M AH ‹ R Ö Z K AN
20 Temmuz 1978’de Artvin Hopa’ya ba¤l› Çoliked [Akdere] köyünde do¤du. ‹lkö¤renimini köyün Karaosmaniye ‹lkokulu’nda
tamamlad›. Ailesiyle birlikte ‹stanbul’a yerleﬂti (1990). Ümraniye
Lisesi (1994) ve Çukurova Üniversitesi E¤itim Fakültesi’nden
(1999) mezun oldu. Kocaeli Üniversitesi’nde felsefe yüksek lisans
e¤itimi ald›. 1999’da Kocaeli’de baﬂlad›¤› felsefe ö¤retmenli¤ini
2013’ten bu yana ‹stanbul’da sürdürmektedir.
Üniversite y›llar›nda Hemﬂin Ermenicesi ve kültürüne iliﬂkin
derlemeler yapmaya baﬂlad› ve bunlar› 2007 y›l›ndan itibaren blo¤unda (www.hamshentsi.blogspot.com) paylaﬂ›ma açt›. Nor Radyo’da (www.norradyo.com) “Hemﬂin Öyküleri” ad›nda bir program haz›rlay›p sundu (2009-2013). Haftal›k Agos gazetesinde 24
öyküsü Türkçe ve Ermenice olarak yay›mland› (2008-2010). Bu
öykülerin bir k›sm› Hopa’da yay›nlanan Biryaﬂam dergisinde
Hemﬂince olarak yer ald›. “Kukku” isimli bir masal› da Agos gazetesinde Hemﬂince yay›mland› (25 Ekim 2013/912). Editörlü¤ünü
U¤ur Biryol’un yapt›¤› Karard› Karadeniz (‹letiﬂim, 2012) ve Kara denizin Kaybolan Kimli¤i (‹letiﬂim, 2014) adl› ortak kitaplara “Karadeniz Halklar›, Asimilasyon ve Reasimilasyon” ve “Din ve
Hemﬂinli Kimli¤i” adl› yaz›lar›yla katk›da bulundu. Hrant Dink
Vakf›’n›n gerçekleﬂtirdi¤i Müslümanlaﬂ(t›r›l)m›ﬂ Ermeniler Konferans›’na (2-4 Kas›m 2013) “Hemﬂinli Kimli¤i: Kültür, Dil ve
Din” adl› tebli¤iyle kat›ld›. Hemﬂin Ermenicesi üzerine çal›ﬂmalar›n› HAD‹G (Hemﬂin Kültürünü Araﬂt›rma ve Yaﬂatma Derne¤i)
bünyesinde sürdürmektedir.

usul gere¤i
Kitaptaki öyküler büyük ölçüde yazar›n yak›n çevresindeki anlat›lara
ve kendi an›lar›na dayanmaktad›r. Öykülerin hemen hepsi haftal›k
Agos gazetesinin Ermenice veya Türkçe sayfalar›nda (2008-2010), alt›
öykü ise Biryaﬂam dergisinde Hemﬂin Ermenicesi ile yay›mlanm›ﬂt›r
(Latin harfleriyle, 2009-2011).
Bu bas›mda öyküler gözden geçirilmiﬂ, Hemﬂin Ermenicesi ve Türkçe
çevirisi paralel metin olarak sunulmuﬂtur. Bat› Ermenice yaz› dilinin
esas al›nd›¤› Ermeni harfli bölümde, öyküler ilerledikçe azalacak
ﬂekilde köﬂeli ayraçlarla aç›klamalar da verilmiﬂtir.
*
Hemﬂin Ermenicesiyle kaleme al›nan öykülerde yazar›n yer yer Ermenice yaz› veya konuﬂma dilinden sözcükler de kulland›¤› ve kitaptaki
yaz›m›n (Latin veya Ermeni harflerinin) Hemﬂin Ermenice a¤z›ndaki
sesleri veya söyleniﬂleri büyük bir yaklaﬂ›kl›kla karﬂ›lasa da, tam
olarak yans›tma iddias›nda olmad›¤› göz önünde bulundurulmal›d›r.
Klasik transliterasyonda “kh” ile karﬂ›lanan g›rtlak ünsüzü için bu
kitapta “x” harfi kullan›lm›ﬂ, y›ld›z imi ( * ) ile iﬂaretlenen sözcüklere
iliﬂkin aç›klamalar öykü sonlar›nda verilmiﬂtir.
*
Türkçe yaz›mda Ömer As›m Aksoy’un
Ana Yaz›m K›lavuzu (Epsilon Yay.) temel al›nd›,
Necmiye Alpay’›n Türkçe Sorunlar› K›lavuzu’ndan (Metis Yay.)
yard›mc› kaynak olarak yararlan›ld›.
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TRANSL‹TERASYON KILAVUZU
Aﬂa¤›daki tablo Ermeni alfabesi için bu kitapta kullan›lan Türkçe karﬂ›l›klar› (sesleri) göstermektedir. Üç harf için verilen çift karﬂ›l›klardan ilki, ilgili Ermenice harfin sözcük baﬂ›nda, ikincisi ise ortas›nda
(veya sonunda) geçmesi halindeki ses de¤eridir. ‹lk sütunda Ermenice
büyük harfler, ikinci sütunda küçük harfler yer almaktad›r.
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Yüzy›llar öncesinden taﬂ›d›¤› hazineyi aktararak “ben” olmamda tarifsiz katk›lar› olan Hemﬂinlilerin
momisi, annem Ardeletsi Suti’ye...

CADI H‹KÂYELER‹ 1: N‹NE

Yaylalarda korku hikâyesi dinlemek çok e¤lenceli olur.
Yaylan›n atmosferi bu hikâyelere çok uygundur. Elektrik
yoktur. Televizyon, bilgisayar yoktur. Onun için de, yaylada insanlar kendilerine uzak hikâyeleri izlemezler. Kendileri hikâyelerin içinde olurlar. Yaylan›n büyük düzlükleri göz alabildi¤ine uzan›r. Ovan›n ortas›nda, kendini,
dünyan›n bu zaman›ndan ç›km›ﬂ zannedersin. Güneﬂ
batt›ktan sonra, ay ve y›ld›zlardan baﬂka ›ﬂ›k görünmez
yaylalarda. Bir tek evlerin küçük pencerelerinden gaz
lambas›n›n ›ﬂ›¤› görünür, baﬂka da bir ﬂey görünmez.
Önceden yayla evlerinin çevre duvarlar›n› kara taﬂtan
örerlerdi. Taﬂlar›n aras›na da toprak doldururlard›. ﬁimdi yeni evleri briketten yap›yorlar. Evlerin üstünü eskiden çam kütü¤ünden çekilen gavara* ile örterlerdi.
ﬁimdi çam kalmad›. Gavara yerine muﬂamba ve naylon
kullan›l›yor. Fazla yüksek de¤ildir yayla evleri. Biraz
uzunsan, baﬂ›n tavana de¤er. ‹ki üç gözlü olur yayla evi.
ﬁerempada* yiyecekler durur. Bir de misafir gelirse burada yat›r›l›r. Çerkenada* süzme yo¤urt, peynir, lor süzme
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ÇADUY‹ HEK‹YANER 1: MOM‹

Lernuke vaxi hekiya anguç tenuﬂe ﬂad sefali gelli. Leroun
atmosfere vaxi hekiyanoun ﬂad umiﬂ kuka. Alentirik çgo.
Televiziyon, komputer çgo. Anu hama al, lerine, martige
uyntsman heru hekiyaniye seyr enel çin. Uyinke, hekiyanoun meçe gellin. Lerin medz gortiye, açvetset desadzin
çak ergena gu. Hovidin meçkelda¤e, tun kezi, aﬂxaris as
ça¤an, turs eladz kidanas gu. Arakage mahi hedev, lusnikan u asda¤knun turs, lus desevil çi lernuke. Me me
danoun bidzilig baduhanneran gazya¤etse lambin luse
desevi gu, al a inçik ça.
Arçina, lerine dunoun polori badiye ﬂidag karan kordzeni gu. Karoun aranuke al ho¤ lelleni gu. Himi nor
duniye piriketan ﬂinin gu. Dunoun vaan avale, çami kutugan kaﬂvadz gavaratsov dzadzgeni gu. Himi çam menats oç. Gavarayi da¤, moﬂuma u laylon bidatsnevi gu.
ﬁad partse ellil çi, lerine duniye. Kiç me ta ergen ellis,
keloxet laylonin tibnu gu. Ergu yerek gyoz gelli lerine
dune. ﬁerempayin udelikniye gungi gu. Me m’al musafir
me ka hana, anda¤ bargetsnin gu. Çerkenayin madze9

iﬂi yap›l›r. Mal sahipleri ﬂerad* kazanlar›n›, daﬂt›* orada
b›rak›rlar. Çerkenay›, evin büyükleri banyo yapmak için
de kullan›rlar (Küçükleri ateﬂin yan›nda le¤ende y›karlar).
Bir de ateﬂ yak›lan, oturulan yer olur. Orada yer, içer,
oturur ve yatarlar. Eskiden, yaylada aç›k ateﬂ yakarlard›.
Taﬂ duvar›n dibinde düz bir taﬂ olurdu; kuak* derlerdi
ona. Kuak›n önünde xondzo¤odu* yat›r›r, odunlar› üzerine koyar, gilimoru* asarlard›. Ekmek taﬂ›n› ateﬂin üzerinde ›s›t›p, kuak›n üzerine b›rak›rlard›. Hamuru içine doldurup, sac› üzerine koyar, (sac› da) közle örterlerdi. Bu
taﬂ›n içinde piﬂen ekmek çok lezzetli olurdu. ﬁimdi yayla
evlerinde aç›k ateﬂ kalmad›. Onun yerine soba yan›yor.
Soban›n etraf›nda tahtadan yap›lm›ﬂ oturacak yerler
olur. Oturacak yerin bir yan›nda da yatmak için seki bulunur. Seki duvardan duvara uzan›r; oturacaktan daha
geniﬂ olur. Evdekiler gece sekinin üzerinde dizilip yatarlar. Yaylada geceleyin köpeklerin sesi d›ﬂ›nda ses ç›kmaz.
Gecenin sesini dinlemek için d›ﬂar› ç›karsan, köydeki
gibi, ateﬂböceklerinin ›ﬂ›¤›n› görüp derenin sesini duymazs›n. Yaylada her yer sessizlikle doludur. Korkars›n.
Bugünü hat›rlatan ufak tefek birﬂeyleri de görmesen,
hangi zamanda oldu¤unu bilmezsin.
Yaylada karanl›k çöktükten sonra evlere doluﬂur, soban›n etraf›na toplaﬂ›rd›k. Önce Allah ne verdiyse, karn›m›z› doyururduk. Sonra sobada kaynamakta olan çayla
kuzinenin içinde piﬂmekte olan patatesleri beklerken,
momilerin [ninelerin] hikâyelerini dinlerdik.
Momilerin hikâyelerinin en ünlüleri cad› hikâyeleriydi. Momiler cad› hikâyeleri anlat›rken, söylediklerine çok
dikkat ederlerdi. Çünkü hikâyesini anlatt›¤› cad›y› herkes
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kam, banir, vaznad kamuﬂi pane genin. Maldirniye, ﬂeradi cugalniye, daﬂte anda¤ var tenin gu. Çerkenan, dane
medziye poxvuﬂi hama al bidatsnin gu (Bidzignun giyagutse mode, lagenin meçe poxvetsnin gu).
Me m’al giyag koladz, nesdadz da¤e gunna. Anda¤
gudin, xemin, nesdin u bargin gu. Arçina, lerine pats
giyag koleni gu. Karabadin dage sal kar me gunnar; kuak
gaseni anu. Kuagutse arçetin xondzo¤ode lorxetsnen,
padiye vaan tenen, gilimore gax tskeni gu. Hatsin kare
giyagutse vaan daktsenen, kuagutsin vaan var teneni gu.
Xemure meçn i var lellen, sace vaan tenen, korxen gu.
An karin meçe epadz hatse ﬂad anuﬂ gellir. Himi lerine
dunoun pats giyag menats oç. Anu da¤e peçko gayi.
Peçkoyin polore, daxtgan ﬂinvadz nesdelda¤er gunna.
Nesdelda¤in meg semtin al, barguﬂi hama sakvi gunna.
Sakvin meg badan meg bade ergana gu; nesdelda¤an al
aveli len gelli. Daninoke, kiﬂere, sakvetse vaan ﬂarvelov
bargin gu. Lerine, kiﬂere, ﬂenoun tsenan turs, tsen ellel
çi. Kiﬂerin tsene anguç tenuﬂi hama turs elles hana, ka¤in
bes, gadzoriknun luse desnel u kedin tsene imanal çes.
Lerine emmen da¤ antsenov like gelli. Vaxes gu. As ores
midket piyo¤ isa ina inçikert men al desnus oç hana, vor
oxti yes çkidanas gu.
Lerine medo¤ume engi hedev, dune letsvak, peçkoyin
polore jo¤vevaki gu. Araç, Asdpadz inç u devets, poriyes
geﬂtatsenaki gu. Hedev peçkoyin vaan yep ello¤ çayn u
formayin meçe epo¤ kartopiniye bed enele, mominoun
hekiyaniye anguç tenaki gu.
Mominoun hekiyanun emmenu niﬂanavorniye çaduyi
hekiyanern i. Mominiye çaduyi hekiyaner pats enele,
astadznun ﬂad dikkat geneni. ‹nçi u, hekiyan pats aadz
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tan›rd›. Bir yandan da korkarlard›: Cad› denen gerçekten
cad› de¤ilse, günah›n› al›r›m diye; yok e¤er gerçekten
cad› ise, kendisiyle u¤raﬂ›r diye korkarlard›. Bu yüzden
cad›n›n ad›n› söyledikten sonra ma¤ke kelxun [günah› baﬂ›na]
derlerdi.
Anlatt›¤› hikâye kendi gözünün önünde olmuﬂ (yaﬂanm›ﬂ) olmazd›. Ama san›rs›n ki kendisi görmüﬂ, san›rs›n ki kendi baﬂ›na gelmiﬂ bir hikâye anlat›yor; öyle
anlat›rd›. Cad›n›n ad›n› verirdi. Nerede oldu¤unu, ne
zaman oldu¤unu söylerdi. Herkesin bildi¤i olaylara ba¤layarak anlat›rd› hikâyeyi. Önce kendisi inan›rd› söylediklerine.
Yine bir akﬂam, evde soban›n etraf›nda toplanm›ﬂt›k.
K›zg›n soban›n içinden ateﬂ d›ﬂar› alev saç›yordu. Soban›n içinde yanan odunun ç›kard›¤› ses evi dolduruyordu.
Evin içindeki gölgeler mominin yüzünde dans ediyordu.
Çok eski y›llar›n danslar›... Gözlerim mominin gözlerinin
içinde dinledim bu hikâyeyi:
“Yavrum, eskiden bizim karﬂ› köyde Koﬂi ad›nda bir
adam varm›ﬂ. Bu Koﬂi, Guﬂe ad›nda bir k›z› seviyormuﬂ.
K›z da Koﬂi’yi seviyormuﬂ. Annesi ve babas› önce k›z›
Koﬂi’ye vermek istememiﬂler. Çok iyi yerlerden istemiﬂler Guﬂe’yi. Eee, Guﬂe çok güzel k›zd›. Elçilerin hepsini
de geri çevirmiﬂ. ‘Ben sevdi¤im d›ﬂ›nda adam almayaca¤›m’ demiﬂ. Bir iki y›l Koﬂi’den vazgeçer diye beklemiﬂler.
K›z vazgeçmeyince, daha birﬂey yapamam›ﬂlar, vermiﬂler
sevdi¤i adama.
Çok geçmemiﬂ, genç adamla kad›n ilk bebeklerini
kucaklar›na alm›ﬂlar. Çok sevinmiﬂler çocuk(lar›) oldu¤u
için. Eee, kim sevinmez ki! Ama sevinçleri çok uzun
sürmemiﬂ. Birkaç ay sonra, bebek annesinin sütünü
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çaduyin, emmen hoki cançer gu. Tem al vaxeni gu. Çadu
astevadze ﬂidag çadu ça ta a, ma¤ke garnum deyi; çaaa,
ﬂidag çadu a ta a, uyne hede kengi deyi vaxeni gu. Anu
hama, çaduyin anune aseni hedev, “ma¤ke kelxun”
gaseni.
Pats aadz hekiyan uyne açvetse arçetin a¤adz pan elli
çer. Ama kides ta inke desadz uni, kides ta uyne kelxun
egadz hekiya me pats gena; aman pats gener. Çaduyin
anune gudar. Vorda¤ elluﬂe, yep elluﬂe gaser. Emmen
hokiyin kidatsadz panoun gabelov pats gener hekiyan.
Araç, inke avdar gu astadznun.
Ali meg igun me, dane peçkoyin polorin jo¤vevadz
aki. Gadzenderadz peçkoyin meçnan, giyage turn iyus
gadzmuxter gu. Peçkoyin meçe ayro¤ padin hanadz tsene, dune liktsener gu. Dane meçi ﬂukiye, momun eresin
bar geneni. ﬁad araçi darvenun barniye… Açveniyes momun açvenun meçe anguç teyi as hekiyas:
“Orti, araçma mer entu ka¤in, Koﬂi anunov meg mart
me gunna. As Koﬂis, Guﬂe anunov meg a¤çig me haz
gena. A¤çign al, Koﬂiyis haz gena. Marn u dade araç
a¤çige Koﬂiyis devuﬂ uzadz çunin. ﬁad soy da¤ernun
uzadz unin Guﬂeyin. Eee, Guﬂen ﬂad erand a¤çig er.
Elçinoun emmenin al yed tartsutsadz uni. ‘Yes haz
aadzas turs mart arno¤ çim’ astadz uni. Meg ergu dari
Koﬂitsan vaz gantsni deyi bed aadz unin. A¤çign u vaz
antsadz ça hana, al inçik enel çgartsadz in, devadz unin
haz aadz martun.
ﬁad antsadz ça, cahel martn u genige seftaku dzidzgere ontiye aradz unin. ﬁad haz aadz unin dzidzgere a¤adz
a hana. Eee, vov haz enel çi! Ama haz enutinniye ﬂad ergen keﬂadz ça. Kani me amis hedev dzidzgere more dzi-
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emmez olmuﬂ. Önce baﬂka kad›nlar›n sütünü vermek
istemiﬂler, o da olmam›ﬂ. Çocuk o kad›n› da emmemiﬂ.
Çocuk yavaﬂ yavaﬂ erimeye baﬂlam›ﬂ, benzi solmuﬂ.
Herkes, ‘Bu çocuk nazar oldu galiba’ demiﬂ. Annesi ve
babas› çocu¤u hocaya götürmüﬂler. Nazar duas›, korku
duas›, ne ki dua var okumuﬂ hoca. Hocan›n dualar› da
çare olmam›ﬂ. Sonra, ‘Daha ne yapal›m, bir de doktora
götürelim’ demiﬂler. Kaç doktor gezmiﬂler, hiçbiri ilaç
olmam›ﬂ. Çocuk, gözlerinin önünde erimiﬂ yavrum. ‹ki
ay›n içinde de ölmüﬂ. Çok büyük ac› çekmiﬂler. Yavrum,
Allah kimseye evlat ac›s› vermesin bu dünyada.”
Momi sekinin üzerinden a¤›r a¤›r soban›n önüne gitti,
kapa¤›n› açt›. Elindeki maﬂayla ateﬂi kar›ﬂt›rd›. Soban›n
alt›ndan kurumuﬂ küçük bir odun kald›rd›, sobaya att›.
Sonra da soban›n di¤er kap›s›n› açt›. Kuzinenin içindeki
patatesleri maﬂayla çevirdi. Bir yandan da a¤›r a¤›r baﬂ›n›
sall›yordu. Gözlerini ateﬂe dikti, san›rs›n ki ateﬂin içinde
kayboldu.
‹çimizden biri:
“Momi! Sonra ne olmuﬂ?” diye sordu.
Momi yeniden a¤›r a¤›r kendi yerine geçti:
“Bir y›l sonra Guﬂe yeniden gebe kalm›ﬂ. Adam kad›na gözü gibi bakm›ﬂ. Kad›n ne isterse yapm›ﬂ adam.
Zaman› gelmiﬂ, kad›n çocu¤u do¤urmuﬂ. Ben görmemiﬂim, yalan olmas›n. Ay gibi par›ldayan, güzel, beyaz
yüzlü bir çocuktu dediler.
‹ki üç ay sonra bu çocuk da di¤eri gibi solmaya baﬂlam›ﬂ. Yemeden içmeden kesilmiﬂ. Ne yapm›ﬂlarsa çare
olmam›ﬂ. Yavruuum, yavrum! K›ﬂm›ﬂ. Yollar› kapam›ﬂm›ﬂ kar. Çocu¤u doktora da götürememiﬂler. Çocu¤u
kurtaramam›ﬂlar.
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dzan yed gedradz a. Araç, uruﬂ genoç gate devuﬂ uzadz
unin, an al a¤adz ça. Dzidzgere an genoçan al giyadz çuni.
Da¤an gamats gamats haluﬂi gebadz a, cermegadz a.
Emmen hoki “As da¤as açk eretsav ta kidim” astadz uni.
Marn u dade da¤in xoca itus daradz unin. Açk eruﬂi duva, vaxi duva, inç u duva go, gartatsadz a xocan. Xocayin
duvanin al car a¤adz ça. Hedev, “Al inç enik? Me m’al
doxtor danik” astadz unin. Kani doxtor bededadz in, oç
mege ta¤ a¤adz ça. Da¤an, açvenun arçetin haladz a, orti.
Ergu amisin meçn al meradz a. ﬁad medz var kaﬂadz
unin. Orti, Asdpadz umets da¤i var da oç as aﬂxaris.”
Mome sakvetse vaaynan gamats gamats peçkoyin arçete kenats, ture pats aav. Apun agiﬂove giyage xarnets.
Peçkoyin dagnan çortsadz bidzig pad me ver galav,
peçkon iyus ni etir. Hedev al, peçkoyin megal ture pats
aav. Formayin meçi kartopiniye maﬂatsove tartsuts. Tem
al, gamats gamats keloxe taper gu. Açvin giyage dengets,
kides ta giyagutse meçe gorsevetsav.
Meçvenus meg hoki me:
“Momi! Hedev inç a¤adz a?” asats.
Momin ali gamats gamats uyne da¤e antsav:
“Darvu me hedev Guﬂen ali ergudag menatsadz a.
Marte, genoçe, açvetse bes put aadz uni. Genige inç u
kuza, aadz uni marte. Oxte egadz a, genige da¤an unnatsadz a. Yes desadz çunim, sud elli oç. Lusnikayi bes
çara¤do¤, erand, cermag eres da¤a men er astin.
Ergu yerek amis hedev, as da¤as al megalin bes cermeguﬂi gebadz a. Uduﬂan, xemuﬂan gedrevadz a. ‹nç u aadz
unin, car a¤adz ça. Ortiii, orti! Tsemer gelli. Campaniye
xepadz gunna tsune. Da¤in doxtor al danel çgartsadz in.
Da¤in xalesel çgartsadz in.
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Bu çocuk da di¤eri gibi ölmüﬂ. Evin ihtiyarlar›, iki kardeﬂ ve kar›lar›, hepsi de y›k›lm›ﬂ.
Çocu¤un ölümünün üzerinden bir yaz ve bir k›ﬂ geçmiﬂ. Bir daha yaz gelirken (yaklaﬂ›rken) Guﬂe bir bebek
daha do¤urmuﬂ. Her yaz oldu¤u gibi, ihtiyarlar torunlar›yla birlikte yaylaya ç›km›ﬂm›ﬂ. Evde iki kardeﬂ ve
gelinler kalm›ﬂ, çay› toplamak için. Guﬂe bir yandan
kendi çocu¤una bakm›ﬂ, bir yandan da çay toplayanlara
yemek yetiﬂtirmiﬂ.
Adam çocu¤un üzerine titriyormuﬂ. Ne yaparsa yaps›n, akl›ndan önceki çocuklar›n ölümünü ç›karamam›ﬂ.
Her gün, ‘Bu çocu¤a da bir ﬂey olursa, ne yapay›m,
nerelere gideyim?’ diyormuﬂ kendi kendine.
Komﬂular›ndan yaﬂl› bir kad›n Koﬂi’ye ac›m›ﬂ. Bir
gün, ‘Yavrum! Sana bir ak›l ö¤üt vereyim. O senin çocuklar›n iﬂi hastal›k iﬂi de¤il. Senin çocuklar› cad› yiyor.
Cad›lar geceleri gizlice gelir, maﬂa ile çocuklar›n yüre¤ini
ç›kar›rlar. Sonra da yerler. Cad›lar çocuklar›n yüre¤iyle
beslenerek yaﬂarlar. Evin etraf›na adam koy. Geceleri
bekleyin çocu¤u, yakalay›n cad›y›. Yoksa o çocu¤u da götürecek cad›. Ha! Bir ﬂey daha söyleyeyim, cad›lar kendi
sevdi¤i çocuklar› daha çok yerler’ demiﬂ.
Adam bir yandan inanmam›ﬂ, bir yandan da, ya gerçekse diye beklemeye baﬂlam›ﬂ geceleri. Birkaç akﬂam
geçmiﬂ. Bir akﬂam, yar› geceden sonra bir de bakm›ﬂ ki,
derenin üzerinden ata benzer siyah bir ﬂey geliyor. Adam
sakland›¤› yerde korkudan titremeye baﬂlam›ﬂ.
Dereden gelen, biraz daha yaklaﬂ›p avluya girince adam›n akl› baﬂ›ndan ç›km›ﬂ. Gelen, domuza binmiﬂ bir kocakar›ym›ﬂ me¤er. Kocakar› yavaﬂ yavaﬂ evin kap›s›na
yaklaﬂm›ﬂ. Kap›y› aç›p eve girerken, adam sakland›¤› yer-
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As da¤as al megalin bes meradz a. Dane halivor barav,
ergu axpar u genigniye, emmenn al xeçadz in.
Da¤in mernuﬂin vaanine meg amar m’u meg tsemer
me antsadz a. Me m’al amar kale, Guﬂen meg dzidzger
men al unnatsadz a. Emmen amari bes, halivorn u barave, tornoun hede lern i ver eladz gelli. Dane ergu axpar
u harsiye menatsadz in, çaye ka¤uﬂi hama. Guﬂen, teme
uyne da¤in put aadz uni, teme al, çay ka¤o¤nun hats-tatsan jemnetsutsadz uni.
Marte da¤in vaan ﬂad engadz a. ‹nç u ena, ena to¤,
midkan araçi da¤otse mernuﬂe hanel çgartsadz a. Emmen
or ‘As da¤is al inçi me elli hana, inç enim? Nor ertam?’
astadz uni inkn u inke.
Tergitsnun meg barav me Koﬂiyin varadz a. Meg or
me: ‘Orti! kezi meg xelk me xarat dam. ‹da, ku da¤otset
pane hivandutini pan ça. Ku da¤otse çadun guda. Çaduniye kiﬂere ka¤duts kukan, agiﬂov da¤in sirde hanin gu.
Hedev al gudin. Çadveniye da¤otse sirde tatsan enelov
gabrin. Danet polore mart ti. Kiﬂerniye bed aek da¤in,
çaduyin pernetsek. Ça na, ida da¤at al dano¤ a çadun.
Ha! Me m’al inçi me asim, çaduniye uyne haz aadz da¤otse al ﬂad gudin’ astadz uni.
Marte teme avdadz ça, tem al aha da ﬂidag elli deyi,
bed enuﬂi gebadz a kiﬂerniye. Kani me igun antsadz a.
Meg igun me, ges kiﬂeran hedev, me m’al u put aadz uni
hana, kedin vaan i ver, tsiyu lemani tux inçi me kuka.
Marte takadz da¤e, vaxuﬂan to¤uﬂi gebadz a.
Kednine ego¤e, kiç m’al modgintsadz u ture medadz a
hana, martun xelke kelxan eladz a. Ego¤e, xozin hedzadz
barav men a maga. Barave gamats gamats dane turn iyus
modgintsadz a. Ture pats enel u dane meçn iyus med-
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