (13-30) 

biĢeḵ: Elektrikli yayık (51-152) 

biĢet: Bir Ģey (32-9) 

bocu: Küçük köpek (17-87) 

boduç: Küçük toprak testi, naylon bidonlara da denir (26-185) 

bor: SürülmemiĢ taĢlı tarla (7-386)  

bosdan: Sebze bahçesi (14-45) 
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boyüz: Bu kez (31-18) 

bȫlesil: Bu Ģekil (31-53) 

bȫn: Bugün (41-9) 

böğrek: Böbrek (33-28) 

böğür: Yan, yan taraf (32-93) 

böhden: iftira (17-29) 

bölükbaĢı: Düğünü yöneten, düğün masraflarını da karĢılayan kimse 

bösbȫg: Büsbüyük, çok büyük (2-242) 

bu misilli: Bunun gibi güzel (28-27) 

buğnüt-: Sıkıntıya sokmak, üzmek (3-124) 

buóz: Bu kez (45-135) 

burḫazı-: Kurumak (47-73) 

büḵ: Çalı, çalılık (45-31) 

bürük: BaĢörtüsü (25-110) 

büzmeci: 1. Çocukların sancıdan kaynaklandığı düĢünülen büzülerek ayakları karına 

çeken bir hastalık. 2. Çıbana benzer bir yara çıkaran ve çıktığı yerde iz bırakan bir tür 

hastalık (3-118) 

-C- 

cağla-: Çağlayarak akmak (5-213) 

caḫĢır: ÇakĢır, Ģifalı ot (40-81) 

calba: Dağlarda biten ısınmak için de yakılan dikenli bir ot  

caŋġama: 1.Laf dalaĢı, tartıĢma, 2.Yüksek sesle konuĢma (7-252) 

cara: Hayvanın doğum suyunun akması 

cebir al-: Zorla alıkoymak (26-34) 

cere: Toprak testi, küp (26-160) 
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cığındırıḳ: Etin köpüklü perdesi, iĢe yaramayan kısmı  

cılġı: Dar patika (41-78) 

cıncıḳ: Cam (20-31) 

cırmala-: Tırmalama (24-31) 

cırrıḳ cücǖ: Serçeden biraz büyük eti yenen bir kuĢ 

cıyíḳlama: Ġnce bulgurdan yapılan bir tür çorba (25-154) 

cingan: Çingene (39-103) 

cinnik: Eski odalardaki selamlık (6-197) 

culuḳ: Hindi (52-77) 

cumbar: Ġlaç macun (49-115) 

curun: TaĢ veya tahtadan yapılmıĢ oluk, kurna 

-Ç- 

çağ: Ġlkel banyo (14-83) 

çaḫıldaḳ: 1. Koyunun kıçına yapıĢmıĢ dıĢkı. 2. Topaklanarak elbiselere yapıĢan kar 

(45-154) 

çaḫĢır: Yenilebilir bir ot türü (40-82) 

çat-: SataĢmak (1-246) 

çeki: Yaranın üstüne ottan yapılan iltihap kurutucu doğal bir ilaç (51-70) 

çer: Hayvanlarda görülen bir tür hastalık 

çerçi: Seyyar satıcı (25-160) 

çeten çul: Kıl çuval (25-105) 

çiçele-: Yağmur çiselemek (26-66) 

çimdik gimi: Tırnak ucu kadar (11-45) 

çimdir-: Yıkandırmak (14-13) 

çipil: YaĢ mera, sulu çalılık (32-131) 
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çipri: Çalı, takım (32-130) 

çit: Basma kumaĢ  

çiyin: Omuz (3-39) 

çomça: Kepçe (22-21) 

çüŋgü: Çadır direği (53-82) 

çüt: çift (25-27) 

çütcü: Tarla iĢçisi (25-188) 

çüĢdürüm eĢĢē: Uzun eĢek oyunu 

-D- 

dam: Ev (39-37) 

damāsı-: Ġmrenmek (3-41) 

darāz: Bağ bahçe (5-114) 

darbız: YaĢ toprak (32-17) 

dehat gel-: Güç kuvvet gelmek (28-72) 

delalat ol-: Aracı olmak (33-15) 

deaĢik: 1. Elbise (32-13), 2. Elti 

dert deĢil-: Dertlerin tazelenmesi (39-199) 

devlikisūn: Bir gün sonra (49-209) 

deyĢet: ġiir (34-171) 

dıvra-: Ekin baĢak verecek duruma gelmek (1-204) 

dısdıvraḳ: Derli toplu 

dibine yakma: Sebzeli salçalı pilav (30-35) 

diha: ĠĢte, Ģu, Ģura anlamlarında gösterme ifadesi (45-20) 

dilçik: Ayakkabı ve kemer tokalarındaki küçük metal çıkıntı  

dil dibā: “dil dibeği” dilbaz, çok konuĢan 
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diremit: Dinamit (42-37) 

dirsek: Dönemeç (13-23) 

donturaĢlı avrat: Disiplinli, sözü dinlenen hanım (7-227) 

doŋuĢ-: DövüĢme, kavga (39-293) 

dorlaḳça: (5-135) (bkz. dorlazca) 

dorlazca: Yeni yetiĢen çocuk (5-60)  

dölāse: “dölek ise”  dölek: 1. Engebesiz, düzlük, 2. Uslu olma (34-69) 

döl: Çocuk (5-160) 

dulda: Gölge, korunaklı yer (3-33) 

duluḳ: Yanak 

düürcük: Ġnce bulgur (45-28) 

dürü: 1. Çeyiz öteberisi 2. Evlenecek kiĢilerin kız tarafından erkek tarafına erkek 

tarafından da kız tarafına gönderilen elbise, mutfak eĢyası, vb. hediye (16-43) 

düv-: Dövmek (34-205) 

düven: Dükkan (28-68) 

-E- 

ede: Ağabey, baba, dede (26-250) 

egid-: Besleyip büyütmek (6-172) 

ehliz: YumuĢak huylu, sakin (7-202) 

elcek: Karda batmayan ayakkabı (41-12) 

elet-: UlaĢtırmak (28-65) 

ellām: Herhalde (19-48) 

emmideĢ:Amca oğlu (9-178) 

endeze: Ev eĢyası, araç gereç “endeze olursa el övünür” (25-72) 

enecik: Merdiven (6-192) 
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enik: 1. Köpek yavrusu 2. Çocuk (39-78) 

erbiĢim: ĠbriĢim, ipek (2-140) 

esirikli: Sağı solu belli olmayan 

essah: Sahiden, gerçekten (3-131) 

eĢġın: Baharda bağların sürgünü, filizleri (27-29)  

evdime: Kilim (40-6) 

evir-: Erkmeği arkasını önünü çevirerek piĢirmek (12-62) 

eyinnil nen: Ġyilikle, güzellikle (11-84) 

-F- 

ferfana: Ziyafet sofrası (7-360)  

ferik: Civcivden biraz büyük (47-20) 

firez: Ekin kalıntısı (41-49) 

firik: Çiğ tahılın ateĢte yarı piĢirilmiĢ hali (39-229) 

f : Hayvan yiyeceği ot (7-78) 

fortum: Hortum (1-155)  

-G- 

ġadana: Ahlakı zayıf kadın 

ġadasını al-: “BaĢına gelecek kötülükler bana gelsin” anlamında geçen duada 

kullanılır. (30-9) 

ġalaba: Kalın, kabarık  

ġalan: Artıḳ, bundan sonra (52-44) 

ġalın: Kız babasının damat tarafından aldığı Ģey “tüfek, hayvan, altın vs.”  (17-97) 

ġalıĢ: Büyük orak(12-24) 

ġalıĢla-: Ekin biçmek (12-54) 

ġalle: Para kasası 
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ġallep: Güvercin 

ġambır: Kambur (13-66) 

ġameĢ-: Ağzı sulanmak, yerken buruk bir tat almak 

ġamina: Habire, sürekli (4-19) 

ġamiĢ çığ: Hasırın bir çeĢiti (47-40) 

ganere: Kadına hakaret etme sözü 

ġanne: Cam ĢiĢe 

ġaŋırt-: Geriye doğru bükmek 

ġapıt: Erkek paltosu (17-180) 

ġarababa: Vücutta iyileĢmeyen yaralar çıkaran bir tür hastalık (3-101) 

ġarāç: BaĢı kara koyun (47-14) 

ġarā-: Karanlık çökmek (16-83) 

ġas-: Çevirmek, çevrelemek, örmek (45-46) 

ġasdıḳ: Hayvan ağılı 

ġaslek: Bilerek, isteyerek, kasten 

ġat: Elbise 

ġav: AteĢi tutturmak için kolay yanan yakacak (25-48) 

ġavûrġa: KavrulmuĢ buğday (3-164) 

ġaya torçu: Bir ot türü (53-57) 

ġayġana: Pekmezli yumurta (49-145) 

ġayrı: Bundan sonra, artık (2-32) 

geçgere: ĠnĢaatta kullanılan malzemeleri taĢımak için iki kiĢinin kullanımına uygun 

olan araç (26-131) 

gelberili: Hatır gönül sayan, insan kıymeti bilen (31-55) 

gelinniK  et-: Kayınbabaya karĢı saygıdan iĢaret dili ile konuĢmak (14-74) 
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gem: Tarla sürmeye yarayan bir alet (48-117) 

gendāndini: Kendi kendini (39-134) 

ger ġoyun: Postu beyaz çizgili koyun (47-14) 

ger: 1.EkĢi, 2. Leke 

gevel: Bahçe ve tarla sulamak için açılan ince su kanalı (7-364)  

geyik göbā: Bir tür Ģifalı ot (53-58) 

ġıfla-: Ayıklamak (26-62) 

ġılap: Suret, Ģekil (11-5) 

ġındam: Az (25-37) 

ġırā: Kırağı (26-107) 

ġırāna: Kenarına (16-101) 

ġırḫ-: Kırkma iĢlemi (47-43) 

ġırḳla-: 1.Ġyice arıtmak, 2. Yeni doğan çocuğun, doğumunun kırkıncı gününde 

birtakım geleneksel törenlerle yıkamak  (21-35) 

ġırma: Ġnce bulgur ve pekmez ile piĢirilip kurutularak tüketilen bir tatlı (47-26) 

ġısġa: Soğanın küçüğü (25-28) 

ġıtal-: Azalmak (49-169) 

ġıvgıllıḳ: Sıska iĢe yaramayan hoĢa gitmeyen adam 

ġıvıĢ: Koyun, keçi dıĢkısı. 

ġıyıḳla-: Aralamak  

ġıyma: Bulgurlu yemek, kısır (14-39) 

ġızıl yúğruk: Çıban (18-32) 

ġızın-: Isınmak  

giciĢ-: KaĢınmak (32-74) 

gilik darı: Küçük tanecikli mısır (3-77) 
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giĢi: Koca (25-187) 

ġocuḳ: Kaban, mont 

ġodduĢ: Gözü açık, kurnaz 

ġoŋur: Kibirli 

gṓ paḫla: YeĢil bakla (32-62) 

ġō ver-: Dedikodu yapmak 

ġor: Odun yığını (45-110) 

ġoyaḳ: Ġçine kar suyu da biriken dağlardaki çukur, hendek “Her koyağa mazı yağmaz 

yağarsa birine yağar onun da kıymetini bil.” (23-61) 

göbelek: Mantar (53-56) 

gölek: Gölet (14-104) 

gölüKcü: Yük hayvanı ya da büyükbaĢ inek, camız, manda ile uğraĢan (45-71) 

gön: Hayvan derisi (30-24) 

ġudu: Kurnaz, menfaatçi 

ġuru ġosġa: Fakir olduğu halde zengin edasında olan kimse 

ġuruluḳ: Arazi, koruluk (32-150) 

ġuĢ ġuĢ: Bir karıĢ kadar  boyu olan dilimli yapraklı ilkbaharda toplanıp yenilebilen 

bir ot (49-235) 

ġutnu tuman: Parlak, ipek ve pamuk karıĢımlı güzel bir Ģalvar (3-43) 

ġuymaḳ: Un, irmik ve su ile piĢirilen hamurun geniĢ bir kapta ortası oyularak 

tereyağı ile eritilen pekmezin ortasına dökülmesiyle yapılan bir tatlı türü (50-51) 

ġuz: Kuzey (38-121) 

gücele: Zar zor anlamında bir zarf. 

günēyk: Ayçiçeği (44-17) 

güvā: Damat (52-86) 
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-H- 

hacet: Alet edavat (25-166) 

harınan: Hararatle, ateĢle (26-300) 

haspir: Kuru yemiĢ (26-147) 

hatize: Tereyağ, niĢasta ve pekmezle yapılan bir tatlı türü (49-132) 

haysı: Hangisi 

hazın damı: Kiler (25-94) 

hėka/hēkâ: Hikâye (42-61; 8-61) 

heḵel: Topal (45-137) 

helik: Karda batmamak için giyilen bir ayakkabı (23-56) 

helke: Kova (43-13) 

heye: Evet (7-443) 

hezan: Yapıda kullanmak için büyük gövdeli ağaç (23-49) 

hıs boğmaç: Gizli gizli iĢ yapan, içten pazarlıklı 

hıĢna-: Ġyice dövmek (39-157) 

hōla-: Saldırmak (18-49) 

horaf: Çirkin (17-95) 

horanta: Aile (25-11) 

horapbanaḳ: Bir oyun (50-133) 

hṓr-: Haykırarak ağlamak (26-227) 

Horum: Tarlada yığılmıĢ bitki öbekleri (26-183) 

hörf: Korku (7-367)  

hüdüd: Hudut (37-59) 

-I- 

ıcıḳ: azıcık (25-204) 
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ığrala-: 1.Sallamak, 2. Sıkıntıya sokmak (11-104) 

ıḳtır-: Deveyi çöktürmek (37-21) 

ırayına hür: Ġstediği gibi hareket eden (39-244) 

ızar: Kadın giysisi kara çarĢaf (1-255) 

-Ġ- 

indi: Ģimdi (24-19) 

inecik: Merdiven (6-192) 

iĢirik: Çapak (44-67) 

iĢmar: ĠĢaret dili (20-44) 

ivez: Sivrisinek (7-15) 

iyeĢ-: ĠnatlaĢmak 

-K- 

kea: Kahya, muhtarlık yapmıĢ kimse (25-174) 

keçelik: Keçeden kilim (1-180) 

kefle-: Kazanda kaynayan pekmezi durultmak (21-66) 

kelep: Ġp yumağı, ip çilesi (47-45) 

kead: Lira (39-178) 

kep-: 1.Çökmek, yıkılmak, 2. Yere kapaklanmak (28-87) 

kepcik: Buğdayın kabuğu (47-67) 

kepir: Verimsiz çorak tarla (7-389) 

kertik: Çentik, boğum 

kes: Nohut ve bakla samanı 

keĢik: Yaylaya çıkarken dönüĢümlü olarak hayvanlara bakma (53-74) 

keven: Yakacak olarak da kullanılan dikenli bir ot türü (13-18) 

kezzek: Hayvan gübresinden elde edilen yakacak (25-50) 
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kıslevet: Lastik ayakkabı (40-44) 

kiçik: AĢağılama sözü (17-85) 

kirmen ārmek: Ġp, yün eğirmek (25-104) 

kirtik: Sabunun küçük bir parçası 

kis: Bent (4-22) 

kiviĢle-: Gizlice gözetlemek 

kömbe: Gözleme (26-57) 

kömme: Gömme (32-21) 

ḵȫŋ: Köyün (1-7) 

könçek: Ġç gömleği (1-175) 

köpümek: Yorganın yününü astara tutturarak dikmek (4-39) 

ḵösgüç: Ucu yontulmuĢ değnek ile oynanan bir oyun (49-225) 

kösdük: Köstebek (19-63) 

kösnü: Köstebek  

köĢger: Ayakkabı diken (5-172) 

kötek: Dayak (15-17) 

köten: Toprak sürmeye yarayan tarım aleti (7-75) 

köy atġısı: Köyün giderleri için köylüden toplanan para (7-215) 

köynek: Ġç gömleği (34-196) 

ḵúrú-: Kürekle temizlemek (26-266) 

küggülü: Salıncak (49-228) 

külek: Tahta kovadan ölçü aleti (26-176) 

künde: Her gün (21-5) 

küpecik: Toprak testi (21-71) 

kürük: EĢek yavrusu 
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kürün: Büyük tahta su teknesi (33-43) 

küskúrsú: Altına mangal ile köz koyulup üstüne örtü örtülerek yere kurulan etrafına 

insanların oturup sohbet ettiği tahta sehpa (3-164) 

küĢne: Hayvanın yediği bir ot “Öküzün küĢneye çöktüğü gibi ne çöküyoŋ”(6-130) 

-L- 

lōlama: 1. Hamuru yuvarlayarak yoğurma, 2. Loğ taĢı ile ezme, sertleĢtrirme (3-70) 

-M- 

mā: Eski yapılarda oda bölmesi (32-32) 

mahal: Yer, yöre (7-366) 

mal: Hayvan (25-108) 

malamat ol-: Heyecanlanmak, periĢan olmak (14-92) 

mamırsa: Mısır unu ve pekmezden yapılan yemek (50-50) 

masatla-: Bileğilemek (26-91) 

māsere teĢti: Pekmez kaynatılan, niĢasta yapılan büyük bakır leğen (3-50) 

masġaralıḳ: Komiklik (1-53)  

masġara ol-: Rezil olmak  

māsiyeti: ĠĢin gerçeği, aslında  (53-20) 

melengiç: Kuru yemiĢ (3-164) 

melhem: Merhem (39-333) 

mellō: BeĢtaĢ oyunu (49-221) 

mertek: Yapılarda kullanılan büyük kalın ağaç gövdesi (23-49) 

mes: Mest, üzerine mesh edilebilen yumuĢak deri ayakkabı (1-251) 

meses: Çifte sürülmüĢ öküze takılan uzun değnek (7-391) 

mezdē: 1.Çam, 2. Çam sakızı (11-104) 

mıllavara: Gece oynanan bir oyun (49-214) 
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mídara et-: Eyvallah etmemek (6-60) 

midyel: Tarım aleti (7-77) 

muhanet: Ġyilik yapmayı sevmeyen, kötü, adi, cimri kimse (7-71) 

muzġanma-: Uyuklamak üzere uzanma (26-184) 

-N- 

nefes: Nazar (3-10) 

nēlēse: Nasılsa (32-45) 

nine-: Ne eylemek (39-333) 

-O- 

ōlluḳ: Üvey oğul (2-15) 

o günüŋ báhrinde: GeçmiĢ zamanda, o vakitlerde (25-10) 

oḫuntu: Davetiye (26-80) 

oḳlā: oklava (12-63) 

oḳlāç: Oklava (11-100) 

-Ó- 

óğrek: AlıĢkın  

ṓne: Önüne (34-51) 

-Ö- 

öğün yoḳ öĢük yoḳ: Yemek yok yemeği yapan yok (26-225) 

öndüç:1.Ödünç, 2.KarĢılıklı imece usulü (14-30) 

ötāçi: Öte geçe (17-103) 

ötān: Geçen gün (49-158) 

ötǖz: Öte yüz, diğer taraf (32-69) 

özü dȫmek: Dayanamamak, kıyamamak (16-76) 

-P- 
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palaz: Kilim (45-157) 

pavraz: Pervaz 

periĢanla-: PeriĢan olmak  

pırtı: Giysi, kumaĢ (25-68) 

pic: 1.Bitkinin gövdesinden çıkan iĢe yarasız kısmı 2. Ham meyve, yabani meyve.  

pinnik: Tavuk kümesi (44-45) 

pur: Killi bir tür toprak (22-100) 

pür: Tarla bitkilerinin yeĢil yaprakları, pancar yaprağı (26-109) 

pürçük: Saçak, püskül (45-138) 

-S- 

saḫar: 1.Alnında aklık olan hayvan (26-216), 2. Saçın girdap gibi kıvrımlı olan 

bölgesi.  

sal: Tahta tekne (27-8) 

satır: Kova (35-53) 

sav: Gibi edatı (7-164) 

sav-: Göndermek, uğurlamak, uzaklaĢtırmak (14-9) 

savıĢ-: Gitmek (16-17) 

sehan: Büyük bakır tas (25-164) 

seamen: Seğmen (27-51) 

seyip: BaĢıboĢ 

sığ: Ġki ayak sığacak kadar patikadan çok dar yol (32-134) 

sığılġan: Bitimsi parazit, böcek (32-73) 

sırt gėy-: Giyinmek 

s nenmek: Gizlenmek saklanmak 

sini: Büyük tepsi (53-104) 



 

443 
 

siŋ siŋ: AteĢin içinden geçerek oynanan bir oyun (52-100) 

siŋilemek: Ġnlemek 

sirken: Yenilebilir bir ot (39-221) 

sitil: Kulplu bakır kap (26-189) 

soḫu: Tahıl öğütme taĢı (7-60) 

sōḳ ġuyu: Lastik ayakkabı (6-207) 

sōḳ vur-: Bitkiyi dondurmak (26-108) 

sṓl-: AteĢte hafif kızartmak, rengini soldurmak  

soḳranmaḳ: Söylenmek 

somruḳ: Çocuğa az az somurmak için verilen lokum ya da kuru dut gibi yemiĢ (26-

33) 

soyḫa: Ölünün arda kalan giysisi “soyḫacīna ġalasıca” (2-263) 

sömelek : Kundağa belenmiĢ bebek ( 51-9) 

suma: Sima (13-135) 

sundurma: Çadır direği (53-94) 

sunuḳcu: Kırık çıkıkçı (49-114) 

südük saçmak: Ġftira etmek (25-182) 

sülenke: Yassı bir taĢla oynanan oyun (49-222) 

sümit: Ġnce bulgur (51-115) 

sürgün: Hasat sonrası (26-107) 

süve: Kapının üst kısmı (6-137) 

süyüḵ: Çatının kenarı (6-189) 

Ģelek: Sırtta taĢınan yük (51-7) 

-ġ- 

Ģelek: Yük (51-24) 
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ĢimĢed-: Sivriltmek (48-55) 

Ģíír: Çığır, karda kürekle açılan yol (45-133) 

Ģiyeç: Ağaçtan yapılmıĢ çit 

Ģor: Laf, söz (25-102) 

Ģōra: Çorba (32-62) 

-T- 

tafdá: Renkli bir tür gelinlik kumaĢı (26-23) 

taḫım: Tarla sınırı (2-113) 

taḳtuḫa: Tahtadan yapılmıĢ ayakkabı (1-196) 

táár: Ağaçtan oyma soğuk su termosu (27-15) 

tavaaĢı: Salçalı bir tür pilav (14-50) 

tazzik yap-: Baskı yapmak  (39-246) 

tekleme: Tek tük (33-16) 

terge-: 1.Terketmek, 2. Bırakmak (37-26) 

terki: Arka, arkası (32-38) 

tığ: Harman savurma, dāne çıkarma (7-77) 

tıhra: Buğday yığını (6-128) 

tıḳġat: Dikkat (17-13) 

tırpan: Tarım aleti (26-91) 

tiğrek: Ġlaç, em, panzehir (7-211) 

toḫaç: Tahtadan yün, halı, kilim yıkama aracı (49-278) 

toḫan-: Dokunmak (41-19) 

toḫuĢ-: Kafa kafaya çarpıĢmak 

toḳlu: Çelik dikenli tasması olan köpek (41-80) 

top muazası: Top düzeneği (1-198) 
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toy boḫu: Cevizli beyaz Ģeker (52-117) 

toyġa: Dövme ile yapılan bir tür çorba (26-231) 

tuman: ġalvar, don (3-43) 

tut: Dut ağacı (12-36) 

tülü daylak: Deve (37-18) 

-U- 

ucca ucca: YavaĢ yavaĢ (6-79) 

ufaraḳ: Ufakça (44-36) 

uğu ġuĢu: BaykuĢ (3-7) 

utuz-: Oyunda, yarıĢta kaybetmek, ütülmek (18-47) 

-Ü- 

üce: Yüce (40-76) 

üt-: Tüyleri ateĢle yakmak 

-V- 

velhan: Nadas (48-40) 

-Y- 

yaba: Tarım aleti (31-61) 

yālıcaḳ: Yenilebilir bir ot türü (49-240) 

yalınaḳ: Yalın ayak (32-56) 

yannıḳ: Tahtadan yayık aleti (51-151) 

yavĢan: Çayı da yapılan, ishale iyi geldiği söylenen bir ot türü (34-71) 

yekin-: Ayağa kalkmak (5-130) 

yelkir-: KoĢar adım yürümek (7-337) 

yepel saĢlı: Parlak saçlı (25-143) 

yere çal-: Yere atmak (53-19) 
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yētden: Yeniden (33-7) 

yılancıḳ: Bir tür hastalık (5-140) 

yúğsúk: Düğünlerde oynanan bir oyun (52-103) 

yumak: Yıkamak (25-178) 

yúmúĢ: Emir, buyruk (40-6) 

yūrruḳ: Yuğururuz (14-28) 

-Z- 

zahra: KıĢlık yiyecek (48-10) 

zamıḳ: Çam reçinesi, zamk. 

zamıḳla-: Birbirine ulamak (45-110) 

zat: ġey, yemek (25-93) 

zehroĢ: SarhoĢ (28-61) 

zelbe bā: Öküz bağı (52-91) 

zıvın-: SıvıĢmak, kaçmak (7-222) 

zilif: Bağ filizi (47-57) 

zoba ġaymaḳ: Sobayı yakmak (6-119) 
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