
Ben çok zor çocukluk geçirdim hocam, çok zorluklarla. İşte bilmiyorum. Köyde doğdum, köyde 

geçti hayatımız yanı. Kilis’in köyü, Bozkaya köyü, 79’da. Köy işte, nasıl olacak ki köy, böyle 

şeylik işte, zor şeyler geçiriliyo. Zorluklar işte hocam, köy hayatı işte nasıl olur ki? Zorluk 

oluyo. Küçük yaşta evlendiriyolar. Hayat zor geçiyo. Evde erken kalkardık, herkes kendi işine, 

ev işi yanı işte. Kimi bulaşık yıkar, kimi kahvaltı hazırlar, ekmek yap, böyle bir şeyler işte 

hocam. Biz çoğuk hocam. Babam üç evliydi. Üç avrat vardı yanı işte. Çocuk çoktu. Altı bir 

tanesinde, altı da bir tanesindeydi hocam işte. Çocuk çoktu yanı. Ben evlendikten sonra bir tane 

işte üçüncü eşini aldı babam, onunla şey ettiler biraz, oturdular. O da iyi geçmedi, o da geri 

bıraktı, geri başka bir kocaya gitti. Hepimiz aynı yerdeydik hocam.  

 

Anlaşırlardı, öyle bir şeyleri olmazdı. Çocuklar da öyleydi. Annelerimiz de öyleydi, yanı hiç 

öyle bir dövüştü, bir kavgaydı, o yoktu yanı. Babam, işte iyi davranırdı. Bazı zaman zalım 

şeyleri de vardı çocuklara karşı, zalımlığı da vardı. İşte, kendi yağında şey yapardı. Oğlan 

çocukları nasılsa gız çocukları da öyleydi. Zalımlıkları, işte yanı böyle şeydi, böyle başka 

babalar gibi arkadaş olum, bir şey olum şeyi yoktu. Öyleydi. Kendisi de öyle olmasa o çocukları 

ayakta dutamazdı, evlendiremezdi, şey yapamazdı, her biri bir yere giderdi yanı öyle olmasaydı. 

Şimdi sadece annemle kaldı, öbürü, büyük avrat da çocuklarının yanına gitti, öbürü de gitti 

zaten, o da bıraktı gitti. Şimdi annemle oturuyor yanı, şimdi köyde ikisi tekdir yanı, yanlarında 

kimse de yok. İşte iyi yönleri de vardı, şeylerimiz, o günleri de biz arıyok bak hocam gene de 

yanı. O günleri de arıyok yanı, çocukluk günlerimizi de arıyok. Ben fazla çocukluk geçirmedim 

amma gene de arıyok o günleri. Ben çocukluk geçirmediğim için, işte ne bileyim, o günleri 

gene de arıyom. Çocukluk zamanıma gitsem diyom, gene aynı çocukluğumu yaşasam diyom, 

falan düşünüyom yanı geri. Çocukluğumu yaşamadığım için yanı. Evin içinde havuzumuz 

vardı, havuzda oynardık hocam. E çocuklarla işte, böyle kardeşler toplanırdık, oynardık. 

Oynardık hocam, onlardan hep oynardık. 

 

Ben ikinci sınıfa kadar gittim hocam, benim okumuşluğum yok, okumuşluğum yok yanı. 

Öğretmenimiz iyiydi, ben ilk şey ettim ama ben arada giderdim, çok şeydi, öğrensinler köy 

çocukları, okusunlar, eğitime gelsinler diye şeylik yapardı. İşte annem doğum yaptı, çocuklara 

bakıyodum, onun için gidemedim hocam. Ev işleri, işte çocuklar, yemekti, şeydi. İşte onlarla 

ilgileniyodum. Büyük ablam vardı, o da gelin gidince çıktığı şeyler de sana kalıyodu. İşte… 

 

15 yaşımda evlendim hocam ben. İsteyerek evlenmedim. Danıştılar ama siz bilirsiniz diye şey 

yok, çocuklara ne danışılıyor, çocuk, daha o zaman çocuk oluyon işte. Ne bilecen? Bişiy 



sanıyon. Hiçbir şey düşünemedim ben hocam onda. İşte, çocuk hayatı, sanki bir evcilik 

oynuyon gibi geliyo, geldiler, istemeye geldiler, yüzük neyin takmayla isteme bir oldu zaten. 

Ney oluyoduk ki?  

 

Benim ilk eşim öldü benim, kanser oldu. Benden dört yaş büyüktü hocam, dört yaş büyüktü. 

İşte evlendikten bir sene sonra askere gitti. Köy hayatı işte, köy. Tarlaya git, bahçeye git, öyle 

çalışmalardı, öyle şey çalışma yoktu, tarlaydı, bahçeydi, onlara gidip geliyodu. 

 

İlk önceleri iyiydi de ondan sonra işte benim çocuk olmadığı için, askere gidip geldikten sonra 

annesinin sözüne çok giderdi hocam. Kötek filan vardı işte. İşte bir arada otururduk ya, gaynana 

filan hepimiz bir yerdeydik. İşte kötek vardı, kötü şey vardı. Yanı ben o eşimden de çok kötek 

yedim işte. Köyde yaşadık hocam, kendi ölene kadar köydeydik. 10 sene olmadı, 10 sene 

olmadı, ondan sonra işte kuma getirdiler, kuma vardı. Ben çok kötü oldum, babam beni çekti 

aldı, ben kumayla beraber oturtturmam ben kızımı diye babam çekti aldı. Boşanma dilekçesi 

filan açtılar işte babamgil. Geri ben de bir adım iki olmasın dedim, orada, mahkemede ben 

dedim ben kocamı istiyem dedim, ben bir adımı iki etmek istemiyom dedim. Başka kocaya da 

varmak istemiyom ben dedim. Orda mahkemede işte geri ben kocamla şey ettim. Babamgil 

benle kötü oldular. Dövüştüler. Beni öldürecek de oldular. Vuracak oldular beni. Geri Antep’e 

geldim işte. Antep’te biraz durduk, 4-5 ay kadar. Geri, ondan sonra köye gittim. Babam haber 

salmış, köye gelmesin falan diyin. İstemiyom ben kendini köyde diyin. Benim gızım yok dedi 

işte. Ondan sonra da hamile kaldım. Kumadan 6 ay sonra da ben hamile kaldım. Öyle şey yaptık 

hocam işte… 

 

Kumam hamileydi hocam. 6 aylık hamileydi. Ben de hamile kalmışım, bilmiyom ama. Ben 

dedim ben hamile değilim. Dedim benim çocuğum olmaz dedim. Öyle şey oldu. Geri bir baktık 

ki 1-2 ay sonra gittik, test falan yaptırdık. Hamile çıktım. Çok mutlu oldum hocam. İçerde o 

kuma var ya..ne kadar mutlu olsan da gene de şey edemiyon yanı işte. Kuma var içerde. Kuma 

da iyi de benim kıskançlığım varıdı. Kendisinle dövüşürdük birez. Onla da zaten fazla 

kalmadık. 3 sene mi, 2 sene mi..şey olduk..2 sene bereber kaldık, ondan sonra da kendisi 

hastalandı işte. Hasta oldu. Günümüz hastanede geçti. Kendi hastalık geçirdi işte. Akciğer 

kanserinden. Hastanedeydi işte. Benim kızım daha güccüktü, bebekti. Ben attım gittim bebeği 

işte. Kardeşimi de bıraktım. Hastanede kaldık işte. Eşime baktım. 29 yaşında mıydı neydi..öyle 

bişeydi. 29 yaşındaydı herhal. O da kendi babasının evine gitti. Ben birez oturdum, 1-2 ay 

oturdum evimde. Ondan sonra babam da dedi gel, kızım tek olmaz dedi, elin sözünü bana 



getirme dedi. Geri ben de babamgile çektim geldim. 3 sene babamgilde kaldım. Orda oturdum. 

Ondan sonra işte..isteyen geldikten sonra isteyene şey oldu..verdiler. Babamgilde oturdum yanı 

3 sene. Ne huzuru olucu ki? Huzur olur mu? Yanında bi bebek var. Bebekle rezil oluyon. Onun 

mamasıydı, onun suyuydu, onun sütüydü..işe gitmek zorunda kalıyon. İşe git, gel. Atıyon 

bebeği. Ben işe gittim hep ondan. Biber toplamaya giderdim, çapaya giderdim. Atardım, öyle 

giderdim yanı. Kimseye muhtaç olmayım diyin. Ben varmam dedim, kocaya varmam dedim. 

Bir adımı iki etmem dedim. Varma şeyinde değildim ben yanı. Baktın, irezil oluyon. İşe 

gidiyon, güce gidiyon. Ondan sonra işte, 3 sene sonra evlendim. Buraya geldim. Onun yaşı 

hocam, benden büyük. 65 yaşında şimdi. İşte onun çok zorluğu çekildi hocam. Buraya geldim. 

4 tane çocuğu var. Büyükler hep. Hep büyüklerdi yanı. Hiç istemediler beni. Burda çok zorluk 

çektim yanı. 53 yaşındaydı, 4 tane çocuğu vardı. 2 oğlu, 2 kızı var. Kızı biri evliydi. Burda 3 

tane çocuğu vardı. Onlar istemediler işte. Onlardan çok zorluk çektim. Hepsinden çok zorluk 

çektim hocam. Köteği vardı. Kötü şeyi vardı. Buraya geldim burada da kötek aynı vardı. 

Bilmiyom sanki şöyle şey gibi geldi..ilkin istiyo gibi duruyolardı. Ondan sonra bi bakıyodum 

ki anamızın yerine geldi falan böyle şeylik yaparlardı işte.  

 

Antep’teyim, Antep’teyim hocam. Önceleri hiç iyi davranma şeyi yoğudu ama şimdi iyi hocam. 

Şimdi diyemem, şimdi iyi. Kıskanma şeyi yok öyle. Kıskanma yoğudu. Böyle..ben geldiğimde 

şey kullanırdı hocam. İçki falan da kullanırdı. Onları terk etti, şimdi terk etti onları. Bilmiyom 

yanı en ufak bi şeyde küserdi. Kendi kendine küserdi, ederdi. Küsme şeyi vardı. Ben daha 

ısınamıyodum ya kendisine. Tam konuşamıyodum, ısınamıyodum. Sen niye böylesin, sen niye 

şöylesin. Ondan sonra işte..kötek de olurdu, kavga da olurdu. Yaşı büyük olduğu için derdi işte. 

Çocuklar vardı, onun için.  

 

Bir kızım var hocam. Bir kızım var. O da yanımda. O da benim yanımda. 2 kızım var işte şimdi. 

Biri o ilk eşimden, biri de buraya geldim, oldu. 2 tane. Önce benim kızımı istemeyecek oldu 

işte. O benim yanımda getirdiğim kızımı istemiyordu. Ben istemiyorum falan. Ben de dedim 

ben bunun için evlendim. Bunun için kabul ettim ben seni, dedim. Benim 10 sene çocuğum 

olmadı. Bunun için de seni kabul ettim, dedim. Sen de önce kabul ettin, dedim. Şimdi niye 

istemiyon falan dedim. Soruyodum işte, söylüyodum kendisine. Şimdi ama iyi. Şimdi sorun 

yok.  

 

Çalışmaya başlamadım hocam. Evde sürekli, evdeyim yanı. Çalışmak isterdim. İstedim de ama 

nerde çalışıcı dediler. İşte okumuşluğum olmadığı için de cahilsin ya, cahil olduğun için bişey 



bilmiyon. Nerde çalışıcın, kim seni şey edici. Çalışırsan git babayın evinde çalış diyolar. Öyle 

şey yapıyolar. Evde ev işi işte hocam. Ev işi. Ev, yemekti, çamaşırdı, ütüydü, bunlar işte..ev işi.  

 

İşte beni buraya vermesinden ben hatalı şey ettim. Küçük yaşta beni vermesine şeylik yaptım 

işte. Çocukluğumu yaşamadım dedim. Burda beni kabul etmedi, kızımı kabul etmedi dedim. 

Yanında yaşayabilirdim ben, dedim. Onu şeylik yaptım işte. Ellerin babaları gibi bağrına 

basmadı beni dedim. Öyle..Babadır, ne de olsa babadır. Annem hiç karışmazdı. Bizimkiler 

hiç..annem hiç..abilerim olsun, hiç karışmazlar. Yanı babam ne derse o olurdu. İlk evliliğimden 

şeylik yaptı. İlk evliliğimde işte güccüktüm. Dedi benim evimde güccük kız olacağına dedi 

babama, elin evinde gitsin güccük gelin olsun dedi annem. Ona şeylik yaptı. Benim gönlüm 

yoğudu ya. Daha bilmiyom evlilik nedir, bilmiyom. Onda acı karıştı annem. Ver gitsin falan 

dedi. O da babamın dayısının oğlu oluyodu ya kötü olmaz dedi. Benim evimde güccük kız 

olacağına elin evinde güccük gelin olsun, dedi. Öyle şeylik yaptı işte. Annem istedi. İlk 

evliliğimde annem istedi. Kötü olma dedi, dayındır falan dedi. Kötü de olmaz dedi. Öyle karıştı 

ilk evliliğimde. Benim annem de çok kötek yedi. Benim annemin de ikinci evliliği hocam. 

Annemin işte ilk eşi ölüyo ya gaynına veriyolar annemi. O da çok kötek yemiş. Annemin ilk 

kocası böyle vuruyolarmış. Vuruyolar işte, ölüyo. Ondan sonra köylüler hani laf çıkarmasın 

diye gaynına alıyolar kendisini. Gaynına veriyolar. İki çocuk var onda da. İki oğlu var. Gaynına 

veriyolar. İki çocukla babasının evine gitmesin diyerekten gaynıyla evlendiriyolar. Çok 

zalımlık, şeylik geçirdi annem. Benim babam da böyle acımasızdı acı. Böyle acımasız şeyi de 

var.  

 

Ben eski zamanıma gitsem küçük yaşta evlenmezdim. Evlenmezdim yanı. İstediğim, sevdiğim 

biriyle evlenmek isterdim. O şeyi datmak isterdim, sevgiyi datmak isterdim hocam. Benim 

kızlarım benim yanımda çok değerli hocam. Çok gıymatlılar. Kızlarım için de her şeyi yaparım 

yanı. Ben öyle diyom. Ben kızlarımı, sevdikleri olsun, sevdiğine veririm diyom. Gözünüze bi 

şey gomam diyom. Ne yapar, ne eder gene diyom onu alır giydiririm de yediririm de hocam 

kendilerine. Okusunlar istiyom hocam. O büyük kızımın okumasını daha çok istiyom hocam. 

Onun kimsesi yok daha yanı. Eğer bana bişey olsa bile onun okumasını çok istiyom. 10. Sınıfa 

gidiyo. Lise 10. Öbürü de 5’e gidiyor hocam. 5. Sınıf, orta 1. Zayıf hocam onun dersleri. 

Çabalıyo, okumaya çok çabalıyo da kendisi, bilmiyom artık, şey yapamıyo. Yoksa diyo, ben 

okucum falan diyin söylüyo. Okurum anne diyo.  

 



Gidiyoz hocam. Kızlarla beraber, hep böyle..Antep’te benim kızkardeşim falan da var ya onlara 

giderim. Orda gezmeye falan çıkarık. Öyle gezmeme karışmaz evde. Kardeşime falan giderim. 

Gezmeme karışmaz. İlk öncelerde bilemiyodum. Okumuşluğum..şimdi birez harfleri felan 

seçiyom. Harfleri felan şey yapıyom. Dolmuşa felan rahatlıkla biniyom yanı. Biniyom, 

gidiyom, geliyom yanı. Harfleri önceden ben, o birinci-ikinci sınıfa gidiyodum ya ondan 

biliyodum harfleri hocam ben. Çatmayı bilemiyom işte ben, çatamıyom. Sibel hocamın da çok 

şeyi vardı. Benim kızım güccüktü ya gel saa okumayı felan öğretim dedi. Okula gel dedi. Onda 

da benim kızım güccüktü daha, gidemedim. Öyle kaldı.  

 

Ben buraya geleli 11 sene oldu. 10 sene bitecek. 11 sene oldu. Çok değişti Antep hocam. Değişti 

yanı. Değişen şeyleri çok oldu. İşte, binalar yapıldı, hastaneler yapıldı. Yanımızda hastane 

yoğudu, hastane yapıldı. Suriyeliler geldikten sonra çok dışlılık oldu zaten. Çarşıda bizim 

Türk..şey dükkanlarımız hiç yok zaten. Hep Suriyeliler açmış. Türkler kapatmış. Suriyeliler 

açmış zaten. Bu kiradır falan çok yüksek oldu. Önceden bu kadar yüksek değildi kiralar. Şimdi 

Suriyeliler geldi diyin kiraları yükselttiler. Satışlar öyle yükseldi hocam. Her şey yanı yükseldi. 

Bizim de burda komşular da var, yanı Suriyeli. Öyle şeyimiz yok yanı. Herkes kendi evinde 

hocam. E görürsen bir merhaba ediyon yanı. Bir şeyin oluyo yanı. Herkes kendi evinde, kendi 

şeyinde. Ben sorun yaşamadım hocam hiç, bilmiyom. Çaşıya da gidip geliyom. Ben yukarı 

gezmeye de gidiyom yanı. Dolmuşa falan binmeye gidiyom yanı. Öyle bişeyim olmadı hiç. Kaç 

senedir olmadı.  

 

Kışlığımızı, dolmamızı falan hep yaparık. Kışlık şeyimizi. Antep’te herkes kendi evinde 

yapıyo. Kapısının önüne çıkıyo. Kapımızın önünde yapıyoz yanı. Dolmamızı falan, 

kuruluğumuzu yapıyoz. Gidiyom köye. Fıstık zamanı falan gidiyom. Babamgilin fıstığı var ya 

fıstık zamanı falan gidiyom hocam. Köye gidiyom. Ben yardıma gidiyom babamgile. Yardıma 

gittiğim için orda babamgil böyle işte fıstık toplatmaya yövmiyeci falan şey ediyolar ya, 

tutuyolar ya onlara para veriyolar. Başkasına. Kızlara veriyo. Benim kızıma veriyo. Benim 

kızıma veriyomuş dedesi. Al kızım, bunu al harca diye. 50 kağıt falan, 100 kağıt veriyo 

kendisine. Öyle durumu iyi bir değil babam yanı. Durumu iyi değil ya iyi olmadığı için de öyle 

şey yapmaz, vermez yanı. Ben gidiyom işte, yemekleri falan yapıyom. Evde kalıyom yanı. Öyle 

şey yapıyom. Valla ben çalışmayı düşünüyorum da hocam evde bu eşim işte, git babayın evinde 

çalış, benim evimde çalışamazsın felan öyle şey yapıyo. Ben de diyom ki en son benim kızlarım 

okuyacak diyom. Onlar için çalışmak zorundayım ben diyom. O da kendisi diyo işte git babayın 

evinde çalış diyo. Benim evimde çalışamazsın diyo.  



 

Emekli benim eşim. Orda kendi işte kardeşinin işinde çalışıyo. O kardeşi veriyo kendine aydan 

500 veriyo. Yok, haftalık 500 veriyo kendisine. Onlan. Buğday alım satımı yapıyolar işte 

bunlar. Kendisinin bi dul kızı var evde. Bi de oğlu var evde. Bizimle yaşıyolar. Kendisinin bir 

kızı, bir oğlu var yanımda benim. İki de benim kızım var. Dul kızı 33 yaşında burda. 32-33 

yaşında. Oğlu da 26 yaşında. Onlarla ilk önce hiç iyi geçinemiyoduk işte. Beni dövdüler, beni 

odaya kapattılar. Şimdi iyiyik yanı işte. Sen sineye çekersen hocam iyi oluyo. İşte sen iyi 

olursan eller de sana o şeyin kumaşını veriyolar işte yanı. Daha işte kışın içinde gene böyle 

şeylik oldu. Oğluyla gene benim sorunum oldu. Ben korona geçirdim ya hastanede yattım. O 

anda da benim kızım evdeydi. Ben niye sormuşum ki benim kızıma, komşulara demişim ki 

benim kızıma acı göz kulak olun, mukayyet olun demişim. Onu da oğlu duyuyo işte, kendinin 

oğlu duyuyo. Eve gelecek, onu öldürecem, kızı öldürecem. Benim hakkımda böyle konuşmuş. 

Kızını bana inanmıyo felan. Ben de dedim ki ben böyle konuşmadım. Onu diyen, sana kim 

diyosa yalan söylüyor diyin işte ondan sonra çıktı. Kız evine gitsin diye de şey yapmışlar. 

Güvenemiyom. Ben gözümün önünden ayırmak istemiyom yanı. Dünyada neler oluyo hocam. 

Kardeş kardeşe güvenemiyo. Babaya güvenilmiyo. Kimseye güvenilmiyo yanı. Ben de dedim, 

ben bunu söylemedim ama iyi ki de söylemişim dedim. Kimse kimseye..öz babaya güvenilmiyo 

dedim. Ben 1 hafta hastanede yattım. Ama böyle bir şey konuşmadım dedim. Öyle demiş. Ben 

öldürecem demiş. Öyle şey yapmışlar hocam işte. Aklın kalmaz mı..evde işte oğulluklar var. 

Aklın kalıyo. İşte okumasını istiyom yanı. Okusun. Benim gibi olmasın, benim gibi ezilmesin 

istiyom.  

 

Valla işte kadınlar da kendi ayakları üzerinde dursunlar, okusunlar. Kendileri kocaya da şeye 

de ezilmesinler hocam. Benim okumuşluğum olsaydı ben belki de böyle ezilmezdim. Ben hiç 

saygı görmedim yanı. Hiç saygı görmedim. Bilmiyom yanı. Düşünüyom ben. Hocam herkesin 

derdi ayrıdır yanı. Bilmiyom yanı. Herkesin ayrı bir sorunları vardır. Bilmiyom yanı. Ona 

söylesen onun ayrı bir sorunu var, onun söylediğinde onun ayrı bir sorunu var hocam. Eziliyo 

hocam eziliyo, kadın çok eziliyo. Ezilen kadınlar çoktur yanı. Benim aha işte kendimin kızı var. 

Gelini hiç ezdirmez. O ezdirmiyo. Okumuştur çünkü. Okudum ben diyo, bana kimse şey 

edemez. Ben özgür hayat yaşayabilirim diyo. O da kocasından boşandıydı işte. İstanbul’da 

oturuyodu. Kocasından boşandı, buraya geldi. Okumasaydı ama belki de ezilebilirdi. 

Okuduğum için diyo bana kimse karışamaz diyo. Dedem de karışamaz, babam da karışamaz. 

Kimse karışamaz bana, diyo. Belki de okumasaydı..aha geleli iki sene oldu zaten, kocadan 

ayrılalı, belki de kocaya vermişlerdi bile. Geldi şimdi, çalışıyo. Çalıştığı için de kimse 



karışmıyo. Ben öyle diyom. Ben okusaydım ben bu kadar ezilmezdim diyom. Baba evinde de 

işte güccük yaşta çıkıyon ya okusaydım..ilk evliliğimde de çok ezildim ben, buraya geldim, 

burada da çok ezildim. Ben iyi bir hayat yaşamadım ki hocam. Hiç iyi bir hayat yaşamadım ki. 

Benim iyi bir hayatım olmadı ki hiç. İlk evlilikten öyle ezildim, buraya geliyon öyle eziliyon. 

İyi bir hayatım olmadı ki. Yanı düşünecek bir hayatım olmadı öyle. Şu hayatı da yaşarım, geri 

dönseydim yaşasaydım dediğim hiçbir düşüncem olmadı. İyi bir hayatım olmadı yanı. Hiç 

yaşamadım ki hocam. Beni istemeye geliyolar. Havuzda öyle şey oynardık, beş taş felan derler. 

Ondan oynardık. Beni istemeye geliyolar, ben çocuk gibiyim. Ben ne bileyim beni istemeye 

geliyolar. Seni istemeye geliyolar diyolar. Gelsinler diyom ben. Daha yanı isteme nedir 

bilmiyom. Onlardan oynardık.  

 

Gelecekten bi şeyim yok, bi umudum yok. Kızlarım okusunlar diyom. Yanlarına gidim ben 

kızlarımın. Öyle bir düşüncem var sadece benim. Kızlarım okusun, yanlarına gidim. Çünkü 

benim burda bi şeyim yok ki hocam. Ben burda kalsam bile benim bir sonum yok ki. Burda 

eşimin yanında bile benim bir sonum yok. Şimdi emekliliği var ama iki tane dul kızı var 

kendisinin. Sana bi şey düşmez maaştan diyin uyarı veriyolar yanı hocam. Benim burda bişeyim 

yok ki. Yanı bekliyom ki benim kızlarım okusun, yanlarında kalim diyin düşüncem var. 

Okusunlar, bilmiyom, memur olsunlar felan diyin öyle bi düşüncem var benim. Resmi nikahım 

var da bunun bişeysi yok ki. Bir emekliliği var hocam. Yok yok hocam. Hiç bi şey beklentim 

de yok burda, bişeyim de yok. Ben sadece benim kızlarımın okusunlar, bir meslek sahibi 

olsunlar, yanlarında oturim ben. O benim şeyim. Şeye gittim geldim ama yok. Ben kimseye 

derdimi dökemiyorum ki hocam. Kimseye derdimi dökemiyom. Bir de şey işte, birine bişey 

söylesen üstüne koyuyolar, aha şu şunu söyledi, bunu söyledi diyin yüz sene lafı oluyo hocam. 

Ben kimseye derdimi söyleyemem. Kimseye de yanı derdimi anlatmadım yanı. Üzerinden bi 

yük kalkmış gibi oluyo işte hocam.  

   


