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WAU BIRAYENE
Heqa slma esta ke:
I -Qomd ho r€, qesa ho vazdne...

2-Zonö ho sero, qesa ho vazdne...

3-Welatd ho sero, qesa u yd zerrd ho vazdne....

QIKE:
l-Hemegd slma tede esto.
2-Kar u gurd slma esto.

3-Candayiqd slma tede esto...

A -SERVA ZONE MA
B-SERVA ZAGONE MA
C.SERVA QOME MA

WAY U BIRAYE DELALi
Srrnl gr nusnu; mr ki uastinc kc vajine...

Hama:
l-Kom u komclj ma gind vi...
2-Wayird darva ma gind vi
3-Serdar u serverd ma // a[a u begd rna ndverday vi...
.l-Qom u phopti. ma rd ndr erday vi...
5-Mektev u akadeniyd ma gind vr...
6-Radon u televizyond ma gine vi... Hona ki gini.,.
7-Ma rod ho vindi kerdi vi...

F.7, K|'
1-Srma i ma ra zof hes kenu...

2-Kar Lr gurd srma, ho grmde zof qimetrn vdnenu.-.

3-Wert qomi de viyaene zofwazenu
4-srma ki zofberz cdnu, berz ca dartu...

Srma d ma, mr zof herey nas kerdi.,.

Qrqa ke tad ho rd olvaz zondne...

Hama mr ve dinu ra rasta ho ra bdxer er r ime-..

Yand vatena mr awa ke; mr ki wast€ne ke,

eve ho hasar vine, yinu pdhesnine...

Hama, gunc mordcm sarri ho bijdro wertd destuni ho.

Grran grran brborzalo( borzal kcro) , brfikriyo....

BIBORZAI-O KII, BIFIKRiYO KE
Mr seke cor ki nusno:

I -Ma royd ho kerdivi ve vindi...
2-Ma pcydc radon u TV gind vi...
J-Mektev Lr akatlemiyi ma qinrt vi...
4-Kom u Komeld nra gind vi...

S-Dina u hoveho ra pho[tiya ma
gind viye...
6-Wayird darva ma gind vi...

Naine sero, gune ma tdde derga
derg brborzalime
( borzal kerime) brfrkrime,
brnusnimc...
Ndrvazenu ke, nrkeka zdde sar6

srrna br dazn ine-..

Olli kc omrr brdo, ma na xususu

sero ki tekutek u
dergaderg fikr€ ho brnusnime,
qesa ho vajime...

DERMANE MA;
ZONE MA ZONE MA ZONE
MA
-BORZALNAEn-A,
- I.'I KRiYAh,NA,
-TEARE AMAENA,
-TEK U TEK, PiA. TiDIMA
VAJIME,

BINUSNIME,
.BIWANIME, BINUSN.IME
BINUSNiMEBINUSNiME..,
EVE RO ü NgSTVi, EVE RO E
JAR U DiYARLTNE MA,..
EVE RO E HOZAN STRRU RA

www.piyatv.com
DERSIM'de web tY
www.piyaajans.com
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EDiTÖR

MERHABA DOSTLAR...

...inancr, bilinci ve cesareti sizlerle üretmek
ve yine sizlerle paylagmak kadar keyif verici ne olabilir ki?

Güzel sözlerin eylemindeyiz artr k.
Bu eylem, insanh$rn yüce ideali olan srnrfsrz-sömürüsüz

bir dünya kurma yürüyü$üdür.
Bu, her gey ra$men sürdürülen kahredici bir inattrr.

Bir büyük kargagalrklar iklimidir bu cografya.
Gencecik hayatlarr n zamansz infazlandr$r

ve gelece$i özgürlegti rme eylemiyle yan r p tutganlarr n kaybedildi$i,
bir co$rafyadayrz.

Burasr, yasaklr renklerin mevsimidir.
Yegil gözünde hüzün durgunlugu tagryan genE krzlarrn,

ak gelinliklerini tabut iginde sakladr$r,
gogalan mumlarla aranan kayrplar deryasrdrr.

Bu büyük deryanrnrn iginde insanlrk onurunu ve erdemini
koruyan nice yi$itlerin efsanelegti$ine

ve düglerin bile artrk srnrrrnda tagtrgrna tanrk oluyoruz...
"Yarrn'rn güzeliklerl

bu karmaganrn iginde do$acak kugkusuz;
Ben'lerin biz olmaya baglamasr ve omuzlarrn omuzlara de$mesiyle.".

Bu yüzden yeniden bulugaca$rz inannrn...
Siz yüzünüzü güne9e dönün yeter."

Gidiyoruz, ardrmrzda kan ve zulüm...
Önümüzde bilinmeyen bir yol...

Adr sürgün...

"Gegmig kugaklarrn tarih mirasr,
gelecek kugaklarrn beynine,

bir käbus olarak göker."
(Karl Marx)

Aga n6beno zri morevay, moreva
vurrino Torn6 Thuji
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"Kes a$a n6beno, moreva
a$ay vezeno...t Torn6 Thuji
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irirnr ve XIZIR

MehmetAPAYDIN

Dersim inanrncrnda Xrzrr'rn büvük önemi vardr. dostlar...
'7fi Qocuklufiumuzdan beri, dualanmrzda, ibadetlerimizde, cemlerimizde,

-'' 'Jaru Diyarlanmrzda, daima baqta Xrzrr kelimesiyle baqlanrlrr. Xrzrr
inancr o kadar geniqtirki, her yerde duyabiliyoruz. Rivayetlere göre, Xrzrr her yerdedir, haztr ve

nazrrdrr. Nerde bir düskün varsa, nerde darda olan bir insan varsa, nerde zülme ufnyan bir toplum
ve cemaat varsa, nerde haksrzhla ugruyan bir insan varsa, yeter ki inaqla qalrr ve o hep yantndadtr
ve yardrmcrndrr.

Annemin ibadeti hep akhmdadrr ve derdi ki ;" Kamke loztna ma
da puro, Xrzrr lozrna yinu prrodo, kamke adtr kerdt ma verr Xtzrr

adrr yrnu verkero.tt ( Hrzrr, ocaÖrmrzr söndürenlerin, ocaÖtn!
söndürsün, bizi atege verenlerin, Hrzrr ategiyle yanslnlar. )

Dersim 38 tertelesinden dolayl söylerdi.

Bunun gibi dua, beddua ve ibadetlerle büyüdük dostlar. Bunun igindir ki, Xtztr inancr brz de, her

sevin üzerindedir...

XIZIR'RA ZiKiR
Bilirmisin ncdir zikir
Olu;ur bununla fikir

$iikür ederken hep XIZIR
Eylemine clahil et güzel fikir

Kula[rn Jrakta olsun
Cözlerin adalette

Dilir ile kalbini bir krl
Fikrinde hep Xrzrr olsun

iyilik mi yapmak istiyorsun
Nefsini tagrmayr bil

Bir ige mi baqlyorsun
ihsanrn, ctrafina olsun

Gönlünü düqümre ayrtma
Ellerini galqtrr hal'rra

Insa{'be, yürü insansin, insanh!a
lbadetin le git XIZIR'O KHALA

lnsan insana kul olmaz
Her;;ey niyazdadrr, niyaz da

Zi kir- ettigini bulursun
Aynlma asla XIZIR ALLEYSELAM yolunda...
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Dersin"r

Hurri -Mitanni Kral hklan
VC

M.O- 2000'in ortalarrnda I lurri-Mitanni devleti salrneye bir gü9 olarak Qrkrnrgtr. Bu yeni der,let
Ilititlerin ba$kenti Hattussa'ya saldrrrrgtr. Hititlerin baqirnda Kral Supplulirra vardr. (M.O.1370)
Supplulima, Mitannilcrlc sava5a girdi- Hititle( hern inanqlarryJa herr de kültürleriyle damgalarrnt
Anadolu'ya bu diinemler vurmuqlardt.

Aynl süreQte Mrsrr'da güglii bir devlct yaprlannrasr vardr. Hititkrrin kar$rsrna bir güq olarak grktrlar.

Mrsrrlrlar vo Ramscs, Suriyc taraflannda etkiliydi. Ramses, Iriravun'un ölümünden sonra dul
kalrnrqtr. Mrsrr halkr Ranrses'in kölesi saylldrgl igin higbir kimseyie evlenememiqti,

Toplurnsal yapr iqerisinde kölelerle evlilik yasaktr. Raurscs, Hitit Kralrnrn üq oflundan en küqük

olanryla cvlenmck istcdi[ini Supplulima'ya bildirrri5ti. O, küqük o[lunu Ramses'e göndenni;ti.
Fakal Mrsrrlrlar Kraliqelerinin yahancr biriyle evlennresini engellediler. Supplulima'nrn oglunu
öldürdüler. Bunun lizerine Supplulima, Msrr'rn denetimindeki Suriye'ye si]vaf aQtr.

Bu yrJlarda Asurlular güglenmig llititlerin, Mrsrrhlardan elde ettiklen bölgelere saldrrmrglardr.
MrsrrLlar, Hititlerle olan gelipkilerini Mezopotamya'nrn Babil Kralh!r eliyle 9özmek istiyorlardr.
Böylece Babil-Asur savaqlan baglanrr5tr. M.Ö. 1300'.lc Asurlular ülkcnin batr topraklarrna girmiS.

Dersim'i ele gegimi; ve Dersirn'in gürnü9 vc kala1, ticareti Asurlu tüccarlarrn denetimine geqmisti.

Artrk bu _vüz yrllarda IIitit tabtlnda Tuthaliya ohrruyordu. Ve kendisini "Herkesin Kralt" olarak
ilan etmigti. (M.Ö. 1200) Buna ralmen, Hitit imparatorlulu pcf pe$c yaralarla zayrffarnrg, güqten

dü$nrü$tii. Her taralia cgcrrcnliklerini kaybediyor qökü9e gidiyordu. Anadolu'da o ytllar bir krthk
ba5lamlq ve halk ayaklanmrStr. M.Ö. I ls0 dr Hititlerin biltkenti Hattrigsa'da, Hitit Uygarh[r'nrn yok
olugu yaganryordu. Bir yok olug baglamrgtr; fakat Hititlerin mirasr kendilerinden sonra yüz ytllarca
yaqadr.

Bu srralar Anadolu'da, Hititlerin arka bahgesinde iki ünemli güq varcl. I-idya vc Misya. Lidya
devleti geleneksel Hitit miraslnl üstlendi. Gclenckqiligi I-idya sürdürdü- Hititlerin islnine Tevrat 1,er

vermektedir. 'fevrat'a görc Hititler, Anadolu'da deBil Filistin'de yerlegik olarak gösterilmektedir.
Itvrat onlan "Hcth" diye isirnlendirir. Ibrahim Peyganrber"in soyu ile birlikte yagadrklarrndan

söz eder. Tarihe ters bir yaklaErnr olarak ortada duruyor 
-l'evrat'taki 

bu sorun. Oysa tüm kaynaklar

" bryiriyo
ke; zerre
brvöso, zerri
wekerkeSi-
yo,,,"

Tomö
Thuji
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Hititlerin Anadolu'da yaEadrklannr ve Anadolu'ya Karadeniz'in Kuzeyinden yani Kuzey
Kafkasya'dan geldiklerine i$aret etmektedir.

Dil bakunrndan da -ki iglerindc pck gok dil konuquluyordu- l)rmrlice bu dillerdcn biriydi. Kisis, Asur,
Pelasg Luvi ve Kafkas dilleri Hititlerin iglerinde konu$tuklan dillerdi. Kenani dilleri defildi-

Onlarrn mimari olarak da farkh yapr tarzlan vardr. Babil, Akad, Elam gibi Mezopotamya'daki
yerlegim birirrleri su kryrlarrnda ve düzlük, ovahk alanlarda kurulu ikcn; Hititlcr, Anadolu'ya ayak
basar basmaz Dersimli Drmrli boylan gibi tepelik ve dafhk alanlan mekan tutmu$lardl. Daglr
olmak Dersimli Drmrliler gibi onlarrnda karakteriydi. Da! etekleri yerlegim birimleriydi. M.Ö.
Anadolu'da vnr olan tüm ysrlclim alanlan tepelik ve daghk yerlerdeydi. Anadolu'da o yüz yrllarda
düzlük ve ovahk alanlarda köy yerlerine rastlanrlmamr$trr. Bagkentleri Hattu$sa bile tepelik bir alana
kurulmuqtu.

Bu bir kültürel anlayr$tan ilcri gcliyordu- Yüksek daglar Dcrsirnli Drrnrlilerin boylan gibi Hatti,
Hitit, Hurri, Mitanni, Gurri dinsel taprnrrnlarrna uygundu. Ilititlerin Cüne:;e TaparlIr ve Cök Tanrrsr

inanqlarr, Hurrilerin, Tesup ve IIepat inanclyla aynrydr. Hititlerin tann inancr ibadeti, Hurrilerin
inanglarr gibi -ki, Hurrilerin yagadrklar: yer ve en- son baEkentleri Dersin ('euri;gezek Vasg:r,an

küyü idi. Onlann inanglanyla Mct opolamya'dakilerin tanrt inanqlarr birhirlcrrnr- hcnzirorLlrr. N,l.Ö.

2 binlcrdc son bulan Sümer. Akad dünyasr ile Ilititlerin tann inanqlarrnr Anadolu'ya Mitanni-Hurri
I mparabrlLLgu y.,aymr$tr.

M itanni-H urri-Cutti irnparatorluklarrnrn iqlerinde ki ana unsurlarrn gok önernli bölürnleri bu günkü
l)ersirn Drmrli boylarrnrn uzak gegrriE atalanydrlar. Bu yüz yrJlarda Stimer-Mitanni arasrnda dolaylr
olmayan direk bir iligki kLrrulmuEtu. Dersim, Hurrilerin-G utt ilerin ve Mitannilerin inarrE kaprlannrn
merkezi olmu$tu. Hurrilcr, cski vc yeni lanrr taprnrmlannr kaynagtrnp birlegtirdilcr- En r;ok bu
dönemde tanfl taprnrmlan birhirine karrgtr. Bunu Dersim'de yerleqik boylar igerisinde yer alan

Ilurriler yaptrlar.

'lärihte Sümcrlcrin din dili, Sürner yrkrldrktan sonra Akhalrlarrn din diline dönüqtürüldü. Akhalrlann
dilleri Sümerce defildi ama din dilleri Sümerceydi. Dersir.n Drmrli dili Hulrilerin-Guttilelin din dili
gibi Sürrerce ve Akhadcanrn etkisine girrredi. Guttilcr-Hurrilcr vc Dcrsimli bovlarrn din dilleriyle
yaprlan inanqlarr Sürrcr vc: Akadlrlarrn inanglanyla ilk defa hu tarihte iq ige girdi. Pek qok tanrr-

tannga adlan birbirine karrgtr.

Hurrilerin ve Guttilerin. Dersim Qemiqgczek'tcki Aquwan ve Vasgrvan kentlerine ait pek gok tanrr-
tannga adlanna bu srralar rastlanrlmaktadrr. Dersim Drmrlililerinin Hurri-Guttti ve Mitanni tanrr
adlarryla, Sümer din dilini sürdüren Akhahlar, Batr Anadolu'daki mirasgrlan Lidyahlar, Karlahlar.
Misyahlar din dilleri inanglannr Sümerce olarak sürdürürlerken, Doluda Dersim'de ve Kuzeyde de

Kafkasya'da artrk din dili Sürner. Elarn, Akha din diliyle degil kendi dilleriyle inanq taprnrmlarrnr
yaEama geqirdiler. Cök tanrrsl Tesup ve Hurrilerin tanngasr Savugka gibi Babil tanngasr [$tar ya da

Astar kaflStr.

Hurilerin ilk tanrrsr Kurnarbi ile ilgili Babil, Akhad kaynakh givi yazrlr

tabletlerde anlatrldrfura göre; Anu'yu gökyüzünden yeryüzüne
indinrii; ve onu karanhfa, ycr altrna gömmü$tür. Dcrsinr'dc
bu tannqa Taru olmugtu- Taru yani yer altr karanlrklar
tannQasr. Dlmllice; Taru karanlrk, akgam vakti anlamrndadrr.
Artrk Anadolu'da erkek egemen toplumsal dizgeLere Dor
saidrnlanyla geten AkhahJar öncülük ehniElerdi.

-6-
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IHANIET
attrgl yerden uzanrp kol saatine bakmaya gahgrrken, saatini sehpadan yere

buna canr srkrldr, kalkrp saati almaya da Uqendi. Birden aklrna eEi geldi,
sorun 9öztildü" diye dü9ündü.

- Hanrm, lranrnr nerdesin yahu diye seslendi.
Az sonra yatak odasrnrn kaprsr agrldr, bagr yemeni ile öfiülü yinni beg, otuz yaElarrnda esmer

güzeli kansr girdi iqeri. Sanki dargrnmrq gihi hi9 yüzüne baknradan kanslna saati sordu. Kadrn
bozu ldulunu gizlcn reye galr5arakl

- Boq vcr scn saati dcdi.
Bu sözü duyunca yan yatnrS pozisyonunu degi5tircrck dolruldu vc kcndini hrzla geri gekerek,

yatafrn arkasrndaki duvar halrsrna yaslandr. Ka5larrnr qatrp dik dik kansrna bakmaya bagladr.

Odanrn igrni frrtrna önccsi scssizlik kapladr. Kansr zoraki qiilihrscycfek orlarnt yumugatmaya

calrstr;
- Arran bey neden kalkacaksrn ki, hara gok soguk. tsen erkenden kalktrm. (ocuklarr okLrla

gönderdirrr. bakkaL agtrur. Ooo bir stirii de satr$ yaptrm detli. gülümseyerek.
Adan ralratlarrr r$tr;

- iyi dedi, kapat bakkalr cla gel" su rsrt. trra$ olup elimi ytizümti ,vrkal.acagrrr.
Kadrn bir koguda gidip, akgam kocas:nrn ayaklannr yrkadrgr lefeni \rc n']a$rapayr getirip, salonda

ki kilimin tistüne koydu. Duvarda asrh dLrran kügtik aynayr da indirip nrasanrn ilstüne yerlegtirdi,
arkaslnr yastlk ve minderle beslcdi. Ardrndan da sobanrn tistilnde kaynayan gügtimden nragrapaya
su aktardr. Üstüne de so-Äuk su ekleyerek su1.'rL rlrkla;trrdr, e$ir']in trfa$ takrfirlarrnrn hulundufiu
üstü Krzkulesi resimli trrag kutLrsunu aqrp makineye yeni bir.iilet taktr. Suskundu- her 5eyi yrllann
verdipi alrgkanlrkla düzerrli olarak masaya srfaladr. Yatak odasrnrn kaprsrrrr aralayrp eginc seslcndi:

- Uyanrk m rsrn?

- Hrrnm dedi eqi zoraki olarak, Cüqlükle kalktr yataktan;
- [);üyorum, sabahlrgrmr ver dedi.

Kadrn zorunlu olmadrkga konuqrnuyordu, uzattr sahalrlrglnr.
- Tulsana bc kadrn, tut giyclim gunul

Kadrn söylcncni yap1l. Adarn sandaLyesini düz-cltip masaya oturdu. Yirlaklan yeni grkmasrna

ra$men bitkin görünüyordu. Bunca yrlhk eqini tanrmasa gergekten hasta oldugunu dügünecekti,
Ahlaya, inleye zorla trraq oldu. On yrh a5an cvliliklerinde her gün düzenli tlra$ olnayl ah;kanhk
haline getirmiyti. bir de ak;ani yatmadan önoe ayaklannr karrsrna yrkatmayr. Her ikisi de bir
seremoni, hatta ayin gibi, adeta igintle ritüeller banndrrryordu. Ayaklar yrkan- drktan sonra havlu)'la
kurulanrrdr. Kadrn yakrnmaya görsün, "r\aklanml öpnidip, suyunu igirmedipime dua et" diyerek
eEini azarlaldr. Trragr bitince yine karrsrna seslendi:

- Hanrm ! Nereye cehennem oldun gene?

Eginin titre"verek;
- Geliyorurr diyen sesi duyuldu. iqinden "hay Alhh bakkala gitmiq, demek ki mtigteri gelmi$,"

diye dü9tindü. \'aklagrk on dakika sonra kadrn, ellerini koltuk altlna silerek, tedirgin bir sesle;

- Mü9teri geldi dedi.
- Zrkkrn yesinler, bu saatte ne igleri var bakkalda dedi.
Kadrn krsrk sesle:

- Saat on biri gegti diye mrrrldandr.
Adam:
- Neee! Allahrn cezasr kadrn, saatin on bir oldugu Sirndi nri söylenir diye qrkrgtr.

Ortalama bir saat süren trrai seremonisi birden tuhaf$ekilde htzlandr. Kadrn gagrrmr;tr, ama
belli etmernel,e qalr5arak iq geqirdi "Allahrn cezasr adanr" dedi belirli belirsiz. Yine lacivert takrm

Gegmiten Ge lece{e TaEman

bir hatra...
Dersim'den istanbul'un

gecekondu mahallesine....

Kazrm BEYSULEN
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elbisesini giyinmi$ti, beyaz gömlek - kavat, kol dülmeleri ve kravat ilnesi her qey eksiksizdi.
Ayakkabrlarrnr giyerken boyasrnr belenmedi;

- Hrzh bir qekilde qunlara boya süq haydi oyalanma dedi. Kadrn birkag dakika iginde

ayakkabrlarr da boyadr.

Adam bofazrnr temizleyerek basamaklart inerken, bahgede yatan köpe!ini gördü.

- Koq 9u iti tut, üstümü batrrmasrn diyerek egine emir yaldrrdr.
Kadrn köpefi tutarken;

- Ne zaman gelirsin, kaq gibi evde olursr"rn diye sordu, arkastnt dönmeden

Kadrnr umursamadan;
- Bilmiyorum, belli olmaz dcdi. Bahge kaprsrndan gtkarken cebinden arabantn anahtartnt

qrkardr. Qevresine bakrnmadan, komgulart görmezden gelerek, htzla arabaya bindi, kaprsrnr gekip
gazlayrp gitti. Kaprya srkrgan ceketini bilc fark etmedi. Ama keyli yerindeydi, diline bir türkü
doladr, önce rshkla söyledi, sonra yüksek scslc "$u da!lar kömürdendir, geqen günler ömürdendir"
diye devam etti. Bununla da yetinmedi. sonra nostaliik araba pikabrna bir plak taktl, önce ipnenin

crzrrtrsr duyuldu, ardrndan "kiryiklerirr ok. ok cyle, vur sincmc ijldiir bcni" türküsü galmaya baEladt.

Keyfi gittikge yerine gehniEti. Alarsrz ve bozuk sesiylc tiirktiyc cElik cdiytir, bir yandan da gögsüne

vuruyordu. CöÄsüne vura, vura gözden kavboldu.
Fvdc hizmetgi gibi bir ba;rna braktlan kaclrn, eginin utrursantazlrgrna vc kcndisini yok

saymirsrna qok iqerlernigti. Aslrnda eginin hiztrretini görmektcn ii$cnmiyor vc utanmryordu. qünkü

o yapamr böylc ägrenrni$ti- Zaman zaman eginin ihanetlerini de gönreztlen gelmi;ti. Baqka nc
yapabilirtli ki, nc anne vardr, nede baba. Abla ve alabeylerinin de kentlilerirrc hryn yoklu. ihanellc

beraber srk srk qiddct gärüyordu. Bazl tartr$malarda ise eqi tarafrndarr kuma ile tehdit cdiliyordu.
igte bu yaralanna tuz bibcr ckiyordu. Detälarca, intiharr dü9ünnüq. ancak gocuklartndan ötürü
vazgeqmi;ti. Oysa qocuk dcnilcbilecck yaglarda söztim ona severek kagrp evlenmi;lerdi. Hvlilikleri
epeyce sancrLr olmuEtu. Anadolu'nun ücra bir dap köyünde bailayan yagantlart bagka bir da!
köyünde gekillennreye baglamrgtr. Evliliklerinin ilk dönenrlerinde dul bir kayrnpedeq bir dtizine de

görülnce ve kay:nbirader arastnda ya5amava haSlarnrgtr. Üstelik daha kendi gocuklan dolrnadan.
kayrnpederinin yetinr gocuklarrna bakar bulmuEtu kendini. Köy $artlän oldukga getindi. Krgrn

kar insan boyunu ncrcdcysc aqryordu. A!rlda ki hayvan sürtisünü yernlenrek, temizligini yapnrak,

ekmek ve yernek pi;irmck, bula;rk yrkamak, qatnaEtrt derede ytkamak, gocuklart ternizleyip
paklamak gibi aklrnrza gelebile<,ek cümlc iglcri tck bagrna yapntak zorundaydr. Tek bir hayali ise,

bir gün kendi gocuklalrn rn dolurasr ve onlarr büy üttncsiv di. 7.anan bir su gihi aktp gitmeye devam

ederkerr, anne de olmugtu. Buna sevinmeli miydi, üzülmcli miydi bunu kendisi de biJmiyordu?

Üstelik egi, yrhn önemli bir krsmrm istanbul, Bursa gibi kentlcrde gegiriyor, A)manya'ya iqgi olarak
gitmenin düqünü kuruyordu. Kadrn köyün aürr yaSam gartlanndan bunalmtq, brkrp usanmtEtr.

Kocasrnrn damdan dtrger gibi "lstanbul'a taq;rnahm" fikrine önce gok !a$lrmrq, korkmu; ve anlam

verememi$ti. Öyle ya ne okuma yazna biliyordu, nede do$u dürüst konugma. Korkularr yersiz

defildi. "Hig bir yerde ki yagarn biqimi buntlan daha köLü olamaz" diyc düEündü, kararrnr htzlt
verdi. IIig olmazsa bir göz evinin kadrnr olacagrnr düpüncrck, Istanbul'a tagrnma fikrine haztrladt
kendini- Bö1,lece yeni bir yagam re bu yaprnrn gckillencecgi istanbul macerast da baplamrg

oluyordu. Ta5rnrna hazrrlrklan krsa sürrdü. lki yatak, iki yorgan, birkag tencero - tabaLtan ibarctli
cvlcri. Öncc at srrtrndä tren istasyonunun bulundugu kasabaya gelmiglerdi. Bu yolculuk ortalama
on saat sünrü$ ve oldukqa yorucu gegmigti. Geceyi kasabada yrkrk dökük sayrlabilecek, periqan

bir otcl odasrnda, yarr uzanarak, yarr otr-rrarak gegirdiler Kendilerini gara getirenler, atlan ahp
gcri dönmü;lerdi. Bir tek onanca kayrntriraderi Hasan kendiieriyle kalmrgtr. Onu da Istanbul'a
götürüyorlardr. Sabah trene bindiler Tren kornpartrrlanr ilging olaylara salrne oluyordu. Bunlardan
biri de kadrnrn uzun yrllardrr ba;rndan gtkarmadrpr t-esini bagrndan kaltct olarak grkarmasrydr.

Kadrn fesi bagrndan grkannca, yüzüne färkll bir hava gelmigti. Uzun gür siyah saglart. basenlerine

kadar diiqüyor, bu da kendisine bagka bir hava katryordu. Bir de ay gibi parlak yiizii, kalem
gibi kaqlarr ve gamzeleri gtizelligine ayrl bir estetik kanyordu. tsu güzellik eqini mutlu etmesi
gerekirken- tanr aksine tedirgin ve huzursuz ediyordu, Krskanghk egini gekilmez bir halc getirmi6ti.
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Hal böyle olunca nutuk-lann, tavsiyelerin, srkr srkr tembihlerin ardt arkasr kesilmiyor, ig tehditlere

kadar varryordu, "[ren'den Haydarpaqa ganndan indiler, adam gann merdivenlerinden emin

adrmlarla yürüyerek indi, arkastnda ise kardegi, karrsr ve iki gocu$u vardt. istanbul'a varmalart

ile adamrn kasrlmasr bagka bir hal almlqtr. "istanbul'u ben kegfettim" edasr ile önden önden

yürüyordu, Krsa bir vapur yolculuSundan sonra, Avrupa yakaslna geqtiler. Eminönü'nde vapurdan

inip Kaprthane'nin yolunu tuttular. Hep en önde saltna sahna yürüyen adam;

- Bakrn dedi, bu gidecepimiz yerin adt Nurtepe. Orada akaba ve tantdtklartmz var. Nurtepeye

vardrklannda akEam olmak üzereydi. iki dar ve uzun sokaktan gegerek, gidecekleri eve ulaqttlar.

Kapryr kendinden cmin bir qekilde galmaya bagladr. Kapryt on heg yaglannda bir krz agtl;

- Anne, kaprda bir amca ve yantnda birkag kigi var, üstelik amca babama gok benziyor dedi.

Krzrnrn böyle seslcnmesi üzerine kadtn merakla kaprya geldi, önce bir gagkrnhk yaqadr, sonra

zoraki gülümsemcyle, yapnracrk 9r!hklar attr. Karqtlama faslt da böylece bitti. Igeriye geqtiler,

evin hanrmr ma$rur, misalir kadrn ise gaqkrndr. tsöyle baqlayan lstanbul serüveni on gün kadar

süren misafirlik ve kom;uluktan sonra slra kirayr grkrrral'a gelmigti lstanbul'a gögerken yanlannda

bir krz, bir erkek olmak iizcrc iki qocuklart r';utlt. Dilcr gocLrklarrrrr kö1'de toprala vermiglerdi.

iki oda. bir sofädan olugan brikcr bir eve tagrnnralarr zor olnralnrStr. f.r'in altr hildifimiz topraklr,

er in tcmeli de yoktu. Tuvalet uyilurna hir cltizenekie tbseptik cukurunr lkr1r,rtlLr. igttte sttl ttntt

verlclir.n ycrinin altrnda kenrer clenilcn 5,crdcki bir kaynaktan altyorlartlt. Atna olsun. i;te IstanLrul'a

gelmi;lerdi. iistclik artrk bit baglanna yagtl,orlardt. OtrrtdLrklart 1'et en yakrn ycrlcSim yerinc

yürtiyerck bir, bir buguk saat uzaklrkta bulunuyordu. Ilafiada bir olnrak iizcrc, en -vakrn yerleqim

yerindcn kalkan. üstü tenteli bir kanryonct buraya ula;rm ve tedarik saglryordu. Bu durunl lrut-ada

yaqayanlann günlük yaqamlarur krsmcn kolayla;trrsa da. zoriuklar bLtratltr adcta yasarn biqimiydi.

Cergi sadccc yedi haneli bir nahalleydi atna yine de zol oittyordu. Qok kiiqiik bir rnahalle

oldugu igindc kimse bakkal agmal'r bile clü;ünqniyordu Ancak bu gidi; uzLrn sünrrcdi. bir sabah

kahvaltrya olurduklarrnda, evde kahvallrlrk pcynir vc zeytin kalmadtgrnt söyleycn c5ine;

- Hurnrnr bu bäylc gilnez, karar verdim btrraya hakkal aqtyorutr dedi.

Aynl gtin {üEiincesini gergeklegtirmek iqin harckctc gegti. Once evin bir odasrnt boqalttr, odanln

hern penceresintlen, ltcnr de kaprstndan satrg yaprlacak 5ckilde odal'r bakkala dönü9türdü Bir kaq

dernte Qatma raf, ilzcrinc boydan boya muEamba örliihnüi yakr$trrlra bir tezgah, bu ttizgah üzerine

konulrrus "t'ener" markalr iki kefeli bir terazi" alrn i5lc sizc bakkal dükkanr. Srr-a satacaklart maltn

tedalikine gelrni;iti; ikr gün sonra kügtik bir karnl.onct kasrstnda. siiztim ona Lrakkal nralzclncsini de

getirmigti. D6prusu rrthalleyc göre glizel bir bakkal orlilya qrkrnr$tr. Bu bakkalrrr iiilctinccili[ine de

kaldegi Hasarr'r görcvlcldirrn i;ti. ihti;'aq halinde yengcsi dc Hasan'a yardttr edecekti. BLr bakkaltn

ilk nrüEterisi, Kastamonulu "Ktllr Mustafä", ilk konufu isc "Scvirnli llndrk färesi" ldi. En güzel

kö$esi ise fertbrje raf iginc. yan egimli yerlegtirilmi;, "Kercnl" marka, catrdan kapakh bisküvi

kutularrydr. Qocuklartn ilgisini cn gok hr.r köEe gekiyordu, birdc tczgah ilzerinde stralanml$ olan

gckerleme kavanozlarr. ilk vcrcsiyc alan müqterileli ise Düzceli "Topal Mehmet" oldLr. Bu lopal

Mchmet'in öyle bir özellifi vanh ki, hLr iizellili ile rnahallecle ki btitiin gocuklarrn lrayranltgtnr

karanmrstr. l\{ahallenin topal N{chtncl Atncast. ayba5rna kadar lrakkaldan veresiye all\sverig yapar,

aybagrnda rnaa5rnr alrnca ciu. qocuklarr Qevresine topla)lp hep birlikte bakkalr gelirler, dalta

kaprdan girerken elindeki velcsiyc dclicrini hakkala uzatarak;

- Hasan gär blkaltut bizin hcsabt ilcrdi-
Hcsap görültip derrk lendigindc rsc:

- Hasan sen ne tenriz atlamstn bc koqtun derdi.
Kcndince bakkalt onut lantltrtr ancak ltcnren ijderrle de yaplltazdr.

- Simdi, bize be5 tane f'mko aq baka)rtt, yatrtna da hir kilo gotiet qrkar dcrtli
Bakkal Hasan söyleneni yapar. goticLi vc ttrc5rttbatlart alrp b:tkkaltn iinündcki rrrctrlrhat

sandrklarrna olururlar, bir sandrlr da sehpa olarak kLrllanrrlrldr. (icrinc gerinc golicllclirri 1iyip.
tiukplarrnr bitirdikten sonra, hesabrnr kapatrrdr, gocuklarrnr (tnainr'katar, hcp Lrirliiitc crc tiyle

dörrerlcruli.
Iüm mahallcnin qocuklart, ayda bir tekrarlanan bu tabloyu, imrenerek izler, gocuklarrn a[ztrrtn
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suyu akardr. Ama Topal Mehmet orah olmaz, arada bir gocuklara "haydi evladrm git babanda sana
alsrn" derdi. Bu bakkahn agrlmasl mahalleye renklilik de getirmiqti. Bakkahn agrlmasr ile kendini
bakkal olarak bulan Hasan'rn yanrna kü9ük kardegi Haydar'da yardrmcr olarak getirildi. Haydar'rn
sadece bir görevi vardt. Günde iki sefer sabah ve ak$am olmak üzere, bir saat mesafede ki t-rnndan
egekstrtrnda bakkala ekmek getirmekti. Haydar her seferinde ftrndan ekmek getirmek igin egepine
biniyor, yanrk türküler söyleyerek yola koyuluyordu. Ancak bir süre sonra yolun uzun olmasrnrn da
etkisiyle, yolda egek üzerinde uykuya dalryordu. Neyse ki e;ek yolu biliyordu, Frnna vardrgrnda,
firrndakiler Haydar'r uyandrnyor, ekmekleri sepete koluyorlardl. Dönü$te Haydar gene uyuya
kaltrsa semte yakla$hklannda Haydar'rn egeli acl acl anlrlyor, adeta "haydi uyan bakahm geldik"
demek istiyordu. Haydar'da bu uyan komutu ile uyanryordu.

Günler böyle akrp giderken yetrnigli ytliann ortaslna gelinmig, Deniz Gezmig'ler idam edilmig,
köydcn kente yogun bir gö9 furyasr da baglamrgh. Bu kügük ama girin belde, gögten nasibini hlzh
alrnaya bagladr. Hemen hemen tamamrna yaklnl hazine arazisi olan bu bölgede yogun olarak,
basit gecekondular filizlenrneye haglamr5tr. EJli kiSiyi bulnrayan nüfus aig ytizlerle, beg yüzler ile
antlmaya baglamrptr. Dolaldrr ki yeni gäqlcrlc birlikte solLLnlarda artn'laya ba$lamr$tr. Gecckondu
yapanlar, ingaat malzemelerini uzak vcrlcrdcki nalburlarclan altnak zolLrrrdr krlrvnrtardr. Üstr-lik
birde fazlaca nakliye Licreti ödüyorlardr. N'lahallcnin lel< esrraf: olan ticafi kalirlr bakkalr bu dunrrlu
tla akrlcr bir pro_je ile ticarete dönüqtürrrrcyi bagardr. tsakkaltn henrcrr yanrnl briket. kircrril. lirralct
tä$r. kum ve qakrl olmak üzere srnrrlr sitl,rtla nralzcnreyi getirip istifiedi. (iirisillri ilgi gijrijncc
ccsareti ve gtiveni afttr, bakkalrn 1,an duvanna ycni duvarlar örüp. tislünti kafatrp qimcnlo Ve kircq
lorbalannr buraya doldurdu. l;lcri gayct iyi gidiyordu. Halta kaprsrndan ckrnck yiycn birkag at
arabact bile olugrnlLstu. Hcmcn bir kanrvonet satrn alrp, Llstünü bir tonluk su tankr koyup in\iaatlara
su satrnaya baEladr. LJrrtnadrgr bir zamanda hig unrmadlgl bir kazanq kaprsr vakalanrrglr. Bir
anda serntin öndc gclcn, dikkat 9cken. aranrlan adamr oJuverrniqti- (le,,'rcsindcki herkesin ilgiyle
izledili bir insan olduüunun l-arkrndaydr. Bir saat tresatede ki belde bclcdi-vc ba5kanryla tanrEarak
dostluk oluqturdu. Zarnan zaman senetle in$aat malzemesi satmasrndan ijtiirü, alacak verecek
davalarr iqin beledivc ba5kanrnrn kardegini clc ketrdine avukat olarak tlrrtu. Ardrndan scmtin
mahalle stattisüne kavu;nrasr igin kollar srvadr. BöJgeyi lnuhtarlrEa kav Lrqturabilirse nruhtar olmasr
kaqrntlntazdr. Beledivc bagkanrnrn da yönlenclirntesi ile bir dernek kurrraya koyuldu. Yeterli
sayrda destekqi bulnrirsr zor olnrarrr;tr. I)ernek tüzel kt5iligine kavu;up olagan kongrcsi qijndeme
geldiginde kongreyi rnahallc kahvesintle gergekleptirdiler. Tam bir göstcri scrgilcnnti;ti. ( rrrar'önlt
(;üzelle$tirnre ve Kalkrndrrma Dcmegt fla5kanlrgtna oybirligi ile scgildi. Hiiscyin Ilulki Sögüt
artrk dernek ba5kanrydr. Dernek Yönetimini ise Teslint Saygrlr, Hamit Dcnrir, Äygen Ctiue5. Kadir.
Kuqgu, Orhan Aslan ve Yavuz Krlavuz'dan oluquyordu. Dernek iqc hrzlr koyuldu, rnahalleye top
sahast yapmak adrna büyilk bir hazine arazisirri gevirip, srnrr taglan dikilerek tabelayla adr trile
belirlendi: (rnartinü'lirp Sahasr. Bir bagka yere de gocuk palkr olarak tabcla diktller, tsagkan
Ilüseyin Hulki hcr -erccu saat on, on bir eibi eve geliyo; sabah dokuz gibi dc cvdcn ayrrlryolrlu.
Övünmek ve kansrnr kendine havran brraknak igin yaptrklarr r;alr5rralarr, diktiklcri tabclalarr
ballardrra. ba l Landrra anlatnakla bitiremiyordu. Bir selerindc kansrntn;

- iyi giizcl, lrcr gcl i diiSiinniiqsilrrüz de nerede bu qocuklarrn okuyacagr okul, ondan hig söz
etrniyorsun dcmcsi uzerine ba;kan gileden grkmrg, e;inin kendisindcn öncc dü$iinmtit olmasr
ve "ncrcdc" riiyc sorarkcn ytiztine bakarak adeta alay eder gihi davranmasr, Llüseyin Hulki'yi
delirtmigti. Hrgrrrla kalktt. homurdana horrurdana evden grkrp kahvcyc gitti. Kahvede Yavuz
Ktlavuz'u buldu. tsirer qav igtiler sonra ),r:irünle),e hapladrlar.

Yavuz Krll vuz nerakla:
- Bagkanrnr bir srllntln mr val diyc soldu.'
- Hayrr, bir srkrrrttnr 1.ok dedi. aldrndan ekledi- bak Krlavrrz scrr akillr atlarrsrn. simtli sana bir

sorum olacak, okul igin neresi uygun?
KrlavLrz. hig beklemedigi bn soru kar;rsrnda oldulu ycrdc dLrrtlLr. ba5rnr önc egtlt'

- llcn hunu hic dilstinmcrn i$tilr baqkan dedi.
- Düqtinncllrck olur nu hig. her qeyi tekmil dü$ünmeliyiz! Ben düqündüm ama hem zamanrnr
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bekledim. hem de senin fikini almak istedim dedi Hüseyin Hulki Bu aqrklama Yavuz Ktlavuz'un
gok hoquna gitmigti, iginden "bizim bagkan saplam adam, zamar zaman hakklnda kötü dü;ünerek

haksrzhk yapmrgrm" diye dügündü. Sonra yüzünü yavag yavaE kaldrrarak elini baqkantn omzuna

koydu;
- Saflol bagkan, bundan böyle sadece Yavuz Ktlavuz defil, Yavuz adamrntm aynt zamanda dedi.

Hüseyin Hulki sustu ve yürüdü, birkag adrm sonra efilip yerden bir taq alarak yere bir kroki
gizdil

- Daha muhtarhk var srrada dedi.
Krlaluz söze katrldr;
- Seni muhtar yaparrz bagkan dedi.
Bu ccvabr bekl iyormuq gibi;
- Senidc birinci aza yapa z. en gok sana güvenirim, ben yokken Sülcyman sen olursun, o zaman

mührü de scn vurursull.
Kar:;rlrkh gülümsediler. Yavuz uguvorttu, ba5kantna sartlmanlak igin kcndini zor tuttu. Önce

yutkundu, zorlukla;
- Bagkan diyebildi.
- F.fendim dedi Hüseyin IIulki. sevccen bir scs lottuyla.
- Bapkan hani diycce[inr o ki
- Eeee diyccc-[in ne ki?
- $ey. o igtc artludrn sen dedi.

- Arrlamadrn, -r.tcvcleme anlat tre atlanr, mcrakta koyrra benil
- Yaaa tliyecegittr Ay5en yani.

- Bizim Aygen mi'l
- Evet.
- Ne o)nruq Avgen'c?
- Diyecefinr o ki siz qok sarnimisiniz, yani iyi konuguyorsunuz.

- Evet, iyi konuguyoruz. ben hepinizle iyi konuguyorurrt, nc var bunda'l

- Yok- ba5kan denrck istcdigirr ararrtzda özel münascbcl var rnr')

Ilüseyrn Hulki pis pis strrtrp bryrk altlndan gülünrsedi.
- Ne diyorsun kartlcqirn sen l Bir ona birde bana bak helc, yanrrna bile 1'aktqmazl

Yayuz lahatlanrqtr, Espri yaparak ortan]l yumttgttttraya 9alrfLr.
- lla1, Allah yahu bentlc bizirn ba5kan Ay;cn kadlnr gü ld iifiiyord ur, Ayqen'e bir güzellik

yapryordu| diye dtilünmüf1iinl.
Baqkan, Yavuz'un niyetini anlamrqtt, gevrek gevrek gülerek;

- Aygen kadrnr güldür mek bundan böyle senin vazit'err, o vazifeyi sana vcrdim.

Krlavuz:
- Deme dedi l iiksek perdetlen.

- Yavuz görevden mi kagtyorsun ?

- Hayrr baikan, emrin ba$lnr üstünc.

Krlavuz uzun bil sessizlige bilrlindü, yanlnda yirrüyen IIüseyin Hulki'yi unutrnugtlr. Uzun stlre

scssi/cc yirrtidüler. tlüseyin Hulki'nrn dikkatinden kagn')anlStl, Yavuz'un Ayqcn'e olan ilgisini firrk
ctnri5ti- iginden "sllak" cliye urtrtltiandt, "salak horoz, seni ibi!inden tutup maymuna gevirecegiln."

Konuimu-,-or öylecc ytirüyorlardr. Mahallcnin igine geldiklerinde;
- K.rhr,. krnrnrnrs dcdi YrrLtz.
- Kaparmt5 clil,erek onayladr Hiiseyin Hulki. ch hadi hana milsaadc. tlivcrek cvinc yöneldi.

Mutluydu, "bir sazan daha oltaya gcldi" diycrck gülürnsedi. Yaruz ise aksi islikanrctte evinin

yolunu tulmu$tu. Anta akltnda sailece Ayqcn vardr. Gidip bir hal hatrr sorsilnr mr, "srl tntttr-

ihtiyacrn varsa qckinrne söyle desenr mi, acaba htryur cdip. bir kahve ikranr ecier mi'l" c!i1'c sordrt

kcndinc. sonra saatin qok geq oldufunu, uygun ohnayacagrnr tlii5iindü. Ivr'\armr$tr, Kapryr iki
lrklatlr, aqrlrniltJr kapr. l)ontuzLrn krzr, eqegin kartst ftrsLtr lbsur uyuyor, baqka ne bokuma yarar ki

cliye honurtlandr. Kcmerine asrlr duran anahtar tomannr grkardt. Kinrde var bu kadar anahlar'l
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