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 Saygı Değer okurlarımız;

 Dergimizin kırk birinci sayısı ile yine sizlerle bir-
likte olmaktan onur duyuyorum.

 Bu sene Ramazan Mayıs ayına denk geldi. Allah 
hepimizin oruçlarını ve hayırlarını kabul etsin.

  Hepimizin bildiği gibi Atamızın Milli Mücadele-
yi başlatmak için Samsun’a çıkışının yıl dönümü olan 
19 Mayıs’dan dolayı Tüm Ulusumuzun Gençlik ve 
Spor Bayramını şimdiden kutluyorum.

 Bildiğiniz üzere dergimizi 2016 yılı Ocak ayın-
dan itibaren çıkarmaya başlamıştık. Ne mutlu bize ki 
kesintisiz olarak, istikrarlı bir şekil de devam etmek-
teyiz.

 Bizleri takip ettiğiniz, bizleri yalnız bırakmadığı-
nız için hepinize, çok teşekkür ediyorum.

 Geleceğin ülkemize, dünyamıza huzur ve mutlu 
yarınlar getirmesi dileklerimle. Hoşça kalın...

Okan AVŞARKOCAOĞLU
(Editör)
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1 2

 28 Nisan 2019 Pazar günü yoğun bir katılımla Av-
şarelleri Derneğimizin 1.Olağan Genel Kurulunu ge-
rekleştirdik. Yeni seçilen Yönetim kurulu ve Denetim 
kurulu üyelerine başarılar diliyorum. Hepimize hayır-
lı olsun. Allah çıktığımız bu yolda bizleri utandırma-
sın, İnşallah.

 Başta Kurucu yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım 
olmak üzere bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcı-
lara çok teşekkür ediyorum.

 AVŞARELLERİ DERNEĞİMİZİN              1.OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
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YÖNETİM KURULU (ASIL)

1-Okan AVŞARKOCAOĞLU (Başkan)
2-Suat KAYA (Başkan Yardımcısı)
3-Mahmut KÖK (Genel Sekreter)
4-Mahmut Murat YAKUT (Sayman
5-İbrahim AYVAZ
6-Ali KOÇ
7-Ergül TÜRKASLAN
8-Ercan KUMLU
9-Dursun Ali KARAKUŞ
10-Özkan DUMAN
11-İsmail KUVAL
12-Hakkı ÖZSOY
13-Dursun TUTAR
14-Murat YILDIZ
15-Ümit Dilci
16-Ergün KOÇER
17-Sali KOÇAK
18-Bekir ARIK
19-Musa KOCA

DENETİM KURULU (ASIL)

1-İbrahim ÜLKER
2-Gökalp ÖNER
3-Bilgehan ÜLGER

YÖNETİM KURULU (YEDEK)

1-Mehmet GÖKER
2-Sebahattin YILDIRIM
3-Abidin SEZGİN
4-Celal TOPAKTAŞ
5-İbrahim BAYRAM

DENETİM KURULU (YEDEK)

1-Mustafa KALTAKKIRAN
2-Ümit GÜNEROĞLU 
3-Mehmet BAĞIRGAN

 28 Nisan 2019 Pazar günü yoğun bir katılımla 
gerçekleştirdiğimiz 1.Olağan Genel Kurulumuzun ar-
dından yeni yönetim kurulumuz toplanarak, aşağıdaki 
gibi görev dağılımı yapmıştır. Yeni seçilen Yönetim 
kurulu ve Denetim kurulu üyelerine başarılar dilerim. 
Hepimize hayırlı olsun. Allah çıktığımız bu yolda biz-
leri utandırmasın, İnşallah.
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5 6
Aslan AVŞARBEY

BİR İFTARIN ARDINDAN
(Sözüm nefsimedir! )

Dediler iftar var şehitler için
Erinmedik gittik elhamdülillah 
Bu yurda can veren yiğitler için
Bol bol nutuk attık elhamdülillah

Elbette davete ettik icabet 
Ne de olsa beleş idi ziyafet 
Dekolte, spor, resmi kıyafet
Al rengi yeşile kattık elhamdülillah

Her masada şehit yakını vardı
Selam verdim aldı, hatırım sordu
Sohbet kısa sürdü, kesildi ardı
Bu işten de yırttık elhamdülillah.

Açlıktan az daha yıkılayazdık
Geç okuyor diye imama kızdık
Servis yapılacak ilk masa bizdik
Çok iyi yer tuttuk elhamdülillah.

Susuzluk bedene vurmadan darbe
Kaşıklar ellerde hazırdık harbe
Önce soframıza geldi bir çorba
Hızla iftar ettik elhamdülillah.
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Bir zeytinden tattık bir de hurmadan
Gözüme pastırma battı durmadan 
Geri kalınır mı sac kavurmadan
Azmedip de yettik elhamdülillah.

Dolu geldi bomboş gitti tabaklar
Sarmalar, dolmalar, taze kabaklar
Garsonlar kebabı en sona saklar
Dana kuzu eti tattık elhamdülillah.

Arkadaşım bu yetmez daha koy dedi
Bana dönüp tıka basa doy dedi
Biz oh dedik, dertli ana oy dedi
Saf rolüne yattık elhamdülillah.

Seçmedik masaya geleni yedik
Tıka basa doyduk kalmadı gedik
Müftü dua etti biz âmin dedik
Kırk lokmayı yuttuk elhamdülillah.

Hoca misali biraz da biz öldük
Kadayıf çok geldi ikiye böldük
Fıkralar anlatıp neşeyle güldük
Güle güle bittik elhamdülillah.

Baş davetli nutuk irat eyledi
Vallahi çok güzel şeyler söyledi 
Babası dinleyip ana ağladı
Biz de hüzne battık elhamdülillah.

Çok sürmedi geçti kederli hava
Söz konusu vatan, kutsaldı dava
İmara açıldı dağ, tepe, ova
Parsel parsel sattık elhamdülillah.

Nihayete erdi böylece iftar
Herkeste bir neşe herkes bahtiyar
Bu akşam aklıma düşmedi o yar
Bir kenara ittik elhamdülillah.

Meçhul, kime sevap kime ad oldu
Kimi gönül mahzun kimi şad oldu
Bu işten lokantacı abat oldu 
İlk fark eden zattık elhamdülillah.

Daha söz demeye değilim ehil
Bildiklerim budur kalmışım cahil
Ağası, paşası, Mülki de dâhil
Ona buna çattık elhamdülillah

Mülki (Aslan AVŞARBEY)
14.06.2017-Eskişehir
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Ahmet Z. ÖZDEMİR
AŞİRETİN DÖĞÜŞ ETTİ DUYDUN MU?
 Çukurova Türkmenleri içinde bir Bekir Ağa vardır. 
Bekir Ağa kimilerine göre Cerit oymağından, kimile-
rine göre ise Avşar oymağındandır. Hangi oymaktan 

olursa olsun Bekir Ağa aşireti tarafından çok sevilen 
ve sayılan bir kişi idi.

 Henüz bilinmeyen bir nedenle Bekir Ağa padişah 
tarafından Halep’in Rakka ilçesine sürgün edilmiştir. 
O zamanlar Halep Osmanlı topraklan içindedir. Be-
kir Ağa orada on beş yıl kalır. Günü tamamlanınca da 
oradan ayrılır.

 Ama beri taraftan bu on beş yılda çok şeyler de-
ğişmiştir. Bekir Ağa’nın kendisinden başka beş er-
kek kardeşi daha vardır. Bir aşiret kavgasında bu beş 
kardeşten dördü öldürülmüştür. Aşiret bu dört ölüyü 
Bekir Ağa’ya nasıl duyuracak. Aralarında tartışmalar 
olur. Sonunda bu görevi Dadaloğlu üstlenir.

 Bekir Ağa’nın sürgün yılları dolmuştur. Kendisi 
Akbez, Haltanlı (İslahiye güneyinde bir köy) İslahi-
ye, Hacı Osmanlı (Osmaniye). Akyar (Osmaniye’de 
bir köy). Toprakkale. Mustafabeyli. Hürüuşağı (Türk 
Şükrüye - Yeni Kent) yoluyla Ceyhan ilçesinin şimdi-
ki Tatarlı köyünün bulunduğu yere gelir.
 
Bekir Ağa’nın aşireti de o zamana kadar Tatarlı’ya gel-
miştir. Burada karşılaşılır. Hal, hatır sorulur, hoşbeş 
edilir. Bekir Ağa bir de bakar ki aşirette bir durgunluk 
var. Hele kardeşlerinden dördünü orada göremeyince 
merak içinde kalır ve Dadaloğlu’na sorar:
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Zatıdan: Zaten, eskiden, esasen.
Üleş: Leş, burada insan ölüsü, ceset.
Miktat Paşa: Bekir Ağa’nın kardeşlerinden biri.
Hayf: İntikam, öç.

Şiir, 1954 yılında Sarızlı Amber Eroğlu ile Ceyhan Hürü Uşağı (Türk Şük-
rüye-Yeni Kent) köyünden Hürü Oğlu İsmail (İsmail Halis Çelik) ‘den der-
lenmiştir.

Esti poyraz yeli bulandı hava
Zatıdan gamlısın sen Çukurova
Atına bin gel de ey Bekir Ağa
Aşiretin döğüş etti duydun mu?

Dadaloğlu böyle başlayınca Bekir Ağa hayıflanır.
Çekildi kılıçlar çok indi başa
Kartallar kuzgunlar indi üleşe
İkisi boy beyi bir Miktat Paşa
Döğüşü döğüşü öldü duydun mu?

Acep hayfın alır mola sağları
Mızrakları deldi, geçti dağları
Boynu uzun İrecepli Beyleri
Çark elinde kavga etti duydun mu?

Parladı kılıçlar bindi kılıca
Atı yavuz olan çıkıyor uca
Çukurova girdi kılıç kılıca
Kanl(ı) üleşe kartal indi duydun mu?

Der Dadal’ım söyler sözün merdini
Yavru şahin ıssız koymaz yurdunu
Biz de verdik beş kardeşin dördünü
Bu işimiz böyle oldu duydun mu?

Türkü bitince Bekir Ağa uzun bir “ah!” çeker.

— Ey Dadaloğlu. Eğer böyle olduğunu bilseydim, dö-
nüp de buralara gelmezdim, der.

Ceyhan’ın şimdiki Altıgözbekirli köyü ile Ceyhanbe-
kirli köyü işte o Bekir Ağa’nın adından gelir. Her iki 
köy de aynı aşirettendir. Bekir Ağa’nın torunları dahi 
Altıgözbekirli köyünde yatarlar. Altıgözbekirli köyü-
nün şimdiki halkı ise 1865 iskânından sonra oraya 
yerleşmiş Cerit Türkmenleridir.

— Dadaloğlu, aşiretteki bu durgunluk nedir? Bana bir 
haberin yok mu?

Dadaloğlu da heyecanlanır, Cevap verir:

— Ağa, telden mi söyleyim, dilden mi?

Bekir Ağa:

— Dadaloğlu telden söyle ki hem kasavetim dağılsın 
hem de durumu anlıyayım, der. Bunun üzerine Dada-
loğlu sazını eline alır ve şöyle söyler:
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Gülhan ÇABUCAK
(AvşarBabamBenim)

Benim bu dünyaya geliş sebebim
Göyünerek yanıp, vukua ermekmiş
Pervane misali – dara düşünce
Manaya dönerek nefsi yermekmiş.

Uykusuzluk bedenimi yorarken
Duygularım benliğimi sararken
Etrafım da gidenimi ararken
Ben de var olana gönül vermekmiş.

Hayaline esir düştüm bu sıra
Kölesiyim sultan olsam Mısır’a
Bir anlık özlemim sığmaz asıra
Derdimin dermanı O’nu görmekmiş.

Gülhan’ ım gizemli rüyaya dalıp
Yârin huzurunda, bir nefes alıp
Rabbimin varına selamım salıp
Can veren yoluna canı sermekmiş
“AvşarBabamBenim” – Gülhan Çabucak

CAN VEREN
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NE DİYARDA BİTTİN, SARI SÜMBÜLÜM

 Hasan Kâhya Ceyhan’ın İmiruşağı köyündendi. 
İlkbaharın gelmesiyle Sariyecek Yaylasına çıktılar. To-
marza’nın Hürüuşağı köyünde oturan Halil Ağa da 
Zelfi’nin Berçin yaylasına göçtüler.

 Halil Ağa “Oğlum, Sariyecek Yaylasında oturan, 
İmiruşağı köyünden, İmiroğlu Hasan Kâhya duydum 
ki cins arap atını satacakmış. Yanına bir arkadaş al 
da git. Benden selam söyle. Kaç para isterse ver. Atı 
da terkine tak bana getir” dedi. Abdurrahman: “Olur 
baba. Yarın arkadaşım Ali’yi alır, kır atla, doru ata bi-
ner, gideriz” dedi. 

 Sabahleyin, arkadaşı Ali ile atlara binerek, dağları, 
belleri aşıp, Sariyecek yaylasına vardılar. Hasan Kâh-
ya’nın çadırının önünde atlardan indiler. Hoş beşten 
sonra;

 Abdurrahman: “Hasan Emmi babamın selamı var, 
sende satılık bir Arap atı varmış, onu almak istiyor” 
dedi. Hasan Kâhya: “Olur vereyim” diyerek pazarlığı 
bitirdiler. “Atı getirsinler de biz gidelim.” Hasan Kâhya: 
“Olmaz öyle şey, akşamın karanlığında gidemezsiniz. 
Bu gün benim misafirim olun, yarın sabah gidersiniz” 
dedi.Y ı l m a z    I L I K
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 Akşam büyük çadırın içinde diğer komşulardan 
da adamlar geldi. Gelin, kız karışık, konuşup muhab-
bet ettiler. Muhabbet bittikten sonra, aralarından biri: 
“Bu akşam misafirimiz sayesinde bir araya geldik, böy-
le toplantılar az olur. Toplanmışken haydin birer sıra 
türküsü söyleyelim.” diyerek başta bulunan birinden 
sıra türküsünü başlattılar. Sıra türküsü söylenirken 
Hasan Kâhya’nın kızı Bahar gelip, Abdurrahman’ın 
karşısına oturmuştu. Birbirilerine bakıyor, söylenen 
türküleri duymuyorlardı. Bilmedikleri, duymadıkları 
bir dille konuşuyorlardı, sessiz, kendi aralarında, göz 
işaretleriyle:

- Kız sen ne güzel şeysin böyle,
- Sen de yakışıklısın hani ya,
- Kız seni babandan istesem, bana verir mi?
- Vermez. Vermez öyle delilik yapma?
- Ne yapacağım öyleyse?
- Kaçır beni!
- Nasıl, ne zaman?
- Bu sabah horozlar ötmeden, kimse uyanmadan, 
ben yolun bükünde seni beklerim.
- Sahi mi söylüyorsun?
- Elbette sahi söylüyorum.
- Tamam olur. Kaçırırım seni.

 Oturanlardan biri: “Abdurrahman sıra sende” de-
yince, Abdurrahman uyandı. Aklı başına gelip, etrafı-

na baktıktan sonra, yüzünü Bahar’a çevirerek, imayen, 
gidecekleri yolları Bahar’a tarif etmeye başladı:

Kızılgöl, Yoğunoluk, Berçine Yayla
Bu yıl da böyle olsun, yar yürü, yürü
Ağsu da Çamoluk, Kurtların Beli
Kokarkuyu, Kurubel yürü, yürü.

Çık Aslantaş’a da Soğanlı Ovası
Yüksek Kurtkulağı belli havası
Dumanlı da tor seyfiler yuvası
Yağpınarı’na doğru yol yürü, yürü.

Soğanlı, Koçdağı da arası Han’dır
Elbizeli Çarşakbeli mekândır
Şol sarıçiçeğe, Beraklı kondur
Eli deste güllüm, al yürü yürü.

Hubların yatağı, şol Kabaktepe
Varamam Saricek, yolların sapa
Topukta hal halı kulakta küpe
Zülüfler gerdana, tel yürü, yürü.

Nesin methedeyim de dağların başın
Birem birem gezdim de kayasın taşın 
Sefil Abdurrahman yitirmiş eşin
Ara sevdiğini, bul yürü, yürü.
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 Abdurrahman sıra türküsünü bitirdikten sonra: 
“Ağam, bizim şafakta yola çıkmamız gerekli. Atlarımız 
hazır olsun, eyerleri de üstün de kimseleri uyandır-
madan, çekip gidelim.” dedi. Kalktılar eyerleri Atla-
rın üstüne vurup, palanlarını gevşek bağlayarak, yatıp 
uyudular.

 Uyumak kimin nesine, Abdurrahman sabaha ka-
dar uyuyamadı. Bahar’ı düşündü. Bir zaman sonra ça-
dırın etrafında ayak sesleri geldi. Anladı ki Bahar yola 
çıkıyor. Biraz daha yatakta bekledikten sonra, ayni 
yatakta yatan arkadaşı Ali’yi dürttü. Ali uyandı. “Ne 
var?” dedi.

 Abdurrahman susmasını kalkıp gitmeleri gerek-
tiğini söyledi. Yavaşça birlikte kalkıp, atların palan-
larını sıkarak, diğer satın aldıkları atı da yedeklerine 
takıp yola çıktılar. Biraz gittikten sonra, baktı ki ger-
çekten Bahar bükte bekliyor, elinde bir çıkınla. Ali’ye 
“Sen eğersiz ata bin” diyerek, Bahar’ı eyerli ata bindir-
di. Hızla oradan uzaklaştılar. 

 Hasan Kâhya kızının kaçtığına çok üzüldü ve si-
nirlendi. “Allah’ın emri varken, babasına danışmadan 
kız kaçırmak ne demekmiş, ben size gösteririm” diye-
rek, yayla zamanının bitmesini bekledi.

 Yayla zamanı bitip, güzün evlerine gelince, on si-

lahlı adamla, bir gece, Hürüuşağı Köyünde Hamıza’nın 
evini basarak, kızını alıp geri getirdi.

 Aradan yedi yıl geçti. Abdurrahman Bahar’ın has-
retine dayanamadı. Bir de oğlu olmuştu Bahar’ın baba 
evinde. Kendi kendine karar verdi. “Gideceğim karımı 
almaya. Ya orada ölürüm, ya da karımı alırım” diyerek 
bindi atına, Sariyecek yaylasına vardı. Atından inerek, 
dışarıda oturmuş olan kayınbabasının karşısına geçip: 
“Ağam, bir cahillik yaptık, sen büyüksün, bir atalık 
yap, affet bizi. Yedi yıl oldu, dayanamıyorum bu has-
rete, ver elini öpeyim.” diyerek eline sarıldı öptü. Ha-
san Kâhya elini öptürürken Abdurrahman’a bakmadı. 
Oradan kalkarak diğer çadırlara gitti. Bahar çadırın 
içinde Abdurrahman’ın gelmesine sevinmedi. Bu ka-
dar zamandır nerde kalmıştı. Abdurrahman oturup 
şunları söyledi:

Leyla’nın bekçisi, var mı mecnunu
Benim çekticeğim, ahınan vahdır
Kömür gözlüm, gayri yüz döndü bana
Bilmem beni sınar, bilmem esahdır.

Mecnun da der ki Leyla nice oluk
Bizim işimiz de feleğe kalık
Karakaşlar, kement olup ağılık(1)
Elma yüz üstünde, zülfün siyahtır.
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Şiirin birinci bölümündeki bilinmeyen kelimelerin hepsi yöreye ait yerle-
rin isimleridir.
1.Ağılık: Eğilme. Kaşları göz üstüne yıkarak, küskünlüğü belirtmek.
2.Mah: Ay parçası.
3.Tamah: Tenezzül, istek, Açgözlülük.
4.Hub: Güzel, hoş, İyi.

Karadır kaşların da göksün de aktır
Siyahtır saçların ne desem haktır
Gamzeli kirpiklerin, sinemde oktur
Parlar gümüş gerdan, yüzlerin mahdır. (2)

Abdurrahman’ım derde içelim bade
Kötü eşten adama hiç olmaz fayda
Verme sırrını da engele yâda
Almayınan doyulmaz, her dem damahtır(3).

 Bahar’ı ve çocuğunu alıp, eve geldikten birkaç gün 
sonra, karısının gönlünü almak için şunları söyledi 
sevdiceğine; 

Hubların (4) serdarı, ol şirin şahin
Neden aşığına, böyle bakarsın
Sen böyle baktıkça, han olur bağrım
Hem de beni ataşına yakarsın. 

Vakti gelmeyince ötmez bülbülüm
Yar elinden sitem çekme bir gülüm
Ne diyarda bittin sarı sümbülüm
Ne hoş ırahan var, ne hoş kokarsın.
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OĞUL
(NASİHAT)

Ufacıksın, yarın aklın yetecek
Ocağın yanacak, bacan tütecek
Diktiğin fidanlar bir bir tutacak,
Dalını, gülünü yoldurma oğul.

Turan KORKMAZ

Kimse çekmez kibrini, nazını
Güzel yaşa baharını, yazını
İyi düşün, sonra konuş sözünü
Elleri kendine güldürme oğul.

Bayrağına laf ettirme kızarım,
Ya senden duyarım ya da sezerim,
Silerim defterden, seni üzerim,
Vatana, millete saldırma oğul.

Devletin yasası bizim yasamız,
Çile aynı, dertler aynı tasamız,
Kilidi kırılan bizim kasamız,
Haramı cebine doldurma oğul.

Şehitler kanıyla sulandı vatan,
Her karışta, her adımda var yatan
Sen soylusun, soysuz çıkarsan utan,
İncitme atanı, öldürme oğul.

Turan der ki oku oğul adam ol,
Gelecek nesle açılır bu yol,
Cahil kalma her mecliste arif ol,
Kendini bilmeze aldırma oğul.

Turan Korkmaz  - 25.01.2002
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CEYHAN

 Geçtiğimiz hafta sonu Kayseri’den dönerken bir-
kaç kez Kızılırmak’ın üzerinden geçtik. Aklıma Ne-
hirlerimizle ilgili bir yazı kaleme almak geçti.

 Nehir deyip geçmemeli, âşık ile maşuk arasındaki 
hissiyatı Ahmet Haşim “Parıltı” şiirinde nehre atfen 
ne güzel anlatır:

“Ateş gibi bir nehr akıyordu
Ruhumla o ruhun arasından”.

 Çocukluğumda bendenizde en çok iz bırakan ne-
hir tereddütsüz Ceyhan idi. O aklım erdiğinde ilk gör-
düğüm büyük su kaynağı idi. Biz ona Ceyhan’da “Ce-
yan” derdik. Kıyısına gider saatlerce seyrederdim.

 Türk Medeniyetinin en ihtişamlı dönemlerinin 
yaşandığı Taşkent, Buhara, Semerkant ve Kaçkar gibi 
şehirler hafızalarımızda ne kadar yer etmiş olmalı ve 
buralara hayat veren Seyhun ve Ceyhun nehirlerini ne 
kadar sevmiş olmalıyız ki, onların isimlerini benzete-Necip TOPUZ

COĞRAFYAYA CAN VERENLER
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rek, getirip Seyhan ve Ceyhan’a veriverdik. Bu sebep-
le midir bilmem ama ne zaman Çukurova’ya gitsem, 
kendimi Maveraünnehire gidiyor gibi hissederim.

 Ceyhan, tanıdığım bildiğim birçok akrabam için 
hayat kaynağı idi. Onun suladığı topraklar birçok in-
sanın geçimini sağlardı.

 Bizim için de hayat kaynağı idi. Kurban için al-
dığımız koyunları satmak için Ceyhan’a götürdüğü-
müzde İnceyer köyünde otlakıye satın alır, hayvanları 
Nehrin kenarındaki söğütlüklerde gündüzleri yatırır 
gece serinliğinde de otlatmaya çıkarırdım. Kıyısına 
ulaşabildiğimiz yerlerden de koyunlarımızı sulardık. 
Hatta başka bir yazımda anlattığım 12 Eylül Darbesini 
de Ceyhan Nehri’nin kenarında karşılamıştım.

 Nehirle insan ilişkileri ilginçti. Yusuf Amcam rah-
metli tarla sulama zamanı traktörünü Nehre yaklaş-
tırır, “Santraviç” dedikleri bir sistemle suyu ırmaktan 
alırdı. Santraviçin ırmaktan çıkardığı suyu şaşkınlık-
la seyrederdim. Zira teknolojiyi seyretmek ayrı bir 
haz verirdi, bununla birlikte en çok da bizim köydeki 
“Öz’ün suyundan fazla su çıkarması şaşırtırdı beni. Biz 
köyümüzde en fazla bir geverlik su ile tarla sulaması 
yapardık.

 Amcamların Çukurova’nın öldürücü sarı sıcağın-

da günlerce bıkmadan, yorulmadan tarla sulaması her 
türlü takdirin ötesindeydi. Biz de kendi köyümüzde 
rençperdik yapardık lakin “Çukurağa”da çalışanların 
onda biri kadar çalışmıyorduk. Tabiatıyla Çukurova, 
bunca çalışmanın karşılığını da verirdi.

 Yine Ceyhan Nehri’nin kenarında gecemin gün-
düzüme karıştığı günlerden birinde (Kurban için yine 
koyun götürmüştük ve ben onların devamlı yanın-
da kalıyordum) yan taraftaki tarlada çalışan köylüler 
Nehrin yukarısında bir kuzu çobanının Nehre düşe-
rek boğulduğunu söylemişti. Nehir civarında bir telaş-
tır gidiyordu. Nihayet ikindi vakti bir vaveyla koptu, 
koşarak ırmak kenarına gittiğimde nehrin karşı tara-
fında yani Yamaç İnceyer kıyısında yüzü Nehir içinde 
bir ceset gördüm. Uzun süre suda kalmaktan kaynaklı 
olsa gerek ceset şişmişti. Gencecik fidan gibi bir ço-
cuk demişlerdi ölen çocuk için köylüler. Kısa bir süre 
sonra Babam rahmetli panik vaziyette koşarak tarlaya 
gelmişti. Köyün içinde genç bir çocuk Nehre düşüp 
boğulmuş dediklerinde benim olduğumu zannetmiş, 
paniği o sebepmiş.

 Gördüğüm manzara günlerce aklımdan çıkma-
mıştı, kâh cesedin silueti gözümün önüne geliyor, kâh 
genç çocuğun hayatını düşünüyordum. Ne hayalleri 
vardı kim bilir, yavuklusu var mıydı öldüğünü duy-
duğunda ne hissetmişti. Yahut anası evladının kaybını 
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duyduğunda nasıl bir ıstırap içinde kalmıştı diye dü-
şünüp durmuştum.

 Ceyhan arada bir alırdı alması gerektiğini, lakin 
her zaman bereket sunardı etrafına. Mesela Amcamın 
oğlu Memduh ırmaktan “gelebicin” balığı tuttuğunu 
hava atarak anlatırdı. (Gerçi ben hiç görmedim ger-
çekten tutmuş muydu?)

 Hülasa Elbistan’ın gözünden çıkıp Çukurova’nın 
mümbit topraklarını sular Ceyhan’ımız. Yaylakta ka-
lanlar için onun aktığı-suladığı yerler her zaman zen-
ginliğin bereketin simgesidir. Severiz Coğrafyamıza 
can veren hayat kaynağımızı.

ZAMANTI

 Kayseri’den doğuya Malatya-Kahramanmaraş isti-
kametine doğru yola çıktıktan tahminen 70 km. sonra 
Pazarören beldesini geçtikten hemen sonra sola içeri 
doğru 8 km. gidince Melikgazi köyünü ve biraz yuka-
rısında ise Kale’yi görürüz.

 Bir arazi aracı ile bu Kale’nin hemen yakınına ka-
dar çıkmak mümkündür. Kale Aygörmez Dağı’nın 
huni şeklindeki bir tepesinin zirvesine yapılmış ade-
ta bir kartal yuvasını andırır. Hasan Sabbah’ın Alamut 
Kalesi ile ilgili ne zaman bir şey okusam aklıma hep 

bizim Zamantı Kalesi gelirdi. Daha sonra Alamut’u 
bizzat gören değerli dostum Hasan Yılmaz’dan izle-
nimlerini dinlemiştim de, bizim Zamantı Kalesi Ala-
mut’tan daha Alamut’a benziyor diye düşünmüştüm.

 Zamantı Kalesine çıkıp da sola doğru baktığımız-
da Pınarbaşı’nı (Nehir, Uzunyayla Platosunda Şerefiye 
köyünden doğar, Pınarbaşı’nın hemen yanında üze-
rinde Bahçecik Barajı bulunur) sağa Erciyes’e doğru 
baktığımızda da neredeyse Kayseri’yi görürüz. Önü-
müzde Zamantı Ovası yer alır. Ve bu Ovanın ortasın-
dan ileri Tomarza muhitine doğru -elinde bakracı olan 
bir nazlı gelinin köy çeşmesinde salına salına su getiri-
şi gibi- Zamantı Nehri akar sehile doğru sakin sessiz. 
Daha uzaklarda Dünya çapında güzelliği olan Kapuz-
başı Şelalelerinin suyunu ve daha ileride de Göksu’yu 
alarak Seyhan Nehri adını alır ve Çukurova’dan Akde-
niz’e dökülür.

 Kaleden Ovaya bakarken, nehrin kenarındaki 
Türkmen köylerinin ne kadar şanslı olduğunu düşü-
nürdüm. Zira diğer Avşar köylerine nazaran toprak 
hem verimli hem de sulanabilir nitelikte idi.

 Köyümüzün içinden geçen ve çocukluğumda hiç 
kuruduğunu görmediğim şimdilerde ise sulama se-
bebiyle yazları kuruyan bizim “Öz” dediğimiz Sıçanlı 
Deresi de Saçlı köyü yakınlarında Zamantı Nehri’ne 
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karışır.

 Kale’den Nehri seyrederken, insanın aklına neler 
gelmiyor ki... Bütün enerjisini yaylaktan alıp Çukuro-
va’ya çalışmaya giden Türkmen gençlerine benzetirim 
Zamantı’yı. Zamantı, yaylaktan aldığı bereketinin ola-
nını Çukurova’da bırakır. Türkmen gençleri de bütün 
enerjilerini, güçlerini Çukurova’da bırakır, sarı sıcakta 
sehilin hastalıklarından gençliğini Çukurova’da har-
cayıp yaylağa geri dönerlerdi. Zamantı Seyhan Nehri 
adını alır, Çukurova’yı sular toprağa can verirdi, bizim 
çocuklarımız da sehile Zamantı gibi gider emeklerini 
hayatlarını Çukurova’ya o mümbit topraklara verirdi. 
Sıtmadan ölenlerin hikâyeleri hala yöremizde dilden 
dile anlatılır.

 Zamantı Nehri ile ilgili bu yazıyı okuyan birçok 
dostumuzun bizden daha fazla hatırası vardır. Benim 
için ise üzerindeki Dörttaş Köprüsü’nden hemen son-
ra asfalttan ayrılıp şoseye düşünce artık köye bir şey 
kalmamış demektir. 7-8 km. sonra çocukluğumuzun 
geçtiği ata topraklarına ulaşmış olur. Dörttaş Köprüsü 
adeta tılsımın çözüldüğü kapıdır. Oradan sonra emin 
topraklara varırsın. Oradan baba dede yurtlarına va-
rır kendini emniyette hissedeceğin “Vatan’a ulaşmış 
olursun. Vatan’dan ayrılıp medeniyetin kapısı da, bi-
zim için Zamantı Nehri’nin yanında başlar. Köy oto-
büslerine binmeyip, asfalta kadar yayıp yapıldak yürü-

yüp gelince, Zamantı Nehri’nin kenarındaki Dörttaş 
Benzinliğinin oradan artık ulaşım sorunu yaşamadan 
şehre gitmek mümkün olurdu.

 Bize ait güldüren de ağlatan da hikâyesi çoktur Za-
mantı’nın...

 Fakirliğin diz boyu olduğu zamanlar. Akpınar kö-
yünden -ismi bize kalsın- bir emmimiz, bir hafta on 
gün yaylalarda uğraşıp bir kağnı odun etmiş Kayse-
ri’ye götürüp satmak muradı... Emmimiz biraz safça, 
dili de peltek, ramazanlık gün oruç tutuyor. Uzatma-
yalım, Emmimiz odunu satmış dönüşte Zamantı’dan 
kağnıyla geçecek, ora bura derken akıntı güçlü gelmiş, 
oruç ağız çabalamış, ne yaptıysa olmamış öküzleri 
kurtarmış lakin kağnı akıntıya kapılıp gitmiş. Emmi-
miz nehrin kenarına oturmuş. O kızgınlıkla “şunun 
orucunu yiyim hele” deyip, yüce yaratana güya garez 
etmiş.

 Fakülteyi bitirdikten sonra mezun olduğum Kadı 
Burhanettin Ortaokulu’nda bir buçuk yıl öğretmenlik 
yapmıştım. Okulda iken tanığım muhitin çocukları-
nın kendi kültürünü tanımalarını da temin amacıyla 
Avşar Ağıtları getirmelerini istemiştim. Bir öğrencim 
bana, Tokmak (Araplar) köyünden, iftira üzerine ken-
dini attığı Zamantı Nehrinde boğulan genç bir kızın 
ağıdını getirmişti:
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1.
Araplarda kara kaya,
Kızım benzer doğan aya,
Yeni bibisinden geldi,
Bakamadım doya doya.

2.
Sindel’de de garip mezar,
Yel eser de kumu tozar,
Yavrusunu yitiren keklik,
Böyle derelerde gezer.

3.

 Ağıdın başka dörtlükleri de var. Bir başka zaman 
onları da ilave ederiz. Coğrafyaya can veren bütün 
nehirler gibi Zamantı da zaman zaman canlar aldığı 
olmuştur. Lakin bu durum, nazlı güzelin kıymetinde 
bizim nazarımızda hiç bir eksilmeye sebep olmaz.

 Bu vesile ile cümle dostlarımızı saygı ve muhab-
betle selamlıyorum.

Dolanı dolanı geldim
Aktım Sindel’in özüne,
Öte Dünya’da bakmam 
Anam ben senin yüzüne.
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ANADOLU’YUM BEN ANADOLU’YUM.

Yükseğim yayla, enginim sahil,
Anadolu’yum ben Anadolu’yum.
Tenim kara toprak, damarım nehir,
Anadolu’yum ben Anadolu’yum.

Türkiye adım, yarım adayım,
Hür milletimle gurur duyarım,
Cennet misali ben bir vatanım,
Anadolu’yum ben Anadolu’yum.

Kışları kar yağar, yazları yağmur,
Toprağımda ne mücevherler vardır,
Albayrak göğsümde dalga dalgadır,
Anadolu’yum ben Anadolu’yum.

İlkbahar en güzel gençliğim benim,
Yaz ayından daha özgür milletim,
Bölünmez büyün ben bir devletim
Anadolu’yum ben Anadolu’yum.

Denizlerim dalga dalga yükselir
Irmaklarım türkü olur seslenir
Barajlarla ışıklanır süslenir
Anadolu’yum ben Anadolu’yum.A.Zeynep ŞAHİN
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Ayrı ayrı güzel on iki ayda,
Dürüst çalışırsan görürsün fayda,
Benden ayrılırsan kalırsın derde,
Anadolu’yum ben Anadolu’yum.

Vatan denince özden ağlarım,
Sanmayın taşım ben de anayım,
Dört mevsim erimez karlı dağlarım,
Anadolu’yum ben Anadolu’yum.

Allah kötü gün vermesin bana
Yoğruldu toprağım şehit kanıyla
Düşman girmesin sınırlarıma
Anadolu’yum ben Anadolu’yum.

Yayla’mın yolları çakıllı taşlı,
Güzellerim var ceylan bakışlı
Halı kilim dokur sevgi nakışlı
Anadolu’m ben Anadolu’yum.

Bir tohum ek ki bin dal vereyim,
Her dalda başka türlü meyveyim,
Oğluna kızına miras edeyim,
Anadolu’yum ben Anadolu’yum.

Şu ormanlar benim akciğerlerim,
Balta vurursan isyan ederim,
Bir ağaç dikene bin teşekkür ederim,
Anadolu’yum ben Anadolu’yum.

Kızlar yetiştirdim saçı sırmalım,
Yiğitlerim var başı sevdalım,
Geçit vermez omuz omuza sıra dağlarım,
Anadolu’yum ben Anadolu’yum.

Vatan uğruna canını verene
Hakkım helal olsun hakkı bilene
İsyan ediyorum bölmek isteyenlere
Anadolu’yum ben Anadolu’yum.

Her tarafın diken sardı güllerim,
Soldurmam güllerim figan ederim,
Gurbet ele uzar gider yollarım,
Anadolu’yum ben Anadolu’yum.
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GALİCE POTİNLİ GELİN
 Oyun Kayseri ilinin Pınarbaşı, Tomarza ve Sarız il-
çelerinde Avşarlar tarafından, demece-çevirmece şek-
linde yalnız Kadınların, erkeklerin veya kadın-erkek 
karışık oynanabilen türkülü anonim bir oyunudur.

 Oyunun müziği Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesinin 
Kızılören köyünden Okan Avşarkocaoğlu tarafından 
notaya alınmıştır. Oyun müziği 12/8’lik bir ölçüye sa-
hip olup, Hicaz makamındadır.

 Ayrıca ilk dörtlüğünü halay çekenler söyler. Ar-
dından davul zurna aynı sözleri melodik olarak tekrar 
eder. Daha sonra halay çekenler söyler. Sözler bitene 
kadar bu şekilde devam edilir.

Okan AVŞARKOCAOĞLU

Oyunun Türküsü:

Altunu bozdurayım Galice potinli gelin
Gerdana dizdireyim Galice potinli gelin
İpek mendil değilsin Galice potinli gelin
Cebimde gezdireyim Galice potinli gelin

Evleri görünüyor  Galice potinli gelin
Gönüldür yeriniyor Galice potinli gelin
Çekilecek dert değil Galice potinli gelin
Mevla’m sabır veriyor Galice potinli gelin
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OYUNUN OYNANIŞI:

 Oyun dört adımdan oluşan tek figürdür. Figür de-
vamlı tekrarlanır. Oyunun figürü şu şekildedir. Oyu-
na sağ ayakla sağa doğru üçlü yürüyüşle başlanır. Sol 
ayakla üçlü yürüyüş devam eder. Yine sağ ayakla üçlü 
yürüyüş yapılır. Son olarak sol ayak yere vurulur aynı 
anda sağ ayak dizden kırılarak yukarı çekilir.

Galice potin: Bir cins topuklu potin, ayakkabı.

Evleri uçda yârim Galice potinli gelin
Ver bana müjde yârim Galice potinli gelin
Bastığın topraklara Galice potinli gelin
Kılayım secde yârim Galice potinli gelin

Altını var el gibi Galice potinli gelin
Ne duruyon el gibi Galice potinli gelin
Ben sana güveniyom Galice potinli gelin
Kazanılmış mal gibi Galice potinli gelin

Altındır alay değil Galice potinli gelin
Gümüştür kalay değil Galice potinli gelin
Kınamayın komşular Galice potinli gelin
Sevdâdır kolay değil Galice potinli gelin
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BU SEVDA YOLUMU ŞAŞIRTTI BENİM
Gönlüme göre bir güzel buldum,
Aklımı başımdan aldı götürdü,
Yüzüme gülünce adını sordum,
Demedi aklımı aldı götürdü.

Solmaz ARIK

Aklımı alıp ta gönlümü çaldın,
Yüreğime tatlım sevdanı koydun,
Gönül sarayıma çok hızlı girdin,
Saray kapısını çaldın götürdün.

Sarayım döşeli her taraf kilim,
Sarayın dört taraf çiçektir gülüm,
O kadar güzelsin tadını yerim,
Aklımı başımdan alıp götürdün.

Gönül sarayımın güneşi oldun,
Yüreğime sevgi şefkati koydun,
Yaralı gönlüme merhemi sürdün,
İçimden kam keder alıp götürdün.

Ne kadar güzelmiş sevmesi meğer,
Sevdiğin sana veriyorsa değer,
Güzelliğin senin dünyaya bedel,
Şu garip gönlümü çalıp götürdün.

Uzak olsan da hayal etmek güzel,
Al yanakların tatlı sözlerin özel,
Kaşların altında gözlerin süzer,
Gözlerin gözlerimi aldı götürdü.

Solmaz’ım yüreğim hep kıpır kıpır,
Yarattın Mevla’m hep sana şükür,
Al beni Allah’ım o yâre götür
Bu sevda yolumu şaşırttı benim
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Gülseren AVŞARKOCAOĞLU

İÇ HARCI:

500 gr Orta yağlı kıyma 
1 Yemek Kaşığı Tereyağı
2 adet orta boy soğan
1 tatlı kaşığı toz kırmı-
zıbiber
1 çay kaşığı kimyon
Tuz
Karabiber

DIŞ HARCI: 

500 gr ince çiğ köftelik 
bulgu
1/2 bardak un
1 yumurta
1 kaşık domates salçası
1 kaşık biber salçası 
Tuz, karabiber, kimyon 
Sıcak su 

SOSU: 

1 kaşık biber salçası
1 kaşık domates salçası
3 diş sarımsak
1 kaşık tereyağı
Tuz,
Limon

İÇLİ KÖFTE
(6 KİŞİLİK)

 Önce iç harcını hazırlayarak başlamak doğru olacak-
tır. Bir tava içerisinde tereyağı kızdırılır, sırasıyla önce 
kıyma daha sonra da küp küp kestiğiniz soğanlar ilave 
edilir ve tüm baharatlar eklenerek iyice pişirilir. Biraz 
ılıdıktan sonra buzdolabına konur ve soğuması sağlanır. 
İyi soğuması içli köftenin doldurulması için işinizi ko-
laylaştırır. Dışı için ise, bulgurların üstünü geçene kadar 
sıcak su ilave edilir ve yumuşayıncaya kadar beklenir. 
Daha sonra tüm malzeme macun kıvamına gelene dek 
iyice yoğurulur. Bu işlem yapılırken yanınızda içi su dolu 
bir kap bulundurmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Köfte-
leri hazırlamak için, dış harçtan toplar koparıp yuvarlak 
hale getirin. Sonra parmaklarınızı kullanarak tek taraf-
tan içini oyup bir kaşık yardımı ile iç malzemesinden 
koyup ellerinizi ıslatarak köfteleri kapayın. Maharet dış 

HAZIRLANIŞI:
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kısmının ince olmasın-
dadır. Sonrasında hazır-
ladığınız köfteleri kay-
namış su içinde haşlayın. 
Su üzerine çıktıklarında 
pişmiş olduklarını an-
layacaksınız. Su üzerine 
çıkanlar delikli kepçe ile 
alınır. Sos için bir tava-
da tereyağı kızdırılır ve 
salçalar kavrulur. Sonra-
sında dövülmüş sarım-
sak ve limon eklenir, sos 
kıvamını alana kadar pi-
şirilir. Köftelerin üzerine 
sos dökülerek servis ya-
pılır.
Kaynak:
Emine AVŞARKOCAOĞLU
Gülseren AVŞAKOCAOĞLU
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AYLARIN SULTANI
On bir ay bitince gelip kavuşur,
Ayların sultanı şehr-i Ramazan.
Bu uzun günlerde bile savuşur,
Ayların sultanı şehr-i Ramazan.

Teravih namazı karşılar seni,
Dört gözle bekledi çarşılar seni,
Sofrada özler mi turşular seni,
Ayların sultanı şehr-i Ramazan.

Sahura davulcu kaldırır bizi,
Sofrada herkesin gülmeli yüzü,
Fırıncılar erken bekliyor sizi, 
Ayların sultanı şehr-i Ramazan.

İkindi üzeri iftara yakın,
Bakın muhabbete dostlarım bakın,
Bu günde kendini gıybetten sakın,
Ayların sultanı şehr-i Ramazan.

Abdestini alda kıl namazını,
Mümin alacaktır bundan hazzını,
Düşürme dilinden hep niyazını,
Ayların sultanı şehr-i Ramazan.İbrahim MUCUK         
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Kete kömbe edip hazırlık başlar,
Gelinle kaynana birlikte işler,
Yolunu gözledi kurtlarla kuşlar
Ayların sultanı şehr-i Ramazan.

Bu günde kapını düşkünlere aç,
Yaratan kulları etmesin muhtaç,
Gülümse yüzünden gülücükler saç,
Ayların sultanı şehr-i Ramazan.

Secdede rabbine kavuşur eller,
Tespih eder susmaz her daim diller,
Senle huzur bulur fırtına seller,
Ayların sultanı şehr-i Ramazan.

Seni taçlandırdı o kutsal kitap,
Seni anlatmaktır kürsüden hitap,
Senden uzak duran olacak ’’bitap’’
Ayların sultanı şehr-i Ramazan.

Toplar atış yapar ezan okunur,
Büyük küçük sevinç ile bakınır,
Minareler bugün süsün takınır,
Ayların sultanı şehr-i Ramazan.

Kadir Gecesi’ni ara bu ayda,
Ara ki her türlü çare bu ayda,
Asla olmamalı yara bu ayda,
Ayların sultanı şehr-i Ramazan.

Mümin uğurlasın gül ile seni,
Ürkütmesin bülbül dil ile seni,
Hüsrani de özler gel ile seni,
Ayların sultanı şehr-i Ramazan.

23.05.2017 Fasl-ı Muhabbet
72. Atışma Dörtlüklerim
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Okan AVŞARKOCAOĞLU

İNSAN
 Anadolu’da ölüm doğum döngülü törenlerin ru-
hun beden değiştirmesi gibi inançların Şaman kül-
türünün bir devamı olduğu bilinmektedir.  Anadolu 
motiflerinde sık sık rastlanan insan figürü daha çok 
erkek ve kız çocuğu olarak betimlenmiştir1.

 Bu figürler dokuyan kişinin erkek çocuk beklen-
tisini veya gurbetteki sevgiliyi anlatır.  Bu motifler ça-
lışmanın ve yaratıcı aklın sembolüdür. Objeleri bir süs 
gibi görebilen göçebelerin stilize etmeleridir. Doğal 
yetenekleri olan bu kişiler, duru kafa ve ruh yapıları 
ile yalın yaşamlardaki arınmışlıktan kaynaklanan bir 
yaratıcılığa sahiptirler2.

 İnsan motifinin belli bir kişiyi anımsamak, anmak 
için yapıldığı düşünülebilir. Duvar panolarında rast-
lanılan insan figürleri ise daha çok av büyüsü ile ilgi-
lidir. Dokumalardaki insan figürleri daha çok çocukla 
ilgili olup, dokuyan kişinin kız veya erkek çocuk bek-
lentisini yansıtır3.
Çizim: Okan AVŞARKOCAOĞLU
1 Çatalhöyük’ten Bugüne Anadolu Motifleri, Mine Erbek, Dösim Yayın-
ları.
2 Çatalhöyük’ten Bugüne Anadolu Motifleri, Mine Erbek, Dösim Yayın-
ları.
3 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, El Sanatları Teknolojisi, Karışık Motif Çi-
zimleri, 211GS0084, Ankara 2011, Sayfa 10.
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Çizim: Okan AVŞARKOCAOĞLU
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GELİR BANA

Akıl ermez neler vardır işimde
Nice karsız dağdan; kar gelir bana
Gündüz hayalim de, gece düşümde
Uyanır, ağlarım, ter gelir bana.

Taşa dokunuyor benim sözlerim
Dünya bir tarafa, seni özlerim
Her nereye baksam arar gözlerim
Seni görememek zor gelir bana.

Ey sevdiğim; etme bana itiraz
Dayanamam gayrı gel biraz, biraz
Yanağı al gibi, dudağı kiraz
Derdimin dermanı yar gelir bana.

Halil Daylak’ım da yazar kalemim
Benimle beraber gezer kalemim
Gönlüm sende ama çizer kalemim
Üzerini çizmek ar gelir bana.

Halil DAYLAK
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KUŞAK FARKI

 Devlet parasız yatılı okulunda okuyan Aslan abi-
min “Büyük olsun seneye de giyer” düşüncesiyle alı-
nan. Ki Abim liseyi bitirdiğinde dahi büyük gelen, her 
yıkamada solan, kendisi kırmızı, yan şeritleri beyaz 

Şerife MUCUK

“Eşofmanı”. Eğer “Germeç”te (çamaşır ipi) asılıysa ve 
neredeyse 3,5 km. uzaktaki okulun bulunduğu Pa-
zarören’den köye yaklaştıkça bayrak gibi görünmeye 
başladıysa, bilirdik ki Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde 
yatılı okulda okuyan abim gelmiş ve rahmetli anam 
çamaşırlarını yıkamış, asmıştı. Tabi yarıyıl tatilinde 
yıkanmış ve ayazda “Germeç”te asılmış kırmızı “eşof-
man” korkuluk gibi buz tutar. Yaz tatiline geldiğinde 
yıkanmış olan ise ipte efil efil eserdi. Kırmızı “eşof-
man” bizim için “kırmızı alarm” değil, on beş gün hep 
birlikte eğlenilecek “tatil paketi” habercisi demekti.

“Ankara’dan abim gelmiş,
Evde bir bayram havası,
Annem babam 
Beni çok severmiş”.

 Grup Gündoğarken bu şarkısını bizim için yazmış 
olmalıydı…

 Yarıyıl tatiline girmiştik. Ben ortaokul birinci sını-
fa gidiyordum. Aynı yaşta olmamalarına rağmen abi-
lerimin ikisi de aynı sınıf seviyesinde ortaokul üçüncü 
sınıfta okuyorlardı. Çünkü ilkokula aynı yıl yazılmış-
lardı. Şehir dışından gelen Aslan abimin gelişi, aynı 
okula gittiğimiz Nafiz abim ve benim için büyük bir 
sevinçti.
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 Nafiz abim güreş meraklısı, sürekli ona sataşacak, 
önce güreş sonra dövüş olacak, ben “Ara dayağı” yi-
yeceğim; Aslan abim biz okuyalım diye kitap getirmiş 
olacak, Nafiz abim de o gider gitmez kitapları satacak... 
Anama “Ağama” yardım olsun diye ahır işlerini on beş 
gün süreyle üstlenecekler; Hasan Emmimgil’in özel-
likle “Buzlandırılan” sokakta kızak kayılacak, kartopu 
oynanacak... Köydeki arkadaşları ile bir araya gelecek-
ler; Eğer köyden bir vefat eden olursa onun mezarını 
kazıp, “ıskat” için ayrılan bütçeden verilen o parayla 
alınacak meşin topun matematiği yapılacak…

 Tabi ilkokulu bitirir bitirmez evden ayrılan Abim 
için Anam onun sevdiği yemeklerden yapacak; sürek-
li kar yağdığı için dam kürünecek, merdiven temizle-
necek, çeşmeye gidecek “çiir” (Çığır, karda büyüklerin 
önden giderek açtıkları iz) açılacak…

 Bunların hepsi ayrı ayrı birer şölendi sanki. Sayılı 
gün işte, ne çabuk gelir geçerdi, bilemezdik.

 O zamanlar, çocuk halimizle bizim için devasa 
bir oda gibi duran ancak öyle olmadığını yıllar son-
ra büyüyünce anladığımız, göçmen sobasının ısıttığı 
bir odanın içinde, şimdilerde “Amerikan mutfak” diye 
heveslenilen, o zaman ise mecburiyetten öyle yapılmış 
olan mutfak, yatak, “sedir” (Taştan oturma ve yatma 
yeri) dâhil her şey bir aradaydı. Odanın kapısından 

girince hemen kapının arkası anamın mutfağıydı(!). 
Ve bir mutfağın olmazsa olmazı duvara boydan boya 
çakılmış üç beş bakır tabak çanağın dizildiği “kaplı-
ğı” namı diğer “tereği” vardı. Kapıyı eğer biraz hızlı 
çarpacak olsak kaplıktan her seferinde tangır tungur 
bir şey yuvarlanırdı. “Yuvarlansın canım, ne olacak; 
cam değil ki kırılsın; kalaylı bakır, krom, alüminyum, 
Kap-kacak. Biraz yamulabilir ama olsun kırılmıyor ya, 
al, yerine geri koy.” düşüncesi üzerinde zımnen anla-
şılmış bir hoşgörü ilkesiydi.

 Oturma odası da, yemek odası da, yatak odası da, 
mutfak da, “yüklük” de, hatta kilim gibi dokunmuş ve 
sonra yanlarından dikilmiş zahire “hapanları” da bu 
odadaydı.

 İşte bu odada kış gecelerinde ailece birlikte uyu-
mak da ayrı bir roman konusuydu. Her gece yatağa gir-
dikten sonra, yatakta uykumuz gelene kadar Abimgil 
güreşir, gülüşür, fıkra anlatır, oyun oynar; Karanlıkta 
da olsa birlikte çok eğlenirdik. Hiç düşünemezdik ki 
orada bizden başkaları da var ve uyuyacaklar. “Ağam” 
rahmetlik arada bir “susun artık, yatın” der, o arada 
kıkırdamayı keser, iki dakika sonra geri başlardık.

 Yine böyle, on beş tatil içindeki soğuk mu soğuk, 
karlı mı karlı bir günün akşamıydı. Dışarıda hem kar 
yağıyor hem de tipi yerdeki karı savuruyordu. Anam 
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bizim yataklarımızı yere “yazmış”, kendileri de odada 
gündüz oturmak için kanepe gece yatmak için karyola 
vazifesi gören “ranzaya” yatmışlardı. Henüz televizyon 
yoktu evde. Evi ölgün ışıklarıyla aydınlatma çabasın-
da olan gaz lambası da söndürülmüştü.

 Biz her zamanki gibi yatakta yine oynuyor, gülü-
şüyorduk. “Ağamdan” gelen bir kaç “susun da yatın” 
uyarısını kısa süren sessizliklerle atlatıp yeniden “ki-
kirdeşmeye” başlayınca “Ağam” bir kızgınlıkla yata-
ğından kalktı ve “Çıkın lan dışarı, eşollueşşekkler” diye 
gürledi. Kızgınlığı o kadar belliydi ki çıt çıkaramadan 
üçümüz de arka arkaya sessizce dışarı çıktık. Dışarı bir 
kar, bir ayaz, bir soğuk... Evin önüne tipi kar yığdığı 
için damın “dulda” tarafına gidip boy sırasına geçtik. 
Soğuktan dişlerimiz takırdıyor, ellerimiz titriyor ama 
bir yandan da hala “kikirdeşmeler” devam ediyordu. 
O soğukta bile neye gülüyorsaydık artık. Aradan bir-
kaç dakika geçtikten sonra dayanamayıp gelen Anam 
bizi içeri aldı. Hiç birimizden çıt çıkmadan, suçlu suç-
lu yataklarımıza girip uyumuştuk.

 Daha sonra okullarda öğrendik ki “kuşak farkı” 
diye bir şey varmış. Tabi ya, biz ana ve babamızın her 
ikisinin de (ilk eşleri vefat ettiği için) ikinci evliliğin-
den olan çocuklardık ve o zamanlar babam altmışlı 
yaşlarda, anam ise ellili yaşlarında idi. Yaşlarının da 
verdiği yorgunlukla onların uyumak istemeleri ve bi-

zim bunu anlayamamamız...

 Bizim de en büyük “kuşak farkımızın”(!) bu oldu-
ğunu şimdi anlıyorum. Belki başka farklarımız da var-
dı ama bize hissettirmiyorlardı. Bizim için, o mahrum 
köy şartlarında bile dünyanın en mutlu mekânı olan o 
taş evde, dünyanın en fedâkar ve olgun ebeveynlerine 
karşı en büyük saygısızlığımız bu olmuştur diye düşü-
nüyorum. 

 Bu kadar kusur kadı kızında da olurdu herhalde...




