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Phonetic remarks: 

 

 X = خ ḫ (kh,x), 'ch' as in German 'Bach' 

 

 Q = ق 'q' as in 'Qum'  

 

 

 

 



Doğum tarihi miladi 1921. Nüfusa kayıt edilmesi dokuz yaşında iken yapıldığını söylüyor. 

 

 

 

 

 

 



Session I – 12.04.2016 

 

[Yaş tespiti için 1938 de yörede vuku bulan askeri harekâtların ve olayların üzerinden 

sohbete girildi] 

 

T: Otuzsekizde...Otuzsekizde ben böyüküdüm. Yanı delıqanlıydım. Tarla bıçirdim. O bizim 

evleri payladılar. Evleri payladi sünniler payladi. Bizim evin üstünde uyuşmirdiler. Bende 

ge...silah alirdim. Babamda bene küfür edirdi. Ola eşek dünyasıdır sen gider silahı getirir 

üzerime qoyirsen. Babam kerametli; baba eşek dünyasıdır [gülüyor] bizi payliler bunlar; 

bunlar bilmiler. Silah alirdim pıraxmirdi. Babam qıziyordi. 

Sonradan işte Dersim otuzsekizde vurdılar Dersime, onları vurduxta sonra bizi hep sürgün 

yazdıler. Bizi sürgün yazdı...emcelerimiz getti. Bizi sürgüne pıraxma...biz ağır rehberlik 

yapıyordux. Dedi bizi gönderin bunları göndermeyin bunlar reşberdir. Bizi eylediler 

emcelerimiz getti aşağıki melmekete hepsini götürdüler. 

 

Tünceli. Silah sesleri geliyordi. Tüncelinde. Tüncelide düzgün var, düzgüün topları atılirdi. 

Her ay...cuma akşami. Topları her cuma akşam top atiler düna saz söylirdi. Orda Tünceliler 

iqrarsızlıx yaptiler e...döğüş yapmişler, dedeler getmiş onları barıştırmış. Kıvralarını davat 

etmiş götmiş masaya; oniki de...kivrasını da vurmuşlar. Vurmuşlar o başka vurulan taraftan 

bir top getir..bi bez atmış üstüne düzgünün. Demiş benim..biz iqrarlıyıx bizi..yaz...sende 

biliyorsun toprax atılm...38 başladi! 

Qırdılar! 

Yoxsaki oraya kimse girmezdi. Toplu asker... top atıli. Ben onları gördüm bele. Ben artıx ne 

yapiimki. 

Atatürk iki üç defa getmiş. Gelin teslim olun. Yani yol parasi verin. O zaman yol parasi varıdi. 

Çuyux? [anlaşılmıyor] parasi varı. Ki irazı oldular bitene Xıd..Ali ismi varıdi birde Memed 

Aliye qol vardı bilmem kim varıdi, çox ismini bilirdim unutmuşam. Bunlar, biz bu kora [Atatürk] 

teslim olmirıx dediler. Olmadılar. 

Qarakol kurmuş. Qaraqoldada onlar... vurmuşlar. Orda asılı? qaymakam vardı birde hikmet 

başçavuş var bir Celal Bayar, onlardan xebersiz onlar yox İsmet İnönü de yox. Binbaşı Celal 

Bay...şey Atatürk xesteydi. Yatidi. Onları öldürdi getirdi onlari öldürdi maraşal Fevzi Çaxmax 

geldi işte o zaman dağıtti. Onları dağitti bülimisen. Fevzi Çaxmax olmasaydi ee hepsini 

qır..Erzingana qadar qırirdi. Ya. He bunları gördük. Başka ne.. 

 



Dedeler bizde taliplere gidirdıx gizli gidirdıx. Gidirdıx ge...bizi görseydi ya götür...fırna? 

[anlaşılmıyor] atiler yada genede biz iqrarlıydıx. Ücretsiz değil. Gidirdıx gezirdik, gezirdiiik 

görürdıx yol erkân bi taraftan musayp dutirdi, musayip dutirdiler efen...iqrar görirdiler. 

Talipleri görirdıx b..evin durumuna baxirdıx, bax...ş...qonşuya monşuya nasi...ve..ta..yani 

tembelerdıx, eyi durun dürüst durun; şey durmayın. Söylirdıx. Elimizde geldiği qader 

taliblerde eyiydi dutardı...ama şindi bilm...şindi benim hiç axlım ermiyor. 

 

Ben şindi, ben diyorum ben bu zamanın adamı değilem. Ben bu zamanım adamı değilem. 

Ben...bene tuhaf geli. Dedesi de öyle talibi de öyle de...yani herkeş bi qafaya gidiyor. Geçen 

o aşağıda bi torunum var. Yahu oğlum qızım diyorum biraz, biraz insan olun yahu nolur. 

Dede, dünya değişlenmiş [gülüyor] hele hesab et ya [...] 

[...] 

Biz Avusturyada çalışıyoruz mat..şeydir, ramazandır; onlar hep oruç dutmuşler dediki siz 

niye dutmuyorsuz, yarısı türk yarısı....çalışıyoruz, dedimki bizimki biz matemi dutuyoruz 

dedim; oniki imamı dutuyoruz. Leylayı beratı dutuyorz, sultan navruzu dutuyoruz çoğalttım 

[gülüyor] dutuyoruz, halbuki dutmuyoruz [gülüyor]. 

Diyor matemi Oniki İmam dutuyoruz. Neyse, e dedi yarın sizinde gelir orucuz gelir dedi. 

Bizimde mat...ot..matem geliyor. Gettiler. Bunlarınki bitti. Sıra geldi bize. 

Axşam dedim oğlum dedim bax hep oruç dutun gidin. Bende dutuyorum. Hep oruç dutun hiç 

değilse onlardan utanın yarın onların yanında biz gidi çalışıyoruz barabar yemek yiyecez 

bize gülecekler. Söyledim hepisine sabahta işe geldik. Gettıx kuşluk zaman oturirdıx. Onlar 

bir qısmi ele oturdi bi qıs..ele..bir qısmi. Onlarda öyle oturi bize baxilar. Biz 

yemek...e...yemedıx. Biqaçımız yedi. [...] Onlar yiyirler. Dediki Turabi dedi bunlar elevi 

değiller [gülüyor] dedim yahu bizde zor yox! Ne diyim ben [...] herkeş kendi razılığınlan. Sizin 

gibi zorlan iş yapmırux. İle dedim. 

 

Bizim millet çox cahil. Tüncelililer var orda. Derlerki oxumuşlar o sünniler. Yusuf dede, 

salavatın getir. Yahu salavatın getir...yo yo qurban nasıl kesilir; deyi ya Xızır deriz keseriz 

diyor [gülüyor]. Onlarda güliler [gülüyor]. 

Ben geldim dedim yahu bana diyorlarki sen qurbanı qur...sen bülmiyon nası kesecen. 

Qurbanı qubleye keser; qoyarsan xutbesini oxursan ondan sonra Allahükber der kesersen. 

Sen or....tabiiki öy...ya Xızır olurmu ya öyle [gülüyor]. 

O bit...köylü var, ya diyo salavatını getir. Ben orda yoxum sonra Ali Mı...Ali Ali aaa... Ali Veli 

Muhammed. O da eyle diyor. Orda geldim güliler. Yahu bunlar salavatını bülmiler, kim! Dedi 

bunlar dedi. Size şaqqa yapiler. Dedim şaka yapiyor dedim Qamer sen bile bile demişsin, 



olan Allah belanızı verir! Heç değil Haq la ilaha illalah Muhammeden resul...a bunu 

deyi...serse. Hiç bişey bilmezse [gülüyor] 

O axşam öğren...bu öğrenmiş sabahta gelmi...demiş ben size şaqa yaptım ben bilirem [...] 

diyor la ilahaillah muhammaden re........ satın aldın? [gülüyoruz]. 

 

Yahu çox cahiller çox. Yani [gülüyor] gülmeden öldük. 

 

I: Hızır gecesi varmış. Bir tepsi un koyuyorlarmış. Onu biliyormusun sen? 

 

T: Biz ne yapiyordux bülisen. Şindi Xızır günü oldu beş gün oruç tutirdıx. Oruç tutıyordux 

onda sonra qavut yapirdiler. Qaburgada. Qaburga yapıp qavut yapiler. Ondan sonra eliler 

oraya qoyirler. Mbarek geliyor el! Vuruyor! El vuruyor işaret vuri çubuğunu vuruyor qurban 

kesiyor [...] Yani eski şeyler bambaşka şimdi bişey yox. Bizim cemlerlen şimdiki cemlerde 

birbirini dutmuyor. 

 

Ben şindi, ben bu cemlerle bizim cemleri bir...yani bir değiller. Bizim cemlerde benim babam 

amcam onlar cem yaptığı zaman, orda yalancı xırxız bile oraya giremezdi. Duti atirdiler 

bilirdiler, ama biz afed....bi eşek görmedim ben bişey görmüyorum. Onlar görirdiler onlar 

tevite düştüğü zaman görirler. Görir atirdi oraya xı...yipsiz şeysiz cezalı girmir. Oraya yani 

nikahsız adamda qoymirdiler. Bir nikahlı qarı götürse onu ceme soxmazdılar. Annadın. Çox 

eskiden eleydi. İşte şimdi de bambaşka olmuş onun içün baxıyorum bu cemlere baxıyorum 

her zaman baxıyorum. Televizyonda baxıyorum. Baxıyorum, bazı cemler güzel oluyor 

bazıları güzel yapiyorler. 

 

I: Eskiden Tarıx vardı mesela. Onlar yokmu artık? Kullanmıyorlar mı artık? 

 

T: Qullaniler qullaniler. He var. Eskide qapıci varıdi gözcü varıdi şey varıdi bizim 

zamanımızda. Ondan sonra ben oniki xızmeti, oniki xızmeti oxurdular; oniki xızmet gelir 

oraya. Qapıcı gözcü süpürgeci onlar alır görgü olmadımı onlar xızmet yapar. Görgü oldumi 

herkeşin xızmeti var. Eskide varıdi ama şindi; bizim o babamın dayılarıdır onlar imam Rızalar. 

Dedimki şimdi kimse görgü de yapmıyor. Dediki dayı ben yapıyorum dedi. Ben görgü 

yapıyorum. Genç bir adam. Ama sormadım evlimi nıkahlı daha sormadım. 

 

Nıkah...şey mücerred adam kabul etmiyor; dedeliği qabul etmiyor nıkahsız, müsayıbsız. 

 



A [Misafir]: Var bizim Ihlamurkuyuda da var. Sopalarla, süpürgeciler o kırmızı kurdale 

bağlayan şeyler. 

 

T: He beline bağlir da. Şeye qırxlar cemi şeyini yapiler ya. Bağliler. Her cemde var da yani o 

samalarda yox. 

 

Vallah bilmiyorum benim babamla amcam, ikisi o ufax saz çalirdiler. 

 

I: Şey cura cura. 

 

T: Cura cura da ikisi. İbabetini yapirdiler tevite düşerdiler ateşlere girerdiler baba...acayib. 

Şindi, yox. Vardır benim a bu torunum tevite düşüyordi cemde. 

 

Ya neler gördük cano. 

 

I: Eskiden de kitaplar vardı dedelerin elinde. Hepsi gitti. Şeyi diyorum. Buyruk buyruk. 

 

T: Buyruk var. İmam Cafer buyruğu var. İmam Cafer buyruğunu oxurdular, Şeyh Safi [...] 

silsilenâme oxirdiler. Onları oxu... Ben şimdi farxetmiyorum. Ben kita...hiç okul yüzü 

görmedim. Ben kendi kendime öğrendim. Kendi kendime öğrendim. Mesela eski yazıya 

meyilim varıdi. O zaman mektep yoxudi. Bizim zamanımızda. Uzax yerlerde varıdi o da 

kimse getmidi mal davarla uğraşirdıx bıraxmirdiler. İşte mesela defteri alirdim ondan oxurum 

işte ondan öğrendik. 

 

I: Benim dedem eski yazı biliyordu. Benim dedem mıle. Mılelik yaptı. Hocalık 

yapıyordu. Cenaze erkânı. 

 

T: Tabii tabii. 

 

I: Sizin köyde varmıydı Mıle? 

 

T: Yahu nerde varıdi. [...] Bizim eve çox misafir gelidi. Bi mektub gelseydi götür bax...nerde 

filan köyde adam oxir. Götür...ona oxudirdiler. Mektub vardı o zaman. Mektub oxirdiler 

kitapları oxirdi, evlerde gelirdi qışın oturirdi cenkleri oxirdiler onlarla durirdiler [...] dedeler 

gelirdi, itiqatlar vardı qurbanlar keser görgüler olirdi görgü yapirdiler. O zaman varıdi. E şindi 



görgü görmedim hiç. Yani ben kendim görülmüşem. Görüldüm. Yani şimdi görgü yapmiler. 

Ben geçen gün daha söyledim dedim görgü dedi biz görgü yapmirux. Toqatlılar var burda 

yapirmişler. 

 

I: Cenazeyi kimler kaldırırdı? 

 

T: Cenezeyi [gülüyor] bazı xocalar vardı. Xususi adam getiri adam dikirdiler [masaya vuruyor] 

bizim köyde . Benim babalığım varıdi, müsaym..babasi, oğlunu xususi bi xoca dutti oğlunu 

yetiştirdi. Aylığını verdi oxuttu; qışın her qışın onun oğlunu yetiştirdi xoca etti, cenaze 

qaldırirdi. 

 

I: Çünkü diyorlar dedeler yapmaz, cenaze. 

 

T: Niye yapmasınki. 

 

I: Öyle diyorlar. 

 

T: Yahu başımız Qurana bağli bıra. Bax bi, bunlar bülmem, ayatda, bizim bi talib var. Bir ayat 

Quranda, bir ayat yazmış. Çox xocaydı bizim talib. 

 

Göğe elif emreyledi o qadar allaya bedbir noktayla saldı cihana 

Te tek, her noktanın başında te..tekbir eyledi cümle hezama 

Se...sabırla eğerdik bir cana. 

Cim cemal elinden getirdi meni 

He haydar bağında bitirdi beni. 

Haydar bağında bitirdi be... 

Xe hâke yeniben götürdü beni eee 

Götürdü beni oni...götürdü beni 

[tam anlaşılmıyor] 

Dal vucudum döndi dal için 

Ana zal zikri Muhammed Aliye yerdi 

Re rahim xeticeyi kibrahi gördüm 

Zi zehiri İmam Hasanla içtim 

Sin serveri ben Hüseyin kibi merdana geldim 

Se şarabın nüs eyledi Zeyneli Abaya 



Sad sıfatın baqırı canda 

Dat damarın Caferi yermi urfana 

Ti tariki haqqa geldıq beyana 

Ziz öğül eylendi Kazım elinden 

Ayn aynı mah çildi Rıza gülünde 

Ğayn ı gulam oldux qamber yolunda 

Fe fevkulaya beyana geldik 

Qav qısmetimiz belirdi Taqi Naqi de 

Kef küfür askeri bulur 

Lem leblerin hem kevser olur 

Mim meyiti meyinde içmisiz qanı 

Vav va bü vilayeti xetmi ile Quranı 

Nun ne yüzle baxsın görünür cemal 

ki yüzüm ımanım delilim cemalım, ikisini bir bülürüm etmem beyanım 

He ile mimdir cardehi masımı pak zahiri haktır batıni pak 

Naam elif ye ile qelbimiz pak 

Ye ile irşad olan haqıqat rayın noksanı nebayım 

Medet müret ya Ali 

 

Bunu Quranda almışler şeyde [masaya vura vura] quranda ta o zamandan almışlar. İşte biz 

diyoruz ki bax bu Quranda her nokta başına bişey var hep Ehlibeyt hatırlatır. 

 

Çox. Derya. Ya ya. 

 

I: Piro bu Güruh Nacı kimler oluyor? 

 

T: Gürufu Naci peyxam...talib pir. 

 

I: Onun birde hikayesi varmış değilmi? 

 

T: Hikayesi nası hikayesi? 

 

I: Adem ve Havva küpün içine nefes vermişler. 

 



T: Ama o..o adam, insanlar abu babu narı xaqtan yapılmıştır. Çarı nası...dört nesnede 

yapilmiş...yani suda ülüzgerde ç....şeyde yapmış..abu babu naru xaq. Da adam inşaatmış 

[anlaşılmıyor] 

Gendine işte o zaman ceberut varımış peyxam...cebe...pe ceberut varımış; ceberut cenabı 

Allah demişki bu melekedir ateşten yaratılmış; ne e ne f..ne şeri var ne xeri var. Ademi 

seyfullayı yaratmış, ademi seyfullayı yarattı. Ademi seyf...Allah yarattı; Cenabı Allah diyorki 

ben Ademi şefulayı yarattım; o ceberuta diyor. 

Yalnız melekeler ne qader varsa ona bitün secde yapar. Melekeler yapir. O da diyorki ben 

ateşten yaratım o çamura yatırmıştır ben ona secde yapmam diyor bax; etme; e diyorki o 

zaman bi xalat gelir. Hep secde yenecekler. İşte cano o zaman bi xalet gelir [...] başını çekiyo 

gözleri kirpik oluyor; kirpik olir, halxa baynı...başına geçiyor. Şeytan halxanın başına...yüz 

qırkbin sene xoc..e...melekelere xocalık yapmış. Yüzqırkbin sene alimler bunu diyor.   

Yüzqırkbin sene xocal...ceberuttur meleki tavus. Xocalıx yapmıştır yalnız halxa boynuna 

geç...çünkü Allahın emrini dutmadi. O zaman mülayike şindi cennet ceneme yapmış; 

efendime söylim e..ee..isterse cennete get isterse cenneme get. Sana yol pıraxmışlar. İşte 

o zaman adama ru geliyor, gözleri subaneke diyor gözünü açıyor çamuru...kendi nurundan 

nur qatıyor cenabı Allah insanın vechine; o zaman bina dutuyor işte. Gözlerini açıyor 

xutbe..o..açıyor.   

 

Adem, ademi seyfula çox eyiydi Ademi seyfula, Ademi seyfula çox eyiydi o cenete getdi. 

Ademi seyfula qarısi, onlar cennete getmişler. Cenette anlatıyor. Demişki bu tubağ ağacında 

yeme; yani ceneti gezmiş tuba ağacında yeme bunda yeme başka meyvelerinde ye. Şeytan 

nalatula rızvanın e..yılanın ağzından girmiş içeri; girmiş içeri ademi seyfula baxirki, bir adam 

daha var. Kimsin diyor. Kimsin diyor. Ben mele..melekem diye. Gezele geli tuba ağacın 

önüne. Bunun meyvesi eyidir çünkü emretti oni yeme. Adem diyorki diyor Havaya diyor 

yeme buni; bu bize hara...haramdır pey...Allah buni emretmemiştir bize. 

 

Bu da gidi gezi...geli buraya tek tükürüyor oraya, qarıya diyorki e Havaya diyorki bax ne dadı 

var nası gidiyor Hava Adam geliyor Adam o da Adama yediriyor. Adama yediriyor; Adam 

nası yiyorsa şişiyor. Buğda t..buğdadır ha yani o buğdaymış. Şişiyorler cenetten atılıyorler 

bunlar. 

Cenetten biri garbe biri garbe. Atılıyor bilmem ne qadar arada gidiyor unutmuşam tabi; 

ondan sonra Cidde de buluşuyorler bunlar. O zaman nefse talib olirler. Çocuxları olir 

efendime söylim e yetmişiki tene çocux olir qızı olir falan. E bir qarında ikiye bir qız bir oğlan 



getirir. O da bir ara verir ona verir bid...ara verir ötekine veriyor Ebil nen Qebilin zamanına 

geliyor. 

 

Ebil diyor benim eşim güzel vermem ona. Gide Qebili öldürüyor. Qardaşını öldürüyor. 

Qardaşının yetmişiki oğlu varımış. Demişki gel babamızı öld...babasından qorxmuş. Birde 

nida geliyor ki, ya Adem diyor senin evlatların senin önünü kesmişler seni öld...ismı azam 

duasını ox...herkeş bir dile tutulsun. O da tevekkül edi ya bu adamlar niye beni öldürsünlerki. 

Gelir baxıyorki hatami? [anlaşılmıyor] savmişler; o zaman ismi azam duasını oxuyor her bir 

tenesi birdi qarı qoca birbirine düşi öldüremiler. Dağıli gidiler. 

 

Dağıli gidiler işte ele o zaman onlar dağılıp gidiyorler. Dağılıp gidiyorler, o zaman Şit e...şey 

Hava e...o Şitin Şitin adamlari Havayla e...Ademde [düşünüyor] ha ailesi ona xızmet etmiyo 

Şit’e. E cenabı Allah Naciye’yi gönderiyor ona. Naciye’yi gönderiyor Şit’e; Şit gidiyor tabi 

tarla ekiyor dünada bir o var bir qarısı var kimse yox. Bir qadın geliyor Naciye cenabı Allah 

diyorki Hava onun qıymetini bilmiyor, sen get efendime söyl...Hava’ya; eyi bir insandır diyor 

ona xızmet yap; Adem’e. Adem’e xızmet et o da geliyor. 

 

Qarı diyorki sen kimsen. Geldim diyor ben Naciyeyim. Neye geldin. 

Cenabı Allah sana....Hav...Ademin qıymetini bilmiyorsun Adem Allah beni gönderdi ona 

xızmet yap diye. E diyor sen dur ben gelim. Ekmek götürim. Ekmek götüri Hava Adama. 

Adam diyor sevinir ya bu qarı bene ekmek getirdi nası getirdi. Ya dedi orda şeydi...oyniler 

şeyapiler diyorki, sen gel yemin etki senden başka evlenmem. Qarı diyor. O da kim var diyor, 

bir sen bir ben varım ben nerden evlenim. Yemin ediyor. 

 

Çıxiyo gidiyor eve. Adam axşam geli bir Naciye var axlı qarışıyor. Sen kimsen diyor. 

Naciyeyim. E neye geldin, Allah beni gönderdi; bu Hava senin qıymetini bilmiyor beni sene 

gönderdi xızmet edim. E dedi ben yemin etmişem ben evlenmirem. Benim o yetmiş iki tene 

oğlum var onlardan bi tenesini al. 

 

E diyor onlar hep...e..onlarda ondan evveli he he küp e nefsini küpe ondan evveli, nefsini 

küpe qoyirler o diyor ben evselem o öbür...ben evselem; ben yannış qonuştum! 

 

E ben evselem; o zaman, e qırxıncı günde küpleri açir yani nefsleri belli oluyor. Daha 

otuzdokuz doluyor gidi açi ki baxirki kendinkinde mevluxat var. Onunkinde bir top nur, sallıyor 

bele, sallıyor o küpü de götürü dağda töküyor ya bir tene çicek kendine yapışıyor. Getiriyor 



otuzdo...qırx olir açir baxir ki çekemcekdir [anlaşılmıyor] eyvah diyor senin nefsin budur bax 

benim nefsim top nurdur yalnız axsıyor; Şit, hazreti Şit. 

 

Getirir efendime söyl...tamam diyor o diyorki ben bu Şiti alıram; Şiti böyüdür alıram; onların 

nefsi yox. Şit’i büyüdür Şit al işte; şindi evladı resul on...şey bütün şeyler e...enbiyalar 

evliyalar bütün bu Şit’den geliyor. İbrahim’lerden geliyor yani. 

 

O Ankara’da bir dede var orda, dedeydi geldi benim eve o da böyle araştırmacı yapıyor. Ya 

dedi ben ne söylim ben bişey bilmiyorum. Dediki sene bişey söylirem bizim kökümüz nerden 

gelmiş; dedim bizim kökümüz nerden gelmi...bizim kökümüz Şit ile Naciye’ den gelmiştir 

dedim. Qaxtı geldi elimi öpti; ben hiç kimse bilmiyor diyor bax. Bunu kimse bilmiyor. 

Ya haqatten bizim kökümüz İbrahimlerden Şit ile Naciye’den gelmiştir. Ehlibeytler. Şitin 

çocuxları, şeytan bu şeytan getmiş; e...le...adam atamış [anlaşılmıyor] çoçuxlarla Ebile 

Qebile demişki beni alın burda çalışim; bir kitapta gördüm oni; diyorki otur konuşu...tamam 

diyor xızın eline zenatın nedir diyorki zurna çalın...davul zurna çalıyorum. Tamam diyor [...] 

Şitin adamlarında bir tene orda bulunmuş; orda bulunmuş, efendim kef alef çox; o da gidir 

diyorki, Şitin oraya gidirki ne zaman olir haftada bir keren her zaman olmuyor. Gidiyor diyorki 

onun a şeyin orda bir alem varki hiç görülmemiştir diyor; nasıl bele yirmi gişi bir oli gidiler 

oraya. Gidirler oraya; o kef gümüş o zamanda onların qarılari çirkin e...güzel, erkekleri çirkin. 

Şitin. Bu cid....şeyinki ev....çox güzelimişler; e...ehlibeytlerinki çox güzelimiş. Onlar daha 

getmiler. O zamanda kök bozulmuş işte [gülüyor] o zamanda bozulmuş ha; tax o zamanda 

bozulmuş. [çay içiyoruz] 

 

 

 

Session II - 14.04.2016 

 

T: Şimdi (...) açtınmı? 

 

I: He he açık! 

 

T: E şimdi bizim zamanımızda cemler dutulduğu zaman... sifta qapıcı çıxar qapıcı! Gözci 

süpürgeci bunları çıxarır bikere. Ondan sonra .... başliruk lokmalar gelir lokmaların dualarını 

verirdiler. Hepsi biyere qoyirdılar. Ondan sonra başladılar onu lokmalar koyduğu zaman 

millet gelir ayat telli söyler ondan sonra xutbe oxırdılar tevite düşerdiler efendime söylüm; 

 



oniki imamı zikirederdiler dua verirdiler. Dua verdikten sonra ondan sonra e duadan sonra; 

sama giderdi; yani cemden sonra sama gider üç qısım sama gider o zaman lokmalar dağılır; 

hepisine lokmaları dağıttıktan sonra tabi şartları çox onun  elimde yox tuxt ile terazi herkeş 

qazasına oldummu  razı diyor ordan söyle razı olur o zaman müsade verir yerler. Eger bi 

tenesi cemden evel duttummi e onu dara qaldırırdılar. Sen .... pervasızlıx yaptın yani, demir 

vermeden lokma yiyilmez orda. 

 

I: Hee 

 

T: Annadınmi. Yani söyleme dedi, şa yürüsün dedimmi yin...yerler lokma verir herkeş elinde 

yok toktıra terazi razı oldummu tamam şa yürüsün diyor lokma veriyor ondan sonra herkeş 

lokmasını aldıktan sonra yer lokmasını yer efendime söylüm duasını verirler süpürürler 

süpürge süpürge verirler süpürge duasını verir duasını verir xeppek (?) xızmetlerin  duasını 

da verirler hani o bizim cemimizde ileydi. Şimdide gene var ele ama var gene gene aynısı 

var ama lokma mokma yok şimdi. 

 

I: Şimdi kadınlar var posta oturuyor. Şimdi kadınlar pirlik yaparmı? 

 

T: Kadınlar hep barabar oturuyor. 

 

I: Yok pirlik pirlik. Kadın cem yürütürmü? 

 

T: Kadınlar cem yürütmez şey xutbe söyler, bektaşiler, bektaşilerde vardır yanı ile eskide bir 

bektaşilerde vardı. Ben bektaşilerin cemine gittim kadınlar x.. oxiler söyliler cemde. Yanı qari 

dua veremez ceme. Ordaki dede var ben bi qarış de... bir dede ufax bir dede olmasa o cem 

yürümez evladı resül olacax orda. He. Efendim işte öyle. İle giderdi. Ama Bektaşiler var hep 

kadınlar söylerdiler, cemde. 

 

I: Peki cemlerde hep türkçemiydi? 

 

T: Tabi hep türkçe. Türkçe qonuşiler başka dil bilmezler ki kölekş bahcede ??? Tuncelinde 

kürtçe Allahi çağırırlardı. Babamda hatta kürtçe çağırırdi yanı kırmançki sen bülisen? 

Kırmanci kırmancki söylerdiler şeyi söylerler yanı dularını kürtçe yapirdiler. Eyle bişeyler varı 

bi zaman. 

 



I: Cemde Kuran okuyorlarmıydı? 

 

T: Yox. Cemde dua ediler. Kuranı ne zaman oxiler, Kuranı bir mesel ölü ekmeğini verirsen 

yaxutda adam günü ona verirler. Cemevindeydik orda, e bizim köylü vardı ya, dede sifta 

Kuranımı oxıyak yoxsa  sen cem yapirsin? 

Olan oğlum burda ölü yox burası cemevidir dedim. Burada dua ediyor ibabet ediyorlar sen 

burayı ölümü var Quran.......de qırxını mı veriyorsın dedim burda; olmaz böyle bişeyler ben 

görmedim; 

Yani herkeş bi düdük çalır biliyormusun [gülüyor] ama sı...[anlaşılmıyor] değildir ben gaxtım 

gaxmadım bütün cemlerde Quran oxumazlar; o da Qurandı bizimkide qurandır yahu; hepi 

Hak Muhammed Alidir başka bişey değilki; 

Sen Quranda ne anlıyorsun deki  Quranda oxusan ne anlirsin. Adamın bitenesi hergün adam 

oğluna şey verirki qızılbaşlar şöyledir böyledir yanı böyük tahsildar oxuyor bunlara özel ders 

veriyor qızına çocuğuna. Diyorki baba diyor bizde qızılbaşlar var ele iyilerki insan çox iyi 

qonşular sen niye ile diyorsun; oğlum onlar şeydir onlar beynamazdır onlar bilmem nedir 

qurban kesilmez elindeki yiyilmez falan söyler bu adam hayret ya diyor bu elevilerden 

arxadaşlarımız çox iyidir babam niye böyle söylüyor bu adam diyor son zamanda çox ... 

diyor baba ben oximirem biraz qafamı dinledirem. 

 

Gidi Sıvasa Erzincana dedeler nerde varsa gidiyor onlara qatılıyor; gidiyor onlara qatılıyor 

bi sene geziyoooor geliyor eve; yahu benim babamın yaptığı hep beyhudeymiş. Bu adamları 

bizimkide kongara var bunlarda hiçbişey yox ele Hax Muhammed Ali diyor ağlirler bu 

adamlar ne qader iyi bir insan dedelere takılıyormuş yani adam bilgili adammış. Gelir 

eve...da çıxi geli eve üç ay sonra dedi baba noldi baba senin yaptığın hepisi beyhavaymış 

iftıra ettin dedi. Niyle ola qızılbaşmı oldun. Deyi allahısmarladıx çekmiş getmiş. Bu qadar 

iftıra da olmaz demiş. 

Elevilerde o yoxki. Adam öldürmek yoxtur. Eve nikahlı qari bile götürme siz bir adama dokuz 

tene qarı verirsiz yaw.....bazı yöre diyorki bir adam öldürürsen cennete gidersen ondan 

sonra yerini ayırmışlardır qırk tane yuri verirler bize insana sanki [glüyor] ..... orayı paylami 

burda götünü kurani ordamı qaldi ele qolaymıdır yani çox iftıra edirler çox. Qaranlıxtır onlar 

görmezler hakikati görmezler. Bax o Nuri Öztürk varya, adam oxumuş, diyorki bizim bu 

cübbeliler hep cennemlik [gülüyor] cübbeliler varya bizim diyor hepisi cennemliktir diyor. Çox 

iftıracıdır milletin hakkını yerler. Hepisi iftıracıdır yalan söylerler Quranda bu yox gelsin 

benim yanıma söylesinler. 

 



I: Bu şey kim, Salman Farisi? 

 

T: Selmanı Farısi, Allanın qulu qırxlar cemindeydi onlar, qırxlar ceminin şeyiydi onlar ya dedi 

bene dedi bi tenesi dedi ki, dedi kimse yoxken bu dünada kim varıdi dedi bana; bu dünyada 

kim varıdi Hazreti Ali varıdi, yedi yaşında şeye gitti dev bahçasına gitti, yedi yaşında, gitti 

dev dedi tamam adam yiyicidir; dedi ben seni yerem dedi, dedi sen beni onu bağla dedi, 

dedi sen beni bağladın [...] parçalandi çıkti ben a bu xutman a buni xurmanı da aliram [...] 

bunlari çöz beni ye nasılki bağladı bunlari zorladi qoparamadı bayıldi düşti bu da yavru şain 

kibi süzüldi gitti; yedi yaşında; çıxti getti artıx qaldı orda o z...çoğu zamanda irelde qalir orda 

onda sorna alimler bunu söylir orda qalıyor orda qaldıxtan sonra; dev uyanıyor da o ağaç 

bal dutuyor onun bağrında bağli; gezip Sultan Süleymana gidiyor ya Sultan Süleyman benım 

derdime çare; diyor noldi dev söyle. 

Yedi yaşında bi çocux bele Elif Mim yazıliydi alında, çocux beni bağladi beni bu hala qoydi. 

Onlar peyxamberler xeberi var birbirinde diyor ki hazreti peyxamber gelir mekkeye o gelecek 

hezreti peyxamber gelir o gelir senin derdine ancax o derman olur o bekliyor bekliyor 

duymuşki peyxamber gelmiş; gelir dağ geliyor ağaç böyümüş üstünde millet kaçıyor ya 

Muhammed bu nedir falan dağ geliyor diyorki qorxmayın bu devdir geliyor; dev geliyor o 

zaman Selmanın çininde boynunda hezreti Ali gine yedi yaşında çininden geliyor. 

 

Getirir peyxambere yüzünü sürüyor ya Muhammedi beni qurtar beni yedi yaşında bi çocux 

bağladi Elif Mim yazılidi orda Selman da orda geli..a işte beni bağlayan buydi diyor budur 

qorxiyor [gülüyor] qalpte diyorki ya Ali bunu çöz diyor ya Muhammed bu adam yiyicidir. O da 

ağlıyor dev ağlıyor bene bi vazfe vir diyor. Bir vazife ver ben müslüman olayım bene vazife 

ver o da devi çözüyor diyor qaf dağına bekçi yapıyor cin peri ne varsa kimseyi bıraxmiyor o 

da qaf dağın bekçisidir; dev ya. O za... o vardi daha kimse yoxudi. Çox bişeler var ne bilem 

[...] neler vardı neler. 

Ya! 

 

Eleviler sonradan sapıttılar Tunceli varya; eleviler sonradan sapıttılar. Dörtyüz sene 

Tunceline hiç qanun girmedi dedeler idare etti. Dedeler idare ediler, yani dövüş olsa çekiş 

olsa hak olsa dedeler gelir herkeş idare ederdiler yanı qanun onlarıdi. Ondan sonra işte 

böyle oldi. O da ağalar adam öldürmüşler birbirinde, dedeler götürmüş barıştırmışlar. 

Barıştırmışlar oniki kirvayı barışmışlar davat etmiş; oniki tene kirvasını masanın üstünde 

öldürüyor. Tuncelide. Öldürüyor o [...] tarafını bir şey götürir Düzgünün üstüne atıyor; 

Düzgün sen davayı sen gör diyor. Ne top atıldi ne bişe. Toplar öyle atir cuma akşamı hergün 



atılirdi her cuma akşamı atılirdi yerler sarsılirdi bile ta tezel hepsini duyardık biz; nasıki o atı 

toplar çekilmedi 38 başladii Dersımi qırdii sesini çıxari ixrarsızlıx yaptiler yoxsa oraya kimse 

giremezdi ya. 

 

Orda yermeni de çox var .... yermeni çox var. Süriyede çarsi bütün Yermenidir. Süriyenin 

Helep Helep. Helepde. Ben gettim çarşı bütün elevi sünni türk Türkiye gibi. Orda bizede çox 

hürmet ettiler. Erzinganın Tercanın Erzurumun Yermenileri ordaydı demekki qaçmış yaxındır 

oraya. 

Bizede çox hürmeti olirdi ha. Öyle bizi severlerdi Türkiyeden geldıx. Atatürk bizi qovmuşti. 

Atat...onlar qonşuluğa çox eyimişler ha, bu Yermeniler. Babam, bize qonşiymişler. 

Qonşiymişler; bunları qırınca  tabi Bakkoya götürmüşler gitmişler o bizim köyde bi tene var 

qonşumuz varımış gideme... qarısı çocuxlari bizim evde saxlamişler. Amcam onları 

saxlamişler. Bizim köyede hiçkimse girmemiş [...] orda saxlamışlar. Tabi maydanlıx olduxtan 

sonra ondan sonra çıxmış getmişler. Demiş bene silah verin ben gidim dede artıx daha 

şey...Sahag varmış Sahag isminde çox ey.. şey remil varımış onların; remili oxumuş demişki 

dedem demiş Sahag hele bax ne var ne yox cihanda remile güzel söylirsi.... demişki dede 

ele zaman var bizi qaldırıyor ondan sonra sizi; Remilde yazıyor. Babam her zaman söylirdi, 

dedi bizim Sahag vardi bitene derdik bizi qaldır. Qaldırilar onlari sıra bize geldi. Yarım asırda 

bir adam öldüridiler elevileri öldüridiler da. 

 

[...] 

 

Ha biz böle gördük bilmem daha artık. Derki dede ben giderem bene bi silah vir emcemde 

diyorki, git o ziyarata bizim silahlarımız hep ordadır, git içinde bitenesini al benimkini götürme. 

Bitenesini al benimki oninki gümüştü şeyleri gümüş. O da getmiş onu almış [gülüyor] almış 

Bakkoya getmiş. Bakkoya götürdüğü zaman emcem Seyd Alına; Seyd Ali da götürmüşler 

ş..kahyayı şeytanlıx etmiyorya demiş bunlar çox El....Yermeni qırmışlar onlarıda almış 

götürmüşler nasıki buni göriler aha diyor işimiz berbat; Seyd Ali diyor. Bu geldi şimdi bu 

söylerse tamam şaitle... verir o da gel hal hatır sorir demiş seyid ağa diyor siz beni saxladız 

ben sizi qurtarıram burda; o da gidir dayanir siz bu adamları niye getirdiz;  bunlar diyor bizim 

qader adam öldürmüşler deyi; bunlar bizi saxladı da bugüne qa... ben orda gelirem ben 

bunlar bizi saxladılar. Bıraxtı geldi. 

 

[Duvarda asılı resimleri gösteriyor] Seydali Sey Mahmud. 

 



Bax a o babam Sakallı yanındakide benim askerliğim. 

 

 

Bu da Hasan Efendi [Başköylü Hasan Efendi] 

 

I: Sen Hasan Efendiyi gördünmü hiç? 

 

T: Yahu tabi tabi bizim ordaydı herzaman göridim. 

 

I: Vallah? 

 

T: He o adam gerçek adam ha; o gerçek adam. 

 

I: Nasıl biriydi? 

 

T: Bekteşi bekteşi adam. 

 



I: Bektaşi mi? 

 

T: He he eyi adamdir. Yani yetişmiş bi insan; gerçek bir insan. 

 

[yatak odasını gösteriyor] 

 

Bax bıra bu da benim emcemin oğli bax çox güzel bi adamıdi. A o da benim ailem. İrelki 

ailem.   

 

A o da benim babamla annem. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

İşte ele. [...] Bu da Atatürkün [...] 

 

 

Hadi gidek [balkona] [...] Ya cano. Emine [bakıcısı] bize bi çay ver cano. Haaa işte öyle 

imanım. 

 

I: Dede birisi öldüğü zaman, hakka yürüdü diyorlar doğrumu? 

 

T: E tabi Hakka. Dünayı terg etmiştir yani. [...] axrete gidiyorya dünayı terg etmiş axrete 

gidiyor. Axıret var da. Demiş eee axıret vardır sorgu sual vardır [...] axıret olmazsa olurmu 

hiç Quran önümüzde delil var Quran var. He. 

 

I: O zaman cennet cehennem nasıl oluyor? 

 

T: Cennem...bax; cenabı Allah gece günüzi yaratmiş. Gece var? Gündüz var? Yaz var? Qış 

var? Cennet var? Cenneme de var. Bunlar hepsi vardır. 



Vardır yalnız cenneme axaidi kötü olan cenneme gider; eyi olanlar cennete gidiyor. Yanı 

ehzap görmez; ehzap insanın ruhu ehzap görüyor ceset görmüyor. 

 

İnsanda iki ruh var. Biri ruhi revani biri ruhi cismani. Ruhi revani gidiyor geeeziyor sonra çıxi 

gidiyor; ruh, revani. Ruhi cısmani de çıxtımı daha girmez. Cesete sahiptir o. Ceseti sorgu 

sual olan çekiyor. Bax insan rüyada gidiyor eyi görüyor kötü görüyor ama geri o giriyor o; 

ama ruhi cısmani çıxtımmi daha girmez. Ruhi cismanı eger eyiyse, diyor Allah razı olsun bu 

adamdan insanı xarşyer [anlaşılmıyor] yazılıyor bu adam eyidir. Eger ki zatan eyi değilse bi 

de tu! senden qurtuldum diye qaçiyor onda; insanın ruhi. Kötü exlahi eyi olmasa ondan 

qaçıyor ruh yani ruhi cismani qaçiyor. Senin xer şer ne varsa hep yazılıyor. Allah yazıyor. 

Burda var ordada var.  Esas bura hiç bura yayladır. Orda iş orda. Elimizde Quran var. 

 

Axret varsa öyle. Bildiğimizi [...] ben onu derem. 

 

 I: Peki Dede bizde amin diyorlarmı amin? Derler mi denilir mi? 

 

T: Amin diyorlar. Mesela Quran oxunduğu zaman. Amin diyoruz. Mesele biyere gider... 

yemek yerler helal olsun der orda efiyet olsun iyi değildir. 

 

I: Niye? 

 

T: Efiyet Yezidin o ismiymiş neymiş onun için demiler. Halal olsun diler. Yalnız amin var Allah 

Allah var. [...] İbabettir. Amin vardır. 

 

Yahu şimdi bi yer, oğlum, bi yer melekesiz değildir ha! 

Adım başı melekesiz değildir. Besmeleyi çekmek çox eyidir. Besmele yani kötü yerlere 

düşersen bişey olursa ya rüya görürsen ya al qarısı binise besmele çekmezse insan gider. 

Çekeceksen. Axşam yattığın zaman ayeti kürsü oxu yat bişey yanaşmi sene. Ya. 

 

Yer gök dua üzerinedir kim ne der desin. Ya. 

 

I: Ya dede birde bir Hak diyorlar birde Allah diyorlar. İkisi birmi? İkisi aynımı? 

 

T: Allanın binbir ismi vardır. Allah var, Hak var e efendime söym Eybo var Got [alm. Gott] var 

[gülüyor] [...] binbir ismi var. Ya Hak ya Ali kimse nasıl der dedi. Ne dersen de ya Allah ya 



Muhammed; Ya da Allanın ismi [tekrarlıyor]. Allanın birbin ismi vardır. Birbin [vurgulu] ismi 

var!   

Hele dir Allah türkçe bilmirmi Quran oxunuş....[gülüyor] [...] 

Kimisi Quranı türkçeye çevi... onlar qızıyorlar; Quran yahu Allah o dili bülmi biz bülmi....e da 

q... onu... öğrenir da. İllaki arapça. Arapça kimse bülmiyor. 

 

Ben orda çalışıyordum araplar vardı sünniler varıdi bele qonuşiyorlar araplar güliler yaw 

diyor bunlar ne qadar axmak biz arabıx dil biliyoru...biz gine anl...fariscedir diyor quran 

fariscedir diyor. Quran farisca her adam oxuyamaz. 

Ya. 

İşte ele. Fatiha mesele mezerlere gidiyorsun fatiha oxuyorsun. 

Fatiha şarttır. 

Bi herkeşe şarttır fatiha. Bi fatiha oxiyersin. Ayeti kürsüye oxiyersin. Eeee ne bilim. Çox. O 

dualar iyidir. Qurandaki dualardır. Sen eski yazı oxudun? Eski yazı iyidir. Eski yazi ayatı 

kürsüye oxıyorsun değilmi sen? 

 

I: Yok. 

 

T: Şindi biz orda izinden geliyoruz ya. Uçaxta geliyoruz bitene elevi var arxamda oturuyor 

bitene de sünni var onun yanında oturuyor. İşte diyir Quran bile söylir Quran bile söylir. 

Bende dinlirim eyle. Dinlirim dinlirim, yahu adamı rahatsız etti, dedim xocam çox oxumuşsan. 

Dedi oxumuşam. Allah nerdedir dedim? [gülüyor] 

Allah heryerde. 

Sen diyorsun oxumamışsan sen Allah ne..Allahın yerini bilmen lazım sen nerde Quran 

oxumuşsan dedim. Qura....allahın yerini bilmek lazımdır. Allanın bir mekanı var. 

Dedi. Yahu Allah heryerdedir. 

Yahu qardaşım xocam sen oxumamışsan tam eylese sen Allanın yerini bülmiyorsun 

[gülüyor]. Şindi millet hayret etti bu adam Allahın yerini biliyor. Quranda yazıyor rebbil 

aleminin diyor quranda yazıyor diyorum. E Hak nerdedir. Hak gendine...cenabı Alla....Ademi 

yaratmış kendine tümsel eylemiştir, yerini yapmış mekanını yapmış. Hak Allah müminin..eyi 

kimsenin qalbindedir Allah. Bene. Eh ben biliyordum onu unuttum. Sen onu bilmezsen sen; 

zatan orayı bilmek lazımdır. 

[...] Ya oğlum Quran bunlar Quranı oxilar ama manasını bülmi kimse. Hiçkimse manasını 

bilmez. 

 



I: Hele şu Kırkları birdaha anlat 

 

T: Qırxların cemi var. Qırxlara giderken de mesela hazreti peyxamber getmiş qırxlara. 

Getmiş demiş sen kimsen demiş ben orda giderken bi aslan önüne çıxmış; aslan yol 

vermemiş. Seda gelmiş ki xatemi at üstüne git; ağzına at. O da xatemi vermiş geçmiş getmiş 

qırxlar cemine. Demişki ben peyxamberem. 

Demişlerki bizim peyxamberimiz yanımızda biz öyle peyxamber istemiyoruz demişler. 

Demiş getmiş birden seda gelmişki ya Muhammed de ki bende ehli mümin el feqırlardanam. 

Seni eyle belki içeri alırlar. 

Eyle getmiş bidaha vurmuş. Üç dafa getmiş [...] getmiş vurmış almışlar içeri, tek bir gişi 

qaxmış; herkeş oturmuş orda peyxamber oturmuş. 

Ondan sonra e...hezi..edemiş şim...ben geldim de bir gişi qaxdi önümde. Demiş birimiz bir 

qırxımız birıx demiş. Nası olabilir, demiş ile. Demiş onu neşter vurmuş hep hani hepisinin 

qanı gelsin buraya. Qırx e...yirmidoxuz tene gelmiş bitenesi de dişerde qan gelmiş. Bu kim 

Selmanı Faris dir di...dişerde parsdadır. 

O zaman gelir onda qan demiş o za... bir engür gelmiş e demiş bir engür gelmiş demiş bir 

gişi içer bin tenemiz qanıyoruz. Bi engür ezmişler qırk gişi qanmış. Yanı bu ge...qırxlar 

ceminde bu. O zaman olmişler. Tevite düşmüş dedi o zaman e...tevite düşmüşler da sama 

etmişler. 

O zaman onun saması düşmüş, qırkmış qırk para etmiş beline bağlamişler hezreti 

peyxamber de sama dönmüş e o qırxlar cemi işte onlardı. Onlar qırxlar cemine gidiyordi 

ama onlar ötekiler bilmiyorduki qırxlar cemini bilmiyorlar. 

Adamlar kor; qırxlar cemini bilmiler onlar. Qırxlar odur. Qırxlar cemi ibabet yeri. Bunun ayatı 

var söyleniyor. Xutbesi cem yaparken söyliler. 

 

Yahu hazreti Yaqubun, Yusufun Yusufxu...Quranda yazıyor ha, Yusuf süresi. Yusuf süresi 

vardır. E xel...e...Yakub peyxamberin çocuği, Yakub varya Yusuf; Yusufi Kenan. 

 

Onun Quranda çoğu geçiyor. Onun ayatı vardır Quranda çok geçiyor. Onun hayatında 

yazıyordi onun hayatı vardır onun bikere dedi e..ne dedi Allahı seversen; bende bi Yakubam 

kendi halımda, mevlanın kelamı vardır dilimde. Yusufu aldıralım Kenan elinden ağlar Yakub 

gezer. Yusufim xocada oxunmaz oldi, alnındaki nure baxınmaz oldi, şu fani dünada satılmaz 

oldi ağlar Yakub gezer Yusuf diyo. Yusufum gidiben böyle söyledi babası duy ben anası zare 

ağladi, oğul Yusufum elül eyledi ağlar Yakub gezer Yusufum deyiyo. Kardaş kardaşı heç attı 



suya xudam emreyledi cebrail dutti Yusuf bi zaman quyuda yatti; ağlar Yakub gezer Yusufim 

deyiyo [...] 

Yusufi yendirdiler suyun üstüne yetiş axırı Cebrail mevla dostuna ağlar Yakub gezer Yusufim 

deyiyo [...] 

 

Bi berzingen geldi üç aylıx yolda, gözünü açmadı tozlu dumanda 

Yusuf ağlıban kuyudan gölden ağlar Yakub Yusufum deyiyo 

Yığıl...çıxsam şamın yaylasına yayıldım, yenip aşkın dehasını boyladım arap evlerini sual 

eyledim. Ağlar Yakub Yusufum deyiyo. 

Yiğıliben geldi Kenanın kurdi biz yemedıx yedi içdiler andi Yağubun figani arşa dayandi ağlar 

Yakub [anlaşılmıyor] 

Yusufin gömlegi Mısırda geldi baba...anası duymadan babası duydi, oğul Yusufumun 

qoxusu geldi, ağlar Yakub Yusufum deyiyo. 

Devriş bunu dediğimiz böyle söyledi, gönlünün mevlasına bağladi, Yusufum Mısıra sultan 

eyledi ağlar Yakub gözleri yeşeriyor. 

 

Bunu bilidin qardaşları var vermemiş götürmi...demişki baba ben rüya gördüm. Babasına 

nası demiş yedi qardaş bi e yedi e şey bi şe yıldıza hürmet yapilar. Diye kimse söyleme yedi 

qardaşın sana xizmet yapıyor. Babası diyor. Qarılar duyir gidi qardaşlarına söyliler. Ona 

denede bir götüre babam meylini hep atmış ona. 

Yusufi götüriler öldürmeğe. Öldürmeye götüriler; Yusufi öldürmeğe götüriler ee qardaşlar 

diyorki buni öldürex o böyük qardaşı diyorki ya öldürmiyex atax quyuya. Gömlegini quşlar 

öldüre gömlegin üstüne götüre babama göstere. Quşlari öldüriler qana batırilar götüriler; 

qurtlar dağıtti; qurtlar yedi; Yusuf ağlar ha gözlerden olmuş. 

Gözlerden olmuş, ondan sonra tam işte o zaman quyuda böyük qardaşı haftada yani bi 

ekmek götüri ati quyuya. Bi berzingen geliyor orda su alına baxıyor gül nur kibi bişey var; a 

deyiki adamdır. O da o za...arada böyük qardaşı götür...ekmek götür...ki ekmek ha diyo 

benim qardaşım [anlaşılmıyor] bunu quyuya atmışsız; getir bize sat. Satir orda parasini ali 

çıxi gidi. 

Çıxiyor gidiyorlar onun anasi y...ölmüş orda mezerden geçerken devenin üstünde atlamış 

gitmiş oraya. Anasının mezerine gitmiş orda bi baxi... devenin üstünde yox. Baxiyorlar ki ya 

orda bi toxat vurmuşlar ona bi toxat vurunca Yusuf ağlamış. Ağlami...biii qıyamet qopmiiiiş 

bi fırtına olmiş az daha boğulacağ.....yaw noldu bu noldu diyo noldusa bunun yüzünden oldu. 

Ona yalvarirler yaxariler y...oluyo maydanlıx oluyor. Meydanı götür... qul diye satıyoler. Bi...b 

zengin bi hanıma satıyoler. Adamda satıyoler; Yusufi Kenan çox güzelimiş; qarısı buna meyil 



veriyor. Meyil veriyor bu Yusufi Kenan yanaşmıyor. Bir gün napıyorsa Yusuf qaçıyor da 

gömleğini dutuyor gömleği yırtılıyor. Qaçarken qocası içeri giriyor. Ne dirsen bunu getirdin 

benim yaxamı sürüştü qarı diyor. Yusufi götüri... zindana atıyorler. Zindana atıyorler zindana 

gidir zindanda qalıyor. 

Hiçbişesi yox; e zindanda qalıyor onda sonra, zindanda qalıyooor; zindanda qalıyor. Arada 

bi zaman qalıyor gidir Yusfi çıxari getiriler; yox çıxarmiler. Orda rüya görir bitenesi. Diyor ben 

rüya gördüm bele bele bitaan bi ermeni bide bir müslüman rüya görir bide uzdaduti 

[anlaşılmıyor] dutir rüya görir nası gördün diyor bele bir rüya gördüm; diyorki rüyalarnızı 

değiştirim ben söylim Yusufi Kenan diyor. 

Nası diyor yerme...sen ona rüyasını alıyor diyor ona diyorki ye...yarın seni asiler 

o..e..xıristiyana diyor. Sende sende gidirsen padişaın yanına xızmetçi qalırsan beni unutma 

demiş. Ona demiş. 

Sabah olir çağırilar adamı götür...asilar birde emir gelir buni çağıri götüri kendine xızmetçi. 

Bu da göçir padişa bi rüya göriyor, diyor rüya gördüm rüyada yedi tene y...küz qopti ...küz 

qopti diyor bu ne derece bunlar. O da diyor ki bitene zindanda var; o adam tevr...taburunu 

qoyuyor. E diyorki o eyi adam olsa o neden düşmüş. Demek oraya düşmüş adam eyi adamdı 

demiş. E gidin çıxarın söyleyin gelsin gidiler çıxmıyor. Diyor ben çıxtım girmem yada gitmem. 

Gidi söyliler diyorki ben çıxtım getmem ya daha getmem. Diyor çıxarın daha içeri qoymam. 

Hanı götüriler diyorki ben böyle bir rüya gördüm. Sen ne diyorsun. Diyor yedi seneden sora 

bi qıyamet qopacax qıtlıx olacax tax Kenandan gelip mısırda buğda alacaxlar. Ya Musufi 

Kenan. Kenanda gelip de Mısırda buğda alacaxlar. 

O zaman diyor ben senı ambarcı başı yaparam. Ambarcı başı yapir buğdaları topliyor. Yedi 

sene sonra bi qıyamet qopiyor... 

[çayını içiyor] bi qıyamet qopiyor efenime söylim; qıyamet qopıyor Kenandan gelip Mısırda 

buğda aliler. Duymuşlerki Mısırda buğda satılıyor. Eh. Buğda satılıyor; geliyor Mısıra. 

Mısırda buğda alırken qardaşlarını tanıyor bu. Onlar oni ölü büliler. 

Qardaşını tanıyor. Diyor; şim..kimsin nerden gel...ya diyor biz Kenanda gel...biz Yakubun 

çocuxlarıyız diyor. Nerdedir Mısırdan geliyor e şeyy Kenandan geliyor..diyor. Pekiii senin 

baban sağmı diyorki sağdır; bizim bi qardaşımız varıdi. Qurt yedi babam çox üzülir onu 

qaybettik üzülir şindi bi küçük qardaşımız var onu meyl atmıştır. Yusuf içün ağlaya ağlaya 

gözden olmuş. 

Eh işte diyor birdaha geldimi qardaşını barabar getirin diyor. O diyor bunlara buğdasını verir 

parasını da içine qoyir. Parasını götüriler oraya Kenana götürürken buğda açilerki parasıda 

içinde. A diyorki bele bele çox eyi bir insandır diyor şey yapın diyor. Çekiyor götüriler gidir 

[çayını içiyor] diyor gidin gine getirin buğda getirin orda. 



Diyorki ama bize söz verdiki senin qardaşın gelsin bi göreyim demiş. Onuda getirin barabar. 

Babası derse...Yusufi götürdüz öldürdüz Yusufi götür...qurt yedi; peki bunuda götür...bunu 

vermirem. Yalvarirlar baba biz nolduxuda bizle barabar biz bunu götür...getir bişe...adam eyi 

bir insandır. Velasıli götüri götüriler; götüriler onları götür....bir mısafır ediler da. Onları 

mısafır ediyor [çayını içiyor] onları mısafır ediyor buğda muğdalarını veriyor. Bir altın 

maşraba da buğdanın içine qoyuyor. Qoyuyor verirler; diyorki bunlar getten sonra bir emir 

veriyor diyorki benim altın maşraba çalınmış. 

Kim...ı kim götür....büyükleri aramışler orda bulmışler. Çocuxu almışler; çocuğu rehin 

alıyorler...almışler hepisi toplanmış gine getmiş yalvarmış yaxa...ya diyorki senin qardaşın 

noldi diyor. Diyorki qardaşımızı qurt yedi [gülüyor] o da...o zaman sarılir. Diyorki ben 

Yusufam diyor. Saşıp qalıyorler. Orda saşuriler şey olir babamın gözleri ordan bi gömleğini 

gönderiyor, götüri gözlerinde....eyi oluyor babasi. İşte orda gidir muradına yeriyor. Yani 

Quranda geçiyor onun hadisesi [çayını içiyor] ne bileyim çox şeyler. [...] Yusufi Kenan. 

Muhammedi geçince Yusufi Kenandan güzel yox. 

 

[çayları tazeliyorum] 

 

Ya imanım eskide ele kitaplar varıdi ele kitaplar bil...bilmiyordux ele nası qayboldiler. Ne 

cenkler varıdi ne şeyler varıdi axlın dururdi böyle söyl...oxur... 

 

I: Babanda varmıydı? 

 

T: Babam oxumirdi oxumidi. 

 

I: Sizde evde yokmuydu kitap? 

 

T: Yahu oxum...kimse oxumirdi ki alsın yalnız oxuyanlara oxutturirdix; odalara 

gidi....oturirdi...getiriye oxiye dinlirdix ha. Yanı bitene oxusaydi. İle herkes oxumirdi ki o 

zaman. 

 

I: Ama kitapta yoktu sizde? 

 

T: Yox hep qayboldiler 

 

I: Ha vardı ama? Varmıydı? 



T: Hepiside varıdı qayboldiler. 

 

I: Kayboldu? 

 

T: Topladılar gettiler....nası oldi...ele kitaplar vardı axlın dururdi. Heyber qalasını bozanlar. 

Hezreti Ali [...] kerametlerini hep söylidiler orda onların esemesi oxunirdi başka kimsenin 

oxumirdiki. Ya hezreti Ali qan qalasına gidiyor da. Reyber qalasına gidiyor; reyber qalasına 

gidiyor içeri giriyor; içeri gir...orda bir xendek açmışlar kimse geçmesin. Şeytanın bitenesi 

önüne ge...ya Ali diyorki a burda geç; orada bilme... qaç metresi derin orda gettimmi da 

boğulir yani. Dündül nasıl atlir o tarafa. Dündül gidi o tarafa gidiyo orda. Göçünü yendiriyor; 

baxilerki orda bir göç var. Kimsen diyor ben berzinganam diyor. 

Berzinganam....e şeye gidiyor kiliseye girirler. Hepsi giri o da giriyor. Barabar gir...kiliseye 

giriyor robbanlar oxur oxusun o demiş robbanları oxu. Oxiyorlar demiş o robban örünmüyor. 

Onlar robban varımış. Kim var diyor Muhammed var Muhammediler var burda. Burda kimse 

yox Muh...demiş Muhammedi [elini ağzına götürüp nıyaz ediyor] seven qalxsın Allah 

Muhammed ya Ali. 

Hezreti Ali qaxıyor. Qaxıyor sen kimsen diyor ben Ali. Diyor biz sene qırq tene sual soraceğiz. 

Cevabını vereceksen. Vermezsen harbımız var senlen. Tamam diyor bende size cevab 

sorirum sizde vermezse...harbım var diyo [gülüyor]. Da diyor sorirler hepsinin qırxının 

cevabını verir. O bi cevabı sorir kitleni qaliler [gülüyor]. İşte o zaman çox adam qırıyor 

islammüslüman oliler, o zaman. Efenim heyber qalasını qoparttı attı. Neler neler yapti. Ele 

kitaplar oxuduki zamanda. [çayını içiyor] 

[...] 

Sen içki içersen? [Whiskey getiriyor]. Bra al Wiski aha bardağı al iç. Salata getirimmi? 

Bra tomates getiriim sana? Gendine göre doldur iç. Ben içmem. İlaç içiyom ya. 

Ne günleri gördük can. 



 

I: Sen kaç yaşında çıktın köyden? 

 

T: Ben köyde.... altmışşşın altmış kaçta çıxtım köyde; altmışdamıydı altmışbeşde çıxtım. 

Unutmuşam. 

 

I: Buraya İstanbula mı geldin? 

 

T: Hım. 

 

I: Ne yaptın burda? 

 

T: Burda inşaatda çavuşudum. İstanbulda. İki inşaate baxtım üç sene. İnşaat bitti; 

yetmiş...yetmiş....b...yetmiş ikideydi. İnşaat bitti. Yetmiş ikide inşaat bitti ev mev getirmiştim 

buraya. Ondan sorna yetmiş ikiden sora ben geldim avusturyaya gettim istekli geldim. 

Ellibeş yaşındaydım; o zaman. Beni istek yaptı gardaşım ben gettim böyük firmada çalıştım 



usta duvarcı olarax bu da bonservis bene verdi. Bir meindis vardı benim; gettim orda çalıştım. 

Üçü.. yetmiş üçü üçüncü günü beni işe aldı. Yetmiş üçde gettim oraya yetmiş...üçüncü günü 

beni işe aldı; telefon ettim çıxım ordan ben oraya gelmem daha. O da da getmedim ev çıxtı 

Oxmeydanına getti. Ben qaldım orda izine geldim daha; getmedim. 

 

I: Gitmedin? 

 

T: Yox. Hic ondan sonra da izine geldim bura çıxti burada işte buranın kuruluşunda 

burdaydım. Burayı aldı burayı yaptı kaç defa söküldi yapıldi. Çox çektik; ya. 

 

I: Zor zor. Ondan sonra köyde daha varmıydı insanlar? Köyden herkes geçtimi buraya? 

 

T: Herkeş geldi. Köyümüz bizim evmev xermiş? hiçkimse malmulk hiçkimse qalmadi 

köylerde. Bizim davar varıdi at varıdi öküz varıdi çüt sürerdik rencberlik yapirdix. Hepisi men 

etti geldiler heçkimse qalmadı. Şindi bizim köye dönenler var çox. Yirmi xana dönmüş. İki 

qat yapmış üç qat yapmişler; ev! Köyde! Bizim köyde bir ben yapmamışam ben xasteydim. 

Ailem vefat etti ben yapmadım. [birşeyler yiyor] 

 



Bizim köy çok güzeldi bıra. Qırx xanadır. Hepisi de gidir bugün dernek açmışlar burda. 

Benide götürdüler; bende qeyt oldum dernege. Yani bi xeste olur bişey olusa alır götürürler 

he hani yapiler. Adam hiç orda yerini satmış gine derneğe qeyt oldu orda yer alacam 

yapacam. Bizim köyümüz çok güzeldi hep motoru var arabası var fırını var herşeyi yapiler 

köyde. 

 

Orda iki kom var bi komdada gine var ben oraya getmirim yani hep bura bu kom buranın 

adamları eyiydi qonşuluğu eyi. 

 

I: Sizin köyde sırf Baba Mansurlular mı vardı? 

 

T: Bizim köyde? 

 

I: He! 

 

T: Biz varıdıx. 

I: Sırf siz vardınız? 

 

T: Biz vardıx. 

 

I: Talipler hep etrafda? 

 

T: Talipler var. Herkeş vardi; her aşirette varıdi. Yannız Baba Mansurlarda biz varıdıx orda. 

Hm. 

 

I: Sizin mürşid varmı? 

 

T: Bizim? Var! 

 

I: Kimdir? 

 

T: Baba Asur derler. O Söbekdeki...Söbek; Söbeğin yanında bir köy var ne köyün ismi neydi. 

Golekmidi he Gölek de. Baba Asur var onlar bizim mürşüdlerimiz; Şöbedekilerde bizim 

pirlerimiz. Efenime söylim Şöbekde lodekte var bizim rayberimız; orda. 

 



I: Size mürşidlik yapıyorlar? 

 

T: He. Ya. İşte mürşid bi tenedir. Mürşid mesela talip ni...pir tenedir, rayber bi tenedir, yani 

kendi sülalesinde çoxda, bi tenesi gelir mesela. Gelir mesela sorgu sualları sorir eyiyi kötüyü 

anlıyor ded...ne yapiyorler geçimin nasıdır qonşiynan nasıdır xırxızmıdır yipsizmidir 

nese...sorirler insanda biz gettiğimiz zaman onu sorirux da. 

Bi tene dede gidiyor ta...talibin evine. Talıb diyo faket...diyorki piro gurban kesir de bi dua 

getir duanı verir diyor piro sende biçax var...e diyor yox; e burda bizde biçax yoxtur, e diyor 

qalsın; duasını almış. Öteki sene gidiyor; gine bir eyi bişey getirir, gine duasını alir; piro biçax 

sende var yox getirmedim biçax yox oğlum. Deyi yoxtur neyle kese...qalıyor qalsın. 

 

Öteki sene pir gidir diyor bizim bir talib var heç biçax yox evinde ha bi biçax barabar götürüyo 

gene gidiyo talibin evine bir yeğ geçisi varımış diyo bu sefer geçiyi yatırax nası olda pirde 

biçax yox [gülüyor] getirir duasını verir; piro sende biçax var diyor...he! Yatıri kese...kesiler 

gidey qarı ağlıyor vay vay vay benim geçim getti miyne gidey? [anlaşılmıyor] [gülüyor] ben 

nebil Pirde biçax var [gülüyor]. Geçiyi kesti getti. 

Yaw bi alem yaw. [...] 

 

Bizim bi akraba var bizim emcedir. Çox muqalis bir insandır. Gidiyor taliblere gidir bir ağa 

var; zengin ağa diyor diyorki Hasan ağa, ben geldim bene bi toprax ver senin yanına gelim. 

Diyor yox piro ben sana vermem. Niye. Siz karğış edirsiz biz...bize karğış eder.... yo oğlum 

ben sene niye karğış edeyim. Yox vallah vermirum diyor; ya bana vermirsen sen bene 

vermirsen qonşu etmem ben daha seni qonşu etmem ge...geldim seni qonşu etmişsin bene. 

Çıxir gidir küsi gidiyo. Küsüyo gidiyor arada yirmi gün qalıyo s...s...Hasan ağay ölir; Hasan 

ağay ölir gine gelir. Hatun diyor Hasan ağay öldi e de xadi vay vay vay vay; kürtçe biliyorsun 

sen? 

Hesen ağayı mine seri hardi. Na dina tore biye derdi. Tu az [anlaşılmıyor] xore ciran nekere 

to hesqere mı werdi. 

Hani diyorki sen bu düna sene dert oldu sen beni qonşi yapmadın kendine, sen bene evi 

vermedin, sen daşşağlarımı yedin [gülüyor]. 

 

O da diyor dede neyapirsin; ye...dua edirem [gülüyor] 

 

Bu nası duadır; e dua edirem! [kahkaha atıyor] 

 



Sen beni qonşu etmiyon sen daşşaxlarımı yedin [gülüyor]. Hay güllllmede öl! [gülüyor]. [...] 

E dede bu nası duadır diyor. O dua alıyo e dua ettim qızım [kahkaha atıyor]. 

 

O da gidir başka köye gidir orda bitenesi kediyi öldürmüş [gülüyor] gidir dede ben bi kediye 

vurdum öldürdüm benim bir şey...tesbiler var keribar a bunu al belki Allah günamı efebsin. 

O da verir; oa der [anlaşılmıyor] gece kedi gelir bunun gözlerini çıxarıyo [gülüyor] zor sabah 

idi. Ola gardaşım tesbilerini al senin kedi az qaldi gözlerimi çıx...[gülüyoruz] öyle [gülüyor] 

çıxir gidir; çıxir gidir a o şeyde o gidir oraya, diyor böyle böyle [...] olan getirin bene ver oğlum 

o kedin benim gelsin gözlerimi çıxarsın o da eşqadır zata? [gülüyoruz] kediyi verir diyor ya 

te...dede bişey olduyu; yox; dek kedi ne işin var yanımda! [gülüyoruz] o da eşqa zata? 

[anlaşılmıyor]. [gülüyor] 

 

Ne alem neler gördük; ya Xızır. 

 

Şindi bizim orda bir adam bir mir...zengin adam varıdi üçyüzaltmışaltı para köyleri varıdi. 

Alişan beydi. Mire diyordi mire. Orda mire diyordular üçyüzaltmışaltı para köyü varıdi. 

E hepsi herkeş qorxirdi onlardan. Orda gidir dedeler toplani gidiler oraya. Gidiler oraya. 

Dedeler diyor buraya geldiz bene bir rüya gördüm diyor. Dedeler rüya göri [...] diyor ben bi 

rüya gördüm ama ne bilim nasıl sana söylim söylemiimi. Diyor nası gördün. Ben gör...seni 

sen bir boz eşşek oldun diyor [gülüyor] zırladın diyor [gülüyor]. Eğili ayağına öpüyor. Benim 

sesim çox alıyor diyor. Egilir ona bax çıralığını alır verir ona. At verir! [gülüyor]. 

 

Hakkate bi nam aldi; dünayı dünaya sesi soxuldu adam demekki. Hes bi dede oymuş hedayi 

dede; faxir bir dedeymiş. Onun qa...onun oğluda qaxir; o onun bitene dede geliyor orda sağ 

dede belli onunki onun yarları çox. Demiş Alişan bey a o şeyden e ordan nisanga var 

nisangada o tarafa geçme demiş bu ayda. Niye demiş. Beni dinlersen getme orda. O da 

gine gidiyor ha adam divanadır kendine bişey söylemiş gidir orda bizim o köyde iki gişi de 

barabarmışlar. Cip var cipinen gitmişler. Demiş Alişan bey ne yapirsan demiş nasıl ki öyle 

bilmişki getmiş arabaya açmış qaçmış öyle çarpmış ölmüş. Çarptıya öldü adam. 

 

I: Dede hele o kubbeyi birdaha anlat! 

 

T: Şimdi eski zamanda su yer gök ke....baxırken heçbişe yox; yer gök yoxken qubbe varımış; 

alimler söylüyor. Qubbe varıdi! 



Qubbede Cebrail gelmiş, altmış tene qanadı var a...başı varımiş biqaç başı varımış. Gelmiş 

o qubbeye qonmiş Cebrail; ateş girmiş buna. Qaxmış gezmiş gezmiş gezmiş gine dönmüş 

gelmiş oraya ateş girmiş; son zaman bir nida gelmişki d..deki beni al qabul et demiş. O 

zaman qubbey...gidi qubbeye qonir; qonir qanatları yanmış zatan bi baş bir qanadı qalmış, 

Cebrailin. Oraya qonir baxıyorki orda bir fotoraf var. 

Efendime söylim kemerbest var şeper şüper var qulağında. Diyorki bu kimdir diyorki axır 

zaman peyxamberidir bu; taç başında. 

Bu kemer nedir; hazreti Alinin kemeri. 

Bu fotoraf; fadimetü zöre beline bağlamış. 

Bu qulaxlar şeper şüper Hasan Hüseyindir diyor. 

Bunlar hepsi oraya; yani qeyt olmuşlar. Birde yedi e...oniki ruh yedi e...onyedi evra iki...oniki 

ruh var. Oniki ruh orda birbirine şey atiler. Oniki evrada qan çıxıyor. Qan çıxırken; onyedi 

evra oniki ruya bendi! diyor; ixrar veriyor. Yani yer gök birbirine bağlanıyor işte o zaman. 

Q...onun qanadından yer maya dutuyor; Cebrailin q...teke...qanadında yer maya dutuyor. 

Yer gök iğra indi? [anlaşılmıyor]. Maya dutuyor; o zaman işte oniki oniki onyedi evra oniki 

ruya belibest diyor; iqrar veriyor. Yani bizim iqrarımız Elevininki ta o zamandan beri. Yani 

qırxlar ceminden daha evvel. 

 

I: Daha evvel? 

 

T: Heee. Qırxlar cemi sonradan oluyor. Yani ordan ixrar veri birbirine elibeyti ixrar diyoz. 

Onlar diyor günahsız seyit ücretsiz seyit dedeler gidiyor mesela Allah rızası için bişey verdi 

de verdi; vermedi çıxir geliyor. Gidiyor talibin evine; dede gidiyor talib perişandır su yoxsa...bi 

bardax suya dua veriyor çıxir geliyor. Qurbanı var dua veriyor çıxir geliyor. Yani senede 

bi...t...dede gidiyor. Rayber senede üç defa gidiyor. Rayber. Dede senede bikeren gidiyor. 

Mürşid yedi senede birkeren gidiyor kontrola gidiyor. 

Mürşid ona mesela burda bi...bir ey...talıb var bi köyde; pir gidiyor oraya bu gözcü talibdir. 

Sen burda benim taliblerim kim yannış yaparsa bene söylersen diyor. Ona onu tayin ediyor. 

Döğüş sögüş felan hak kimi yer neyeparsa o gelir o talibin evine gidiyor. Talib diyor nasıl 

durum nası diyorki işte falan qonşun birbirine düşmüşler birbirinin haqqını yemişler söylir 

axşam dede onları topluyor getiriyor geri...barıştırıyor haqqın neyse haqqını veriyor yoxsa 

barıştırıyor ixrar ediyor birbirine barıştırıyor yani. 

 

Rayber yedi...se...her sene..senede üç yani senede bir defa geliyor Rayber her sene geliyor. 

Rayber. Pir senede bir defa geliyor. Rayb....mürşid se...yedi senede bikeren ge...kontrol 



geliyor. Onlar öyle şeyolirler sonra dede olanda nasıldı dört qapı qırx maxamı igman ediyor. 

Mücered de müteyil oluyor. Müteyil de mücered oluyor yani müteyilken müceredken bekar, 

müteyil evli. Müteyil oyanı...na...ima...e...şeye bağlanır e...m...nikaya bağlanir. Nikahdan 

sonra tekrar yani mücerred kendini pak! Görir. Nikasını bozmaz; fark mücerred olir gene. 

Müteyil de mücerred olir yani evleniyor; annadınmı şimdi neki; yani b...mücerred iken h...hiç 

evlenmemiştir; mücerred; onda sonra müteyil oluyor. Müteyil evlenir; evlendikten sonra 

e.m...şeyde mücerred oluyor yani pak! oluyor gine kendini eyi...kendini koruyor yani; ki yani 

kendini insanlığını ispat ediyor o zaman tarıkı müstaqine giriyor. Tarıqı müstaqından ders 

alıyor dört qapı qırx maqamı ikna ediyor yol erkâmı bilir onda sora posta çıxıyor dede. 

 

Ondan sorna posta çıxıyor. Diyorki gözcü talıb piri e...e...piri ateşten beri alıyor. Gözcü talıb 

iyi bi talıb oluyor oxumuş olur yani bilgili olur. Dede biraz cahil olursa onu ateşten beri alıyor 

yani önlüyor. Annadın. Demi yol evlatdır; yol...el...e....e....ey....evladım evladın ama talib 

evladın evladı diyor. Talib evlatdan daha eyidir yani yol gösterirse. 

Yol talibi olursa. 

E...e....ev...evlerinden evladır. Çox öyle bişeyler yanı ne bileyim, dede...dedelıx öyle qolay 

diyildir. Taliblıx de ele, taliblıx de de kimsenin şeyt....eskide bizim zamanımızda bi...şindi 

bilmiyorum; bizim zamanda yüzde yanı doxsan, yüzde doxsan bitene nikâhlı qarı yox. 

Nikâhlı qarı oldı...bi adam nikâhlı qarı getirse onu ceme pıraxmirdiler [Nikahsız demek 

istemiş olabilir]; davarı qatmi...allahın selamını vermirdiler. Yedi sene! Yedi sene sora pir gelir. 

Geli o köy...neyse yalvarir yaxarir yaw ceme getmi...pıraxmiler. O zaman yalvari onun evini 

dağıdiyor tezeden inşa ediyor. 

Teze...ondan sonra ceme geliyor. 

Ya. 

Ama şimdi ile değil. İşte Hacı Bekteşde, Hacı Bekteşin nazırları gidiyor düşkün qaxmaz! 

Düşkün qaxmaz qa...qatil qaxmaz! Efendime söylim müşgüllük qaxiyor. Bi quyabet etmiştir 

müşgülli. Onu qaldırirler; dedeler. Ama bide düşkün ocağı var. Düşkün de gidir nikahlı qarı 

getirir ayağadam? olur xıç? Olur onu düşkün ocağı qaldırır. 

 

I: Ha düşkün ocağı? 

 

T: Düşkün ocağı qaldırır. 

 

I: Hangisi o? 

 



T: Onu Erzinganda var düskün ocax vardır orda. He düşkün ocax varya düşkün ocax; işte 

onları qaldırıyor. Hacı Bekteş de, Hacı Bekteşin nazırları da gidirler mesela sen düşkünsen, 

bene bi öküz ver ben seni qaldırim. Sünniler var onun için nazır olmuşler. 

 

Hacı Bekteşde gider bizim elevi şey hep ordan bozuldu ya. Sünniler orda destur çalışıyorlar 

Hacı Bekteşde izahat alıyorlar gidiyor talibleri geziyorler götürü....Hacı Bekteşe götürüyorler. 

Ne yapıyor diyorki işte sen düşkünsen sene bu qadar ceza var daa müşgül onu ateşten, 

ateşe giriler ateşte inşa ediler, yanı ne bilim çox kötü şey. Ama onlar öyle değildir, sen yüz 

lira ver seni qaldırim, bir öküz ver seni qaldırim. Ele ele yapmişler efendime söylem...ele 

gidirmiş onun bozulmuş şimdi. 

Annadınmı. 

Çox eskiden böyle değildi. Çox eski benim dediğim kibiydi. Sonradan işte bu Bektaş...Hacı 

Bekteşin zamanında o zaman Hacı Bekteş Kadıncık Ananın oğliydi yani başımız oraya bağlı. 

Hacı Bekteşe. İşte onlarda o zaman ne yapıyormişler; başı...o da... nazırlar gidiyor orda, 

sende gidersen, bende giderem. Orda xızmet görürem beş on sene, orda bir icazet verirler 

sene. Sene serbestdir doğru çalısırsan. Gide talıbleri toplir getirir Hacı Bekteşe. Ama 

Sünniler öyle değil. Sünniler içkiyorler efendime gidiyorler orda mesela qaldırmayan düşkün 

düşkün ocağı değil düşkün ocağı [anlaşılmıyor] kendileri sen bi öküz ver bu ser seni 

qaldıririm; qaldırir gidir alir götürir. Efendime yani yolumuz orda bozuldi yani. Ama çox 

eskiden öyle değildi çoğ eskiden dedeler göz...gör...gözü açıx; görüyo taliblerde iyi değil. 

Şimdi talibdede xeyr qalmadi dede de xeyr qalmadi. Annadınmi. 

Yannız bir talxını çıxarıyor. Bir talxıtti de esas se divdir [anlaşılmıyor]. Bir askere? 

[anlaşılmıyor] bir dede geldimmi köy hepsi gidir oraya. Sade benim dedem değildir. Hepsinin 

dedesidir. Senin dedende gelse benim, gelsede senindi biz iqrarlıyık ya. Herkeş o dedenin 

qıymetini bülirdi. O da kendini qorir bir insandı ele kendini cahil dede olmaz. Dede de ... yani 

kötülük çıxmaz. 

Gerek [gerçek?] bir dedede. Ama şindi kötülük var. Hepsindede var; kötülük. [...] gine Allah 

razı olsun sizin gibi gençler çıxti külüm kayıp olmadi! Yani bi daha qaybolir daha. Biz gidirdıx 

ramazana bene boyna taliblere gidirdıx ben zakirlıx yapirdim. Oda duasını bende bir yaş 

böyük idi duasını verirdi. 

Biryere gittik köy m....bayra...şey günüdir ee....na...ey...oruç dutirler ya. Oruç oruç dutmuşlar; 

dediki açıxtıx bi köye gidiruk qışdır bize biraz ekmek alak belki yolda acıxırız. Gettim bakkala 

beni görünce ekmek vermediler bene. Dedi bu elevi dediler. Dedi yasaxdır ekmek verilmez. 

Ramazandır. Yaw bizim yolumuz uzaxtır. O zaman sıgarada içiyordum. Ne sığara verdiler 

ne ekmek verdiler bize; vermedi. Bizde gettıx, bitene bir köye gittik Sıvasa giriyoz. Bir köy 



var e... sünni köyü. Gettıx xocaya mısafir oldux. Daha kimseyi tanımırux xoca, ya mıxtara 

ya xocaya tanı...yere. Oniki eylül zaman. Qorxulu Bir şey. 

 

E işte bizim emcemin oğlu çok bilgili idi. O qonuştular qonuştular; o da xocalıx yapıyorya. 

Qonıştiler bu mat...ma...şey üzerine yani oruç üzerine. Dedi bu şeker bayramidir dedi. Üç 

gün dutiler bunu oruç Türkiyede. Üç günü. Bunlar bir ay! dutiler. Onun içün [...] sen niye dedi. 

Dediki ben ekmegim içün dutuyorum dedi, bax yani niye onca qonuşax adam bilgili ikiside. 

Dedi ben ekmegim içün dutuyorum ben oruç dutmuyorum. 

Bizim köyde sünniler varıdi ekmek yerdi bize buğda buğda yerine buğda veridi. Qarılarından 

qorxusunde geli evlerimizde yerdi bize buğda yerine buğda verirdiler. E şimdi onlarda eyle. 

Sünniler öyledir onlar bize dediki biz ben oruç tutmuyorum ben evet orucam ama oruç 

dutmirem ben. He v...ekmegimiz içün dedi sabaxta qaxtıx barabar qahvaltı yaptıx. İşte bu. 

Hep yani sahte iş yapiler. Ama bizde ele yox. İqrarlı tam sadıxane dutuyor. 

 

[kısa bir ara] 

 

İşte ileydi. Xızır günleri de oruç dutirdiler bizim zamanımızda. Oruç duttuxdan sonra buğda 

var e....bicerik yapirdiler, egüd erdiler? [anlaşılmıyor], qavut yapirdiler oraya koyirler mbarak 

el vurirdi el ayak vurirdi ya qurbanlar keserdiler. Eleydi. 

Bugün mesela cem var herkeş lokmasını bişiri gider ceme. Gidir duasını alır, lokmalar hep 

oraya qoyirler efenime söylim cemde lokmasını orda qoydimi, e onda sonra gözci çıxar, 

qapıcı çıxar, o zaman gözci, qapıci, ayakkabici, süpürgeci e...zakir yani herşey yanı oniki 

xızmet. Oniki xızmet yapiler. Yalnız görgü olduğu zaman oniki xızmet yapıyor. Ama görgü 

olmadı...oniki xızmeti zik...zakir edir düzelir yalnız qapıcı gözcü süpürgeci bunlar yapirler. 

Yapirler.  Ondan sorna cem ayat telli söylenir, ondan sonra cem dutulir xutbeler oxunir, üç 

secde yapir semalar yapiler. Semalardan sorada süpürge vurirler loxma gelir lokmaları 

dağıdiler herkeşe lo...hepsi lokmam elimde yox toxtunan terazı herkes qazasına oldumu razı 

diyorler. Razı oldunsa tamam dir orda efen....süpürirler samalar gidir. Üç defa samalar gider 

üç sefer gidirler. 

E...şindi o zaman sama giden kimseyi bizde yox bekar adam getmirdi evli olanlar müsayibli 

olanlar gidiyordiler. Eskide müsayibi olmayanlar görgü olmayanları bu ekmeği vermezdiler. 

Yaw ele bir zaman vardıki kitabı oxumirdiler yanımızda. Ya bunlar gidir qanlı...qızlar oxir yaw 

sünnüye gider yolumuzu farş ediyorler. Kitabı oxutmiler ele bir zaman varıdi. Ondan sonra 

yavaş yavaş çıxti daha kitab oxiri....on...şe..axiri...yani qutlas kitabları oxumirdiler. E şey 

yapmirdiler, cemde, cem; sonunda işte gidene durana diyorlar herkeş gider qolsuz qıybetsiz 



başını yastığa qoyana; qıybet yapmazlar. O cemler ile cemdi ile cemki yerden göğden 

quvvetlidir cem! 

 

Biz gittix Horopil var Erzingenda, ben emcemin oğli gittix oraya bizim bir talib var, orda cem 

dutul...cem yaptılar. O bizim bir talib ev orda...qarıyı cimciklemiş. Qarıyı cimciklemiş, 

çıxarken güldü güldü güldü bayıldi. Ne oldu sene. Yaw diyor ben qarıyı cimcikledim; qarıyı 

cimcikledim. Sile vurdıler bene. Herkeş ona qızdi. Müdür...bunun qardaşı da müdür, qızdı 

dedi Allah belanı versin ola cemde öyle iş olurmi. E diyor yaptım ben ne bilim diyor. Şimdi 

da bele gülüyor gülüyor bayılıyor. Rezil oldi. 

Bitene sünni qızı almışlar. Erzurundayıx. O zaman da Erzurumday...ceme gelmir qarı qorxir 

diyorki qızılbaşlar qarışirler dutan...dutan dutana yapirmiş. Ele diyor. Bizim orda 

zeh...biliyosan Erzurum zulum zehiri. O da bizim talibler diyorki ele bişey yox yox vallah; 

hepsi öyle diyorlar diyor. Bu da evlidir barabar qızım gel gidex sen yanımda otur diyor. Yani 

getirir qorxarax geliyor. 

Qorxarax geliyor qarıların içinde oturuyor tabi. Ordan vaaz edi...konuştu monuştu cem 

dutuldi qari birden bağırdi dedi quşlar geldi quşlar geldi [gülüyor] orda 

b...diyorum...mbarekler orda görmiş qızı bağırdi bayıldi, uyarttiler ne oldi bile bile dedi, yahu 

dedi ben ile dedim burda burda ele bişey yox dedi. Beni bundan sonra her zaman ceme 

gidirem. Her zaman ceme gidiyorum. Bunlar çox yannış qonuşiler dedi. Yani essat yalan 

söyliler bize. Halbuki ele bişey yox. Bax bu cemde var. Oni...Allah Muhammed...Hak 

Muhammed diyorler boyna. Ya bülmirdiler işte ele sindi ginede gine o fikiri dağıtıyorler ha. 

Ha genede o fikri dağıtıyorler onlar. [...] 

 

İle gördük şimdide böyle. Şimdi böyle bize cemevi vermiler. Elevi Hak Muhammed Ali 

diyoruz vermiler. Xıristiyanlar gidir öteki gider ötekilerin var bizimkine vermiler çünkü qorxusu 

var! Qorxusu vardır çünkü millet hep oraya dönüyor. Biz gettiıx dedemin türbesine gittıx 

benim emcemin oğlu orda elli tene çocux sünnet etti. 

 

I: O hangi türbe? 

 

T: Tolos dağında. Bizim de...ced...dedemizin türbesi var orda. Tolos dağında. Oraya gittik 

orda tolos dağına gittik orda cem...e..cemevi yapti. Orda bu seer elli tene çocux, fakır fukara 

götürdi, elinde var. Şey etti. Oranın qaymakamıni, müdürüni, kimi varsa ile davat ettik. Ceme 

götürdük. Sünnet....sünnet oluyor çocuxlar orda sırada oturilar, qurbanlar kesilmiş; xutbe 

oxudi sünnetçi; köylüdir. Bi xutbe oxudi, efenime söylim; adamlar deyi  yahu bu elevilerin ne 



qadar onu biz bilmirux diyor yaw. Bu sünnet ne qadar qımetliymiş ne qadar qadim bişeymiş 

diyor. Oniki İmamı zikiretti, efenim xutbeler oxudi, adamlar yemegini yedi gittiler hemde 

yardım ediler. Ya işte öyle ee.....demişki, şeyin köpeğin edib....em....zamanı belli olmuyor. 

Ya biz ne gördüx neler görmedik bıra. Neler görmedik! 

Dedeleri götüriler. Benim babamı götürdü içeri attılar hee. Nerdeydi yaw biryerde gidi orda 

qahvede oturi babam sa...saqallıydi. Oranın ism....unuttum. 

Ben [...] melmeketde orda oturiler babam saqalli. İki üç tenesi orda oturmiş işte qızılbaşları 

böyle yaptıx şöyle yaptıx çaycıda boyna onlara baxıyor. Babamda diyorki olan ne gevezelik 

yapiyorsun sen ne box yedinse yedin daha ne gevez....ya...sende qızılbaşsan bastonu 

qafasına vurir qafası qırılir [gülüyor] adamın. Babamı götüriler. Tab...götü...içeri qoyirler. 

Babamı alıyor götüriler bu qızılbaştır üfürükçüdür bilmen ne falan, götüri içeri qoyiler. E şey 

valiye götüri valiye götüri içeriye atiler. Orda qalir o gece. 

Vali birden baqırir çağırir diyor beni yılan beni öldürdi. Qarısı diyor ne oldu de...sena oldi 

sene diyor. Vallahi bilmiyom bitene qızılbaş içeri qoydum başka bişey yapmadım. E diyor 

sen neye bunu onun ağzına götüri qarısı diyor içeri qoy...vallah bilmem diyor götür...içeri 

qodum. Onunda bi qızı var mijume [anlaşılmıyor] olmuştur periler çarpmış. Vallah bilmem 

diyor sabahta gidir çıxarirler orda. Cendarmaya diyor bunu götür bizim eve, qarı diyor belkim 

Allah sebebtir. Bana bi gelsin o xocadır; bunlar dede bilmiyor xocadır diyor. Hele gelsin. 

Götürir diyo ahan götürdük qonağa götürdi. Nerde oturacam qarı şey getir....köşede oturturir. 

Sığara getirir verir ona çay yapir; qonuşir. Şeyde o da qocasi şeye gitti, vali gitmiş işyerine. 

Diyor şindi övle zamanı gelir o da. O da gidi....o diyor diyor ne olmuş felan diyor benim qızım 

böyük; ne qonuşuyoooor ne de şe yapıyor demiş. Yemeği, zayıflamış. Nereye götür...çare 

bulamadıx. Ben ne yapim diyorki sen xocasan al bi kağıt, deftere bax şeye bax. Şey diyorki 

ben defter bülmirem, bene yip getir bağlim diyor. İpi üstünde çevirir bağlir. Diyor bax, bu eger 

eyi olursa bena söyle köt...çetin olursa bene söyle. O da baxıyor diyorki qari çox çetin olmuş 

tamam diyo; bunu periler sıxmışlar buni. 

Neyse gelir, vali gelir bu qaxir; qax...emce otur emce otur otur xoca otur, ya diyor beni 

götürdün oraya içeri qoydun o demiyordu şimdide otur. Demiş he. E ne yapim belki Allahtır  

bax benim qızım xestedir belki onun içün oldu yoxsa bana böyle iş miş olmamışti burda. 

Kütehe di Küte...Kütehede olir bu. Neyse. Neyi..şe yapi tabii xo...yeme...mmek yiyor o 

gidiyor. 

Getirir daire quruyor buna. Daire quruyor, qarıyı kitlemişler. Qarı qonuşamıyor daha yani 

genç qız. Qonuşamir. Şöyle diyor söylediyor; anası bi...bide bi baxımcı vardır diyor o qarıdan 

daha çox eyidir diyor. Anasına diyor sen orda sen get; birde kamayı yanında götürüyor seni 

öldürürem bene söyleceksen buni. Orda görir onlar daire qurmuş. O da söyl..geliki söyleye 



kitliler ağzıni. Qızım diyor ben gine pıraxıram ona mahcubum iş o. Ben sene pıraxırım sene 

gene, bişey demem a...qızı bi kere görim diyor. O da ipi hazırmış böyle. Nasıki söyle dut 

bağlir ama küt! diye düşi qari! Küt diye düşir oraya bu bağlir bağlir bağlir; diyir oğlum bunu 

götür ce...ask...candarmaya diyorki götür da şunu [...] geriye baxma seni çağıriler ba..aynı 

yere baxma. 

Götüriler, qız yatir ile bayğın. O da götirür qoyir çıxir gelir; çıxir geeliiir, gelir! Qızı uyandıriler 

qız qaxir, gendini toparlir. Gözlerim açıldi diyor. Benim gözlerim ışıx oldi hepi diyor. Ben öyle 

acam öyle acam ki diyor, neyse diyor babam diyor corba verin az bişey verin diyor. Veriler 

buna biraz uyanir qız eyi olir, kendine geliyor. O zaman vali babama çox para vermişti o 

zaman [gülüyor]. 

He. Bi de bi kağıt vermiş serbest. Hertarafı gezebülirsen demiş. Babama vermiş. Biz 

qazetezeharde gördıx. Qazetelerde gördük. Gelm...kendini bizim talipler çox hertarafda. 

Gelmiş İskenderuna orda millet hepi...gitmiş görmüş. Yani sen diyozya eskide dedeler 

beleydi. Ama şindi a ne o dedeler. Hepi para dedesi. Ya. 

 

Ele geldik baham. Benim emcem varıdi; o görgü yapirdi. Oniki xızmeti-görgi yapirdi. Böyük, 

babamın böyügi. O qur...e..şeydi evliyalar var bizim taliplerde ele...evliyalar var. Orda 

müsaipler görg...görürirler qurban kesirler; qurbanı var; tarık var geçi vuriler. Mesela erkekler 

müsaipler, on çüt oniki çüft. Bele görülir heryerden geliyor mesele. Görülir, görgü yapirler 

onda sonra qurbanları kesiler, şey yapirler, velhasili o zaman geçti. Ben görüldüğım zaman, 

oniki çit vari bitenesi bi çift düşti dayanamadı yuxarıda. Düşti o zaten görülmedi onlar. Ele 

görüldi. Mürş...rayber, belini bağliyor xutbe oxuyor dede orda oturir onda sonra xutbe oxuyor, 

getiriyor talipleri getirir, dedenin yanına. Mısayblar iki mısayblar ee..biri başlarını buraya 

qoycekler; qad...erkekler; ki onun qarısı onun ayaxlarının altına bunun qarısıda bunun 

ayaxlarının altına başını qoyuyor; ondan sorna xutbe oxuyor; efendime söylim 

hal alanın halıdır qalanın qalıdır; 

gafil olmayan gaziler gelen üstadımız Alidir; 

Allah! Muhammed ya Ali! 

Selpeliyor bunlari. Qarıya geliyor. Qarılarınki boynunda. 

 

Elif Allah Mim Muhammed cim Cebrail 

Allah...ana Fadime aşkına bu bacıları gör! 

Onunda boynunda elini vuruyor. Yani gözü o zaman göre. 

 



Yaw nerde şindi yox ben deeeeyyyy ce...qaç senedir görmedim de hepi unuttum ben. Yani 

bu böyle görgü olirdıx. Görgü gördümi hiçkimse etmey....adam köpege vurir gidir köpegin 

ayağını öpir ki sen görgüye gidiyorsun. Ben kötü...kö...k..köye...k...köpeğe vurdumya acıdi 

köpek. Ya. Ben taliplerde geldim, benim müsayıbım dedi bugün görgü var müsayıb gel gidex 

talip dedim ben sene görüse....herkeşle küsülüsen dedim. Qonşularına küsülüsen; dedi ki 

gidex barışax hepisinle barışıram. Beni aldi gitti hepisinle barıştıx xeber aldık egildik öpüştük 

geldik görüldük. Ondan sonra görüldük. 

Ama şimdi nerde orda. Şimdi müsayblığıda unudmuşlar. Şey de mücered müsayb olamaz; 

mücered yanı bekar adam. He eee...bekteş...şey e şeyde yazıyor Buyruxta yazıyor, 

mücered şey olmaz, mücered olmaz diyor. Müteyl olur, evlen...e...evlenir, qarı qocalar 

birbirini tani qardaşlar bülimisen. Samimyet, samimi oliler o zaman [anlaşılmıyor] ıxrarını 

qurbanını kesir. Hangisi mısayıb böyükse sifta o kesir bidahasına da öteki kesir. Mısayıb 

görülirler. E şindi görgü eeee...o zamandan beri de görgü görmedik biz. Burda Toxatlılar 

yapirmişler. 

Şindi bir dede var burda gelmiş, geçen günü ben yanına gettim söyledi dediki dayı ben 

görüyorum dedi. Görgü yapıyorum dedi. Çox sağol dedim. Görgü mörgü yavaş yavaş çıxıyor 

tabii; cemlerimiz belli değilkii! Cemyeri de belli değildir. Onun içün görgü olmazlar görgümüz 

var şeyimiz var. Baxalım Allah...Allahtan xayırlısi. Ele gidiyor o. Ama şindi; bizim cemlerle 

bu cemler bir değildir ha. Bizimkilerde ne bilim bi tuhaf insan orda hepisi kendini qaybedirdi 

insan. 

 

I: Nasıl? 

 

T: Yani heyecanda kendini qaybediyor insan. Cemde ibabetde. Ağlama ibabet, bizim ibabet 

göz yaşlı ibabetdir oğlum! 

Quru ibabet değil göz! yaşlı ibabetdir! Ama onların camiye get, onlar Kongora edi. Zaw o da 

bizde kongora olmaz. 

Şindi bazı dedeler var güzel, güzel söyliler bazı dedeler. Bilgililer. E eskide dedeler bişey 

bülmirdi ama itixat üzeri yapirdiler. Bizim zamanımızda kimse oxumaz bülmirdi kimse. Ben 

hiç mekteb yüzü görmedim. Benim yaşımda olanlar hiçkimse görmemiş çoxlar. Eski yazı 

varıdi bizim zamanda. Bende yaski...eski yazıyi görürse severdim. E görmediler davarımız 

var malımız var bide taliplerimiz var, işte, şey yapir dede dede babamda dedelix yapirdi bizde 

rehberlik yapirdıx. İşte öyle. Gittik gittik geldik bugüne dayandıx. 

 

I: Sen el aldınmı? 



 

T: Yox! Babam şeyidi, Allah rahmet eylesin babam yatamirdi, o cin peri avlıyordi. Yani tıvıx 

yapirdi, qarı çocuxu getirirdiler cıv...açamir. Onu tıvıxı tavuxa çevirirdiler. Efenime söylim 

onda çocux qalırdi. Ya cin peri hani mesele çocux peri yavr...ayağını basiyor perili olur ya 

cinli olur, onu üstünde alirdi; babam. Çoxunu qurtardi. E babam hiç yatamirdi. O cin peri 

aldığı zaman, sabaha qadar cenkdeydi. Cenk yapirdiler, o yatamirdi. Babama vurirdiler 

şişlediler babami qayıbda. 

 

I: Nerde? 

 

T: Melekeler ha! 

 

I: Gayıbda? 

 

T: He melekelerde yüz görmirdıx. Babamı şişlediler, biz dedik az daha yöleceğdi. Bişey 

olmadi yani. Qurtuldi. He ondan sonra işte öyle. Ele gettik. 

 

I: Qayıba mı gidiyordu? 

 

T: Aha bugün mesela cem var burda. Ceme gidir yaxutda axşam dişeri çıxıyor ali götüridi 

periler. Ali götürirdiler. He! 

Benim babamla çıxti dışari, bizim köyde bir de...bir ev var qurban kesmiş. Geldi dediki 

babama dedi qurbanımız var dedi, gelin. Qurbana geldik. Axşam qaranlıx. Benle babam da 

axura gettik malı görmiye. İnekler doğuriler ya. 

O zaman qar çox qar. Qar çoxidi. A bura bele qar vardi kimse bitarafa çıxmi. Dedi, güzel bi 

dede gelmişti orda. Neyse, babam dedi sen çırayı götür içeri gel gidex dedi. Hanıya bile 

yaxın evimiz. Ben çırayı götürdüm...bi çıra varıdi başka bişey yoxudi yani. Bi çıra yanirdi en 

meşuru çıra idi. 

Götürdüm verdim geri gendim geldim ki babam, yox! Baba baba baba zox! Axura baxtım 

yox! Oraya baxtım yox! Nereye getti ya getti. Gettıx oraya eve gettim babam gelmiş? Dedi 

yox. Allah allah yahu! Babam yox! Babam yox. 

Nereye baxtıx kimseyi [anlaşılmıyor]. Babam yox. Babam yox. O dede cem yapti. Cem dutti. 

Cem dutti. Bax hiç unutmirim. Dediki fılan dağda dedio  çoban dede var, orda dedeyi çox 

sıxtırdılar dedi, çoban dede kılavuz geldi dedi hepsi dağıldı de geliyor. Adam demi....benim 

emcemle bir qonşu var e..qor...qurtların qorxuusunda o tarafa gettiler babam geldi tevite 



düş...havada geliyor. Elinde çeper var [gülüyor] demek orda çeper eline geçmiş. Ondan 

sorna getirdi su verdiler uyardi, uyandi; götürdü dedem. Dede nasıl demiş eledir. O dede 

nasıl söylemişse ele. Erenlere herşe açıxtır. Ya, ele insanlar vardi. 

Onlara qar qış bişey kâr etmir. 

 

I: Birde şey varmış dede, al karısı. 

 

T: O al qarısı o..a..e....şe al qarısı şeydir yaw kimi Xaliti bin Velitin qızıdır. Xaliti bin Velit 

varımış; onun qızi. O diyorlar, bu Xaliti bin Veliti şeye götürmüşler qoymuşlar, ee...o al qarısı 

varya al qarısı insana biniyor. İnsana biniyor insanın nefesi kesiliyor. Şey günü hatta bene 

bindi benede binidi. 

Avusturyada bene bindi. Ben hep...kimse yoxtu qarı izine gelmişti. Beni...birde..bir ağırlıx 

beni basti, görüyorum ben. Eli get...a belime....gibi...el...sı...a barmaxlar hiç tepemiyorum. 

Axlım başımda haaa! Pısimlayda diyemiyorum yani, ağırlıx beni basmıştır! Zor...zor...zor 

bisımlay ettim! Birden qayıb, qaxti. Qaxti üffff, terledim, qorktum. Ondan sonra qaxtım, yattım 

dedim e bi dediki..duttum dedim hepsi pencereleri besmele ettim. E...ayat bir ayat oxudum 

hepsiniiiii pencereyi qapısını berat ettim geldim yattım. Birden ses geldi, ben daha uyanığam; 

bax dedi hertarafı kitlemiş [gülüyor] vay senin  geçmişini! 

Qama vardı orda. Sen gel dedi egi küfür ettim ha, qaxtım, dahada görmedim. Bana küfür 

ettiler; al qarısı Xaliti bin Velitin qızıdir o. Xaliti bin Velit varıdi, peyxamberin dostuydu o. 

 

O getti qaçtı getti bir çadıra girdi, çadıra girdi, çadırda şeyyaptı böyle buni yaxaladılar ben 

unutmuşam buni bax; yaxaladılar buni götürdüler. Xaliti bin Velidin qızıdır o. Axurlarda 

yaşıyor. Şeylerde yaşıyor; kötü yerlerde yaşıyor. O insanı, onda zarar gelir insana ya. Onda 

xut...bismele diyor sen b...xutbe oxiyeceksen ayati kürsü oxirsan efenime söy...ayati kürsüyü 

oxudummu bişey yanaşmir insana. 

 

I: Gördünmü? 

 

T: Dutulmıyor ki sen görsende dutulmazki o. Ya dutamazsınki oni. Seni şeye donir insan 

donir. 

 

I: Ha göremiyorsun da? 

 

T: Görirsen donirsan. 



I: Peki nasıl görünüşü? 

 

T: E o al qarısı bir pis insan qorxir onda. 

 

I: Yok ya? 

 

T: Vallah [gülüyor] saç maç pıraxmış kadın, kadın şeklinde geliyor. Kadın geliyor şeklinde 

geliyor insan qorxıyor. Elini bele bu avucuma girmiş, bizim başım...talibina birdir; 

 

Heeeee bağırırim ya talip yani çağıri....heee bir baxirim heeeee sesim getmi ben 

bağırıyoruym sesim getmir mi heeeee elini sıxıyoruym baxıyorum avucu...böyle eli elimde 

dutuyorum eli diyorum hiç elim barmaxlarım tepemiyorum. Hiç barmaxlarım tepemedi. 

Tepemedi heeee busi..bisımlay birde gendimi çevirdim bidene gaxti a üf terde qalmışam. 

Ona diyordum bu qadar bağır..sen niye...ben duymadım diyor...e duymadınki ben baxır...ben 

duymadım ne sen duyasanki. Ses çıxmıyor insanda al qarısı o; o qayıbta gelir Xalidi bin 

Velitin qızıdir o. 

Peyxamberin dostu işte onun qızi şeye Xaliti bin Veliti bağlamışlar. Bağlamışlar, onun iki 

çocuğu varımış. Ben yavaş...ben unudum. Bağlamışlar oni, o o küfalılar eşqıyalar varımış o 

zaman. Bunu bağlamışlar, e orda qılıci qoymuş, qılıçları var orda qoymuş onlar. Qızına 

demişki qızım qafalqız [anlaşılmıyor] böyügümüş demiş a o qılıcı ver o ipi kes ben. Ya 

demişki sen bizi öldüre..bizi öldüriler. Oğluna demiş oğlu, oğlu get...çıxmış orda çıxmış oraya 

qılıci çekmiş ipi qoparmış. İpi kesmiş almııış; ipi almış. Demiş ben sene ne diyem 

axur...aqırın kenarlarında yaşayasan. 

 

[Bakıcı yemeğe çağırıyor] 
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