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Değerli Bozlarlılar 

Son iki yıldır Bozlarlılar olarak haraketli günler 

geçiriyoruz, içimiz kıpır kıpır. Neden derseniz; 

Yıllar sonra birliktelik için yeni bir adım atıldı. 

Çocuklarımız için, gençlerimiz için, yaşlı anne ve 

babalarımız için. Hepimiz için! 

 

Bu girilen yolda, anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları 

olmuştur, olacaktırda. 

Bizlere düşen hep beraber olumsuzlukları 

ortadan kaldıracak fikirler üretmek ve 

uygulamaya koymak olmalı. 

Birbirimizi kırmadan, Kimseyi incitmeden, 

Birilerini dışarıda bırakmadan, Farklı 

düşünenleri ötekilleştirmeden… 

 

Kıymetli Bozlarlılar, Bozlar Dergisi ilk sayısı 

içinde hatalar ve eksikler mutlaka olmuştur. 

Bu hususta sizlerin affınıza sığınıyoruz.Bir 

sonraki yayınımızın, eksiklerimizi gördükten 

sonra daha kapsamlı olacağını şimdiden 

söyleyebiliriz. Bu konuda bizlere destek vermek 

isteyen Bozlarlıların, her türlü desteğine talibiz. 

 

Ayrıca Bu çalışmanın gerçekleşmesinde ve 

bizlere ulaşmasında büyük pay sahibi olan, aynı 

zamanda değerli fikirlerini ve zamanını bizden 

esirgemeyen, başta Gülten Sarıkaya olmak 

üzere, Yönetim kurulu üyelerimiz Derya 

Şenpınar ve Ali Hakan Şenpınara Derginin kısa 

bir sürede elimize ulaşması için verdikleri 

büyük çabadan ve emeklerinden  dolayı 

teşekkür ediyoruz.  

 

Saygilarımızla 

 

 

 
Bozlar köyü 

 

 

 

 

 
Evlerimiz 

 

 

Bozlar‘ın ilk Dergisi 
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  KÖYÜMÜZÜN 
Hikayesi 
 

ŞİMDİKİ ADIYLA BOZLAR… 

…13.yüzyılda Ermenilerin hâkim olduğu bilinen Bozlar, birçok medeniyete ev 

sahipliği yapmıştır. Her el değiştirmesinde de yakılıp yıkılan şehir, uzun bir 

süre “Yanık Şehir” anlamına gelen “Hades (Göynük)” ismiyle anılmıştır. Hala 

bölgenin birçok alanında Göynük Kalesi ve su sarnıçlarının duvarları göze 

çarpmaktadır. Papaz Hasan Konağı ve kümbeti, Bozlar Mahallesi’nde dikkat 

çeken tarihi varlıklardandır. Cerid Aşiretiyle aynı dönemde, yaklaşık 200 yıl 

önce göç eden Papaz Hasan Ağa, Bozlar’da hüküm sürmüştür. Beyaz atı, frenk 

ipinden şalvarıyla tanınan Papaz Hasan Ağa, çok iyi Arapça bilir, halk 

tarafından çok itibar görürmüş. Hayvancılıkla uğraştığı bilinen Papaz Hasan 

Ağa’nın türbesi ve hatıralarının sergilendiği konak, hala Bozlar’da 

ziyaretçilerini ağırlıyor. 

 

Hades(Göynük) Kalesi Roma Döneminde yapılmıştır. Çok kaynakta Hades veya 

Göynük kalesi olarak 

geçer. Bu günkü Bozlar 

Köyündeki(Önceki 

ismi Saray)  bu kale 

Roma dönemine ait 

olup, ticari ve askeri 

amaç için inşa 

edilmiştir  

Kale,  kalıntılardan 

anlaşıldığına göre, 

450×750 m. Boyutunda inşa edilmiştir. Mevcut duvar yüksekliği 4 metre 

civarındadır. Duvarların kalınlığı 2 metre civarında olup, taşların boyu 30- 120 

cm arasında değişmektedir. Halen kale içindeki alanlar ev ve bahçe olarak 

kullanılmaktadır.  
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Bozlar Köyü 1994-2014 Yillari arasinda , Bozlar ,Kulyanli,Abbasiye-Baspinar 

köylerinide içine alarak, Bozlar Beldesi olarak adlandırılmış olup  Tarihteki 

yerini almistir. Bu dört Köy ,2014 Yilindan bu yana ise yeni Büyükşehir 

Yasalarındaki değişikliklerle Mahalleye dönüştürülmüş ve şu anda Çaglayancerit 

ilçesinin birer Mahallesi konumundadir. 

Bozlara girişte ilk olarak hemen yolun sağ Tarafında ,2007 Yılında Avrupadaki 

ve Memleketteki Bozlarlıların Katkılarıyla Yaptırılan ve Hizmete açılan Bozlar 

Kültür Evi Binası önümüze 

çıkıyor. Bozlar Kültür Evi, 

Cem Evi projesi olarak Halka 

Sunulmuş ama günümüzde 

daha Fazla Düğün ve Taziye 

günlerinde aktif olan bir yapı 

konumunda hizmet görüyor. 

Köyün içinde bulunan eski 

Yapılar kısmen de olsa 

Orginalliğini korumuş ve günümüze kadar ayakta kalmışlardır. Bozlar Köyünün 

Ekonomisi eski Yıllarda büyük oranda Hayvancılık ve kısmen de (Verimli 

Topraklara Sahip Olmasına Rağmen)  

 

 

 

 

 

 

Çiftçilik üzerine şekilenmektedir.Günümüzde ise Hayvancılık bitmiş,Tarımda ise 

beklenen hamle malesef gerçekleşememiştir.Yurt dışında Yaşayan Bozlarlıların 

günümüz Ekonomisine katkısı ise küçüksenmeyecek bir seviyede ve büyük bir 

açığıda kapattığını söyleyebliriz. 
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  KONGRE  
Leverkusen 

11.11.2018 

DEĞERLI BOZLARLILAR 

 

Bildiğiniz gibi 11.11.2018 tarihinde, büyük bir katılımın sağlandığı Bozlar Köyü 

Kongresi yapıldı. Bizler de seçilmiş yönetim olarak çalışmalarımıza Bozlar 

Dayanışma Derneği adı altında devam etme kararı aldık ve gerek sosyal 

medyada gerekse birebir görüşmelerde bunu siz köylülerimizle paylaştık. 

 

Bozlar Dayanışma Derneği yöneticileri olarak, sizlerin 

de düşüncelerini, isteklerini ve beklentilerini dikkate 

alarak kendimize bir yol haritası çizdik ve 

hedeflerimizi, Planlarımızı Sosyal Medyada paylaştık. 

Siz Köylülerimizle iletişimi geliştirmek 

maksadıyla ,çalışmalaırmızı ve Aktivitelerimizi bir 

Dergi aracılığıylada sizlerlerle paylaşmak istedik. Bu 

ilk tecrübe ile 

birlikte 

sizlerden gelecek tepkiler ışığında  sizlerin 

de katkısıyla ileriye dönük daha verimli 

çalışmalar yapabileceğimize inanıyoruz ve 

sizlerinde katkılarını bekliyoruz. 

Yönetim Kurulu Üyeleri 
 

Emine Tıraşlı 
Filiz Engintepe 
Derya Şenpinar 

Elif Kısıkyol 
Çopo-Hasan Sarıkaya 

Ali Çataldeğirmen 
Ali-Hakan Şenpinar 

Ali-Riza Sarıkaya 
Halil İvecan 

Mustafa Evren 
Mustafa Berçin (Kako) 

Mustafa Kısıkyol (Mıço) 
Halil Kısıkyol (Tapo) 
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Leverkusen 

BOZLAR DERNEĞİ ÇALIŞMA RAPORU 

Değerli Bozlarlılar, 

11.11.2018 Tarihli Kongreden bu güne kadar geçen zaman zarfında,Bozlar Dayanışma 

Derneği  çalışmaları hakkında sizleri bir Ara Çalışma Raporu ve yapılan Harcamalar 

hakkında bilgilendirmek istedik ve akılda kalan sorulara bir nebze katkısı olur 

düşüncesiyle buraya eklemeyi uygun bulduk. 

Bilindiği gibi, Kongreye katılan Köylülerimizin ve seçilen Yönetimin ortak fikri olarak, 

daha sağlıklı bir birliktelik için yasal zeminde Dernekleşmenin önemi bir kez daha  ön 

plana çıktı ve ilk iş olarak bu konuyla alakalı  hazırlıklar yapıldı.Belki de sizler bu 

satırları okurken başvurumuzun sonucu bize ulaşmıştır  . 

Kongre sonrası Yönetim olarak sıkça bir araya geldik ve kendimize,bu uzun süreçte 

bizlere hedeflerimize ulaşmak için bir nevi  Rehberlik yapacak Yol Haritamızı belirledik 

ve Sanal Medya Ortamlarında yayınladık. Ana başlıkları ile birlikte sizler için Bozlar 

Dergisinin bu sayısına da ekledik. Yakın bir zamanda Planlarımızı ve projelerimizi 

sizlerin de katkılarıyla uygulamaya başlayacağımızdan da hiç kuşkumuz olmadığını 

belirtmek isteriz. 

Yeni Başlangıçlar her zaman çok zor olmuştur,haliyle herkesin aklında değişik 

düşünceler ve soru işaretleri olşur bu dönemlerde .Bizlerde hem kendimizi daha 

doğru ifade edebilmek hemde  ileriye dönük planlarımızı siz köylülerimizle paylaşmak 

adına ve sizleride bu Planların birer destekleyicisi ve uygulayıcısı olmanız konusunda 

etkilemek amacıyla etkinlikler düzenledik ve siz Köylülerimizle bir araya geldik . 

Leverkusen ve Alzeydeki Kahvaltı etkinlikleri bu açıdan çok olumlu geçti ve Pozitif 

eleştiriler aldı. Bu etkinliklerle alakalı daha detaylı yazı ve Fotoğrafları Bozlar 

Dergisinde okuyabilirsiniz. 

Bozlar Köyü Dayanışmasının büyük bir kesimi kapsaması amacıyla bir Komite 

oluşturuldu ve bu güne kadar üç Toplantı yapıldı ve sıklıklada yapılmaya devam 

edecek. Büyük bir Köyümüz var ve haliyle ortak noktaları bulmak da çok kolay değil 

malesef . 



 
7 

 

Şunu gönül rahatlığıyla ifade etmek isteriz ki bu güne kadar yaptığımız Toplantılarda 

ve Etkinliklerde gördüğümüz ve hissettiğimiz ,bütün Bozlarlıların ortak hedefinin 

köyümüz için en iyisini yapmak ve bu konuda faydalı olmak olduğudur.  

Değerli Bozlarlılar, MORG Projesi bu birlikteliğin oluşması ve devamı anlamında ayrı 

bir öneme sahip.Ne kadar kulağa hoş gelmese de  Köyümüz için çok gerekli bir 

ihtiyaçtı ve Bozlarlıların büyük katkısıyla tamamlandı ve hizmete açıldı. Maliyeti ile 

ilgili bilgilendirme yapma zorunluluğu da bir görev olarak bizim sorumluluğumuzda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabloda bu güne kadar yapılan Bağış tutarı ve bu süreçte Yapılan Masrafları görebilir-

siniz.Bagışta bulunan Köylülerimizin isimlerini belirtmeyi etik bulmadığımızdan dolayı 

yayınlamama kararı aldık.Bu konuda kafa karışıklıklarını da gidermek adına, bağış 

Listesinde isminin Olup olmadığını Sorgulamak isteyen Köylülerimiz Yönetim 

Kurulunda bulunan herhangi bir arkadaşımıza başvurarark bilgi alabilirler. 

Yayınlanan Rakamlar gerçek ve elimize ulaşan bilgilerden oluşmaktadır. Bazı sebep-

lerden dolayı yaptığı bağış elimize ulaşmayan ama irtibatta olduğumuz Köylülerimiz 

var ve onlarında katılımıyla daha fazla bir sayıya ulaşacağız. 

MORG Anahtar Teslimi bir anlaşmayla Bozlarlı Köylülerimize yaptırıldı ve bütün Parası 

ödendi. Tabelada görünen Borç, Katkıda bulunan Köylülerimizedir ve zamanla geri 

ödemesi yapılacaktır. 
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Gelir Tablosu   2018 2019 

MORG Yapımına Maddi Katkı veren Kişi sayısı ve Toplanan Para 216           20.920,00 €           500,00 €  

        

Almanyalı İşveren bir Köylümüz Jeneratör için Bagışta Bulundu         1.000,00 €  

        

Leverkusen Kahvaltısında Bozlarlıların Yaptığı Bagış miktarı             420,00 €  

        

Bozlarlı Köylülerimizden alınan Borç               3.850,00 €    

        

              24.770,00 €       1.920,00 €  

 

Gider Tablosu   2018 2019 

Morg için Harcanan Miktar (Anahtar Teslimi)              25.050,00 €    

        

Kongrenin Yapıldığı Salona Verilen Para (11.11.2018)                   100,00 €    

        

Leverkusen Etkiniliği Kahvaltısı Masrafı (06.01.2019)              320,00 €  

(270 Euro Alış Veriş+50 Euro Temizlik için )       

Leverkusen Dergahına Yapılan Bagış (06.01.2019)              100,00 €  

        

Morg için Jeneratör alındı              600,00 €  

        

Morg Kapıları için Otomotik Kapama Sistemi                60,00 €  

        

Morg elektiriği çekilirken yapılan Masraf              170,00 €  

        

  Toplam           25.150,00 €       1.250,00 €  

    

    

    

    

Toplam Gelir:    

                                                                                     22.840,00 €     

 -     

Toplam Gider:    

                                                                                     26.400,00 €     

    

 Borç     

                                                                                       3.560,00 €     
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Değerli Bozlarlılar, 

Yıllar sonra Bozlarlıların bir araya gelmesine bir nevi vesile olan MORG 

Projesi eksiğiyle vede fazlasıyla  tamamlandı. Buradan emeği geçenlere, 

maddi-manevi katkıda bulunanlara vede bulunacaklara bütün Bozlarlılar 

adına bir kez daha  çok teşekkür ediyoruz.  

 

 

 

 

 

 

MORG Projesi,Köylülerimizin yıllar sonra bir amaç etrafında tekrardan 

biraraya gelme, memleket özlemini bir nebze giderme ve köyüm için ben-

de ne yapabilirim sorusuna bir Cevap gibi okunabilrse çok  daha anlamlı 

olur diye düşünüyoruz .  

MORG un korunması ve uzun yıllar hizmet verebilmesi için bütün Bozlarlı-

ların bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Bu konuda önerisi ve fikri 

olanlar bizimle temasa geçebilirler. 
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  DERNEK  
Neden dernekleşme 

 

DEĞERLİ BOZLARLILAR 

Bildiğiniz üzere 11.11.2018 tarihinde, büyük bir katılımın sağlandığı 

Bozlar Köyü Kongresi yapıldı. Bizler de seçilmiş yönetim olarak 

çalışmalarımıza Bozlar Dayanışma Derneği adı altında devam etme kararı 

aldık ve gerek sosyal medyada gerekse birebir görüşmelerde bunu siz 

köylülerimizle paylaştık. 

 

Bozlar Dayanışma Derneği yöneticileri olarak, sizlerin de düşüncelerini, 

isteklerini ve beklentilerini dikkate alarak kendimize bir yol haritası 

çizdik ve hedeflerimizi belirledik:  
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* Gönüllü ve  „köyüm için ben 

de varım“ diyen herkesin 

gönül rahatlığıyla kendine yer 

bulacagı bir oluşum… 

* Faliyetlerde ve projelerde 

güven duygusunun 

güçlenmesine hassasiyet 

gösteren ve çalışmalarını 

şeffaf bir şekilde sürdüren bir 

kurum… 

* Kişilere bağlı kalmadan 

devam edebilecek köklü bir 

oluşum… 

* Gönüllülük kavramının esas 

alındığı bir ortam. Hesap 

sorulabilecek-verilebilecek 

bir kurum… 

* Siyasi kurumlardan 

bağımsız bir oluşum 

 

Dernekleşme, günümüz şartlarında plan, program ve 

organizasyonların düzenli bir şekilde hayata geçebilmesinin         

önemli gerekliliği olarak karşımıza çıkıyor. Toplantılarımızı, 

organizasyonlarımızı ve buluşmalarımızı lüks mekanlarda masraf 

yaparak değil, kültürümüzün oluşumları olan mevcut 

derneklerde, cemevlerinde ve dergâhlarımızda düzenlemeye 

devam edeceğiz. 

Avrupa’da biri yılbaşında olmak üzere yılda 2 defa düzenleye-   

ceğimiz eğlence içerikli geniş kapsamlı gecelerimizi daha geniş 

salonlarda organize edeceğiz. 

Köyümüzün ihtiyaçlarından biri olan morg projesini tamamladık. 

Maddi-manevi emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 

Hep beraber yürüyeceğimiz bu yol bir ilk olması bakımından çok    

zorlu ve sabırlı olmayı gerektiriyor. Bu bağlamda sizlerden alaca-   

ğımız her türlü eleştiri, öneri ve destek bizler için çok kıymetli. 

İnsanlarımızı buluşturmak köyümüzü daha da güzelleştirmek       

amaçlı atacağımız adımlarda, kültürüne bağlı tüm köylüleri-           

mizin maddi-manevi desteğine ihtiyacımız var. Köyünü seven            

her köylümüzün bu konuda duyarlı olacağına inanıyoruz. 

 

Dünyanın dört bir tarafına dağılmış Bozlarlıların buluşma organizasyonlarını gerçekleştirebilmek için 

çalışmalar yapmak. Bu çerçevede beraber hareket etmeyi kuvvetlendirmek icin çeşitli bölgelerde 

kahvaltı, sohbet organizasyonları düzenlemek, gençlerimizin birbirleriyle tanışa-bilecekleri ortamları 

oluşturmak ve birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak. 

İhtiyacı olan köylülerimize imkânlar dahilinde (maddi-manevi) yardım eli 

uzatmak, Avrupa’daki ve memleketteki yaşlı ve bakıma muhtaç 

büyüklerimize yardımcı olabilmek, yurtdışı-memleket köprüsünü sağlam 

bir temele oturtmak… 

Komşu köy dernekleriyle ilişkiler kurup fikir alış-verişlerinde bulunmak ve 

ortak sorunlara beraber çözümler bulmaya çalışmak… 

En kısa zamanda Bozlar Dayanışma Derneği faaliyetlerini yasal bir zemine 

oturtmak, şeffaf hareket etmek ve bir sonraki kongreyi, yönetim ve 

yürütme işlerini düzenleyen tüzük çerçevesinde hep beraber organize 

etmek. 

Sosyal dayanışmayı destekleyen ve güçlendiren konular üzerinde 

yoğunlaşmak ilk hedeflerimiz arasında yer alıyor. Yasal zeminde 

dernekleşmeye, hedeflerimize kolay ulaşabilmemiz, karşılıklı güven 

duygusunun güçlenmesi ve köyümüz için dayanışmamızın uzun ömürlü 

olması için çok önem veriyoruz. 
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  ETKİNLİKLER 
Leverkusen | Alzey 

 

 

KAHVALTI & ÖNE ÇIKANLAR 

Değerli Bozlarlılar, 

06.01.2019 tarihli, Leverkusen Dergâh da tüm köylülerimizi davet 

ettiğimiz kahvaltı-eğlence buluşmamızı yoğun katılımla gerçekleştirdik. 

Her şey çok güzeldi, emeği geçen herkese çok teşekkürler. Uzaklarda 

oldukları için gelemeyip mesajlarla desteklerini gönderen birçok 

köylülerimiz oldu, onlara da ayrıca teşekkür ederiz. Tüm köylülerimizi 

kapsayan, buluşturan, dayanışmamızı sağlayan etkinliklerimiz Avrupa’da 

çeşitli şehirlerde ve yaz döneminde köyümüzde devam edecektir. Etkinlik 

davetlerini tarihler ve şehirler netleştikçe duyurmaya devam edeceğiz. 
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Bozlar Dayanışma Derneği Halkla buluşma etkinlilkeri kapsamında, 17 Şubat 

2019 Tarihinde Alzey Alevi Derneğinde düzenlenen Kahvaltı – Sohbet 

etkinliğinde Bozlarlı Köylülerimizle bir araya geldik. Oldukça neşeli ve Keyifli 

başlayan buluşma, Alzey de Yaşayan Köylülerimizin hazırladığı Muhteşem 

Kahvaltı Sofrasıyla adeta bir Şenliğe dönüştü. 

Aynı zamanda Alzey Alevi Derneği 

Kurucularından ve Yöneticilerinden olan 

Hüseyin Boyrazlı, birlikte ve beraber 

hareket etmenin önemini belirten açılış 

konuşmasını yaptı ve Avrupadaki 

birlikteliğin özellikle çocuklarımızın 

geleceğini ilgilendirmesi açısından  çok 

daha büyük bir önem arzettiğini belirtti. 

Bozlar Dayanışma Derneği 

Yöneticileri Filiz Engintepe ve 

Mustafa Evren,Bozlar Dayanışma 

Derneği adına Misafirleri 

Selamlayarak açılış Konuşmasını 

Yaptılar. Kısaca Derneğin kuruluş 

amacını açıklayan konuşmadan 

sonra 1 Şubat 2019 Tarihli Bildiri 

okundu ve akabinde Sohbet 

kısmına geçildi. Misafirler ve 

Bozlar Dayanışma Derneği 

yöneticileri özellikle birlikte 

hareket etmenin önemine 

değindiler ve önerilerini 

Sundular. 

Çopo Hasan Sarıkaya , Cemevi, Morg ve 

Mezarlıkla ilgilenebilecek bir yada birkaç 

kişinin olması gerektiğinin mecburiyeini 

dile getirdi ve bu konuyla acilen 

ilgilenmesi gerektiğini belirtti. 

Bozlarlı Fatoş Hanım, Köydeki 

Çocukların gelişimine katkıda 

bulunması anlamında bir Atölye 

kurulması fikrini belirtti ve 

böylelikle Çocukların içindeki 

Cevheri ve Yeteneklerini 

keşfetmenin önemine vurgu yaptı. 

Bununda Okulun Bahçesine yada 

yakınına Bir Oda inşa etmek , 

olmazsa bir Konteyner kurup 

orayı çocukların kendilerini 

gelştirebileceği bir Ortam 

hazırlayarak olabileceğini belirtti . 

Seciye Çatalgöz, acilen bir Yaşlılar 

heyetinin kurulmasını ve bu kişilerin 

köyün birlikteiği yolunda insiyatif göster-

mesi gerektiğini,varsa küskünler arasında 

arabuluculuk görevi almalarını belirtti. 
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Nostalji 
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  ÇOCUKLAR		
Yarışma & Bulmaca 

	

KÖYÜMÜZÜ	BOYA	VE	KAZAN	

İstersen	köyümüzün	bir	özelliğini	boyayip	bize	yetiştirebilirsin.	
Yazdığımız	adrese	gönder!	Resmin	bir	sonraki	yayınımızda		
sergilenecek.	Bol	şanslar		

	

Tarih	15.06.2019		

Adres	Altenbergerstr.	25a		

42929	Wermelskirchen	
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Seher yeli nazlı yare 
Bildir beni bildir beni 
Düşmüşüm elden ayaktan 
Kaldır beni kaldır beni 
 
 
Söyle güzeller şahına 
Yüz süreydim dergahına 
Zehir olan kadehine 
Doldur beni doldur beni 
 
 
Kul Ahmed’im gönül versem 
Bağrında gülünü dersem 
Senden gayrı yar seversem 
Öldür beni öldür beni    

 

Le le sale isal lı kare mezene aze tu kara nakım. 

Aze sarı sıbe barı bırbange 

Aze la barı derı bave tera herım warım. 

Be sıka sıka ….barı naze xa la bakım bilmaz 

Qu tu… 

Aze be darı tamure be çar kılaman 

Xalke xay dalalo aze la 

Vita vite şıvanan la qiya qiya xorızan 

La qula qule dav gulan 

Aze ba hele malan kevım 

Be darı tamure xelke xey delal kibar 

Eze ja xave rakım be mal 

Royna çave mın be mal be mal 

Ay leee 

Qu tu wa we ji razı nevu 

Tu deste xwe bıde deste mında 

Yayla be yayla qani be qani 

La sar dılavan la bın marxan 

La şavan la nıvi şave 

Aze ve da qufake kım 

La davi naqavan la davi nalan 

Aze la xara mina kavake….be mal 

Wara be mal 

Savra dıle mın bel 

Ronya çave mın be mal 

Wara dalal dalal dalal 

Mın go qoni ağaye mın qonaye ki gıra 

Havalno dalalno qoni ağaye mın qonayeki gıra 

Tama la har araki vanagıra 

Çıma la qulê vı zamani zılmaye ne xatıra 

Agar tu la mın ray navu 

Da hara mına dalxa dıle te bımıra 

oy oy oy 

Le le 

Mın go tu ma la kası mavina ve la tayile xe dagıra 

Ba şane la cara ma wara Ayle Zılal 

Go zatı Xızıra 

Az qurbano wara az ele vırım 

Wara barbaye kesı mekawa 

Kame hevdu na terkinin 

Lo sababe cane mıno 

Kame be xatıre hew nawırın 

Oy oy oy 

Wara bilmaz Iwko kör – Ibrahim Catalgöz Seher yeli Aşık Kul Ahmet 



  

 

 

 

BOZLAR 
      GONIG 

 
„ Faydasiz bir hayat, 

                  erken bir ölümdür!“ 

 
Johann Wolfgang Goethe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim: 

E-Mail : info@bozlar.net 
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