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DEĞİRMENLİK KÖYÜNÜN SUYU (1) 
Derler ki, Değirmenlik köyünün suyu Ana-

dol'dan (Anadolu) gelir. Yazın kar gibi soğuk, kışın 
ılık ılıktır. Bir zamanlar Anadolulu bir değirmenci, 
kimine göre gezmeğe, Yeniceköylü Veli Dayı'ya 
göre ise değirmen taşı satmağa gelmiş. Yolu De-
ğirmenlik'e ve o zamanın en meşhur de-
ğirmencisine düşmüş. Bakmış bir tahta tekne, bir 
daha bakmış, dönüp dikkatlice bir daha... De-
ğirmenci meraklanmış ve: 

- Hayrola demiş, neye tekneye bakıp du- 
ruyon? 

-Benimdir bu tekne demiş öteki, ondan 
bakıyorum. 

Beriki daha da meraklanmış, üstelik hayret 
etmiş: 

- Yani senin mi demiş? Nereden nere senin 
oluyor? On beş senedir tekne orada duruyor? 

- Ya senin mi? demiş öteki. Nerde kimde yap 
tırdın? Üstelik 15 senedir dedin, ben de onu kay- 
bedeli 15 sene oluyor. 

Yerli değirmenci artık kızmış: 
- Be adam demiş, misafirsin diye yakınlık gös 

terdik, malımıza da sahip çıkacan? 
- Yok demiş adam, hemen gızma. Bu tekne be 

nimdir, inanmazsan ters çevir de bak. Tam ortada 
bir tapa var. Dikkat ettiysen teknenin altı oyuktur 
ve içinde da bu gadar altın vardır. Öteki tekneyi çe 
virince tapayı hayretle görmüş. Söküp altınları çı 
karmışlar  gerçekten  o  kadar.  Yabancı  altınları 
almış, öteki de bakakalmış. Tekneyi de alıp gidecek 
diye içini bir korku sarmış. Ama yabancı birkaç 
altın verdikten sonra: 

- Tekne da yadigâr kalsın. Bizim yamak su ar 
kının yanına bırakmışdı, nasıl oldu da bunda bu 
lundu? Demek su yol yapmış buraya geliyor. Bak 
sen işe, kimsenin kısmetini kimse yeyemez demiş 
ve çıkıp gitmiş.  

 ANADOLU SAHİLİNDEN YÜZÜP GELEN 
CAMIZLAR (2) 

Eski ismiyle Gemikonağı, bugün Ksero Kö-
yünde bir çiftçi dan (mısır) ekermiş her yıl. Fakat 
her yıl tam olgunlaşma zamanı bilinmez hayvanlar 
tarafından yenir yalnız sapları kalırmış. Adam da 
inek sahibi komşulardan şüphelenir onlarla kavga 
edermiş. Ama gerek adamın gerekse komşuların 
hayret ettiği şey, basamakların denizden çıktığı ve 
tekrar denizde kaybolmasıymış. Bir yıl adam gece 
oturup beklemeye başlamış. Gece yansına doğru 
denizden gelen derin nefes almalar işitmiş. Bakmış 
ki öküze benzer uzun boynuzlu hayvanlar. Fakat 
çokluklarından korkmuş.. Hemen mahalleyi ayağa 
kaldırmış. Onlar da gelince bir tanesini yakalayıp 
boynuzlanna bir tabella asmışlar. Üstüne da "Bu 
hayvannara sahip olun, bir daha gelmesinner, 
yoksa hepsini yakalayıp bağlayacayık" diye o gün-
den sora bir daha gelmemişler. 

YEDİ YILDA BİR AÇILAN MAĞARA ' '' 
Gizli hazineler bulmak, her devirde herkesin 
arzuladığı bir durum olmuştur. Çünkü kolayca 
zengin olacak, refaha kavuşacaktır. Bu sebeple köy-
lerde devamlı kazı yapanlar, gizli hazine arayanlar 
vardır. Tabii bulanlar olduğu gibi bulamayanlar da 
çoktur. Ama Lemba köyünde yan hayal, yarı ger-
çek bir hikaye anlatılır. 

Zengin ama içkici bir Türk komşu köye gidip 
içmiş. Gece geç vakit köye dönerken yolu üs-
tündeki kıraçta parıltılar görmüş. Yaklaşınca bir de 
ne görsün. Bir sürü ev eşyası. Tümü altından, pınl 
pınl... Gözüne bir ekmek peneveti kestirmiş, sırtına 
vurduğu gibi girmek istemiş.. Ama mağara anidene 
kapanmış. Adam oturup beklemiş ağlamış, ama na-
file. Aradan tam yedi sene geçmiş ve yine ayni sa-
atlerde mağara açılmış. Adam çıkmış, kurtulmuş. 
Çoluk çocuğuna kavuşmuş. 

(1)   Bazı bölgelerde "Gümüş Tas Efsanesi" olarak bilinir.       (2) Camız: manda 



 

»ir Bu hikâyeye dayanarak 1955 yılında köy-
lülerden biri kazı yapmış, toprak seviyesinden bir 
metre kadar derinde bina temelleri, 3 metre de-
rinde de kumtaşı kayaları üzerinde oyulmuş düz-
gün mağaralar bulunmuştur. 1962'de yapılan başka 
bir kazıda ayni dolaylarda kıymetli birkaç altın 
eşya bulunmuştur. 

BE PARMAK DAĞI İLE ILGİLİ RİVAYET Ş
- • _ * ■ . " .  

Rivayet ederler ki bir zamanlar Kıbrıs'ta gü-
zeller güzeli bir kız varmış. Buna âşık iki de genç. 
Gençlerin biri her yönü ile iyi, dürüst, cesur, ya-
kışıklı... Diğeri de tam aksi. Kötü kalpli, kalleş. Ken-
dine özgü güçlü yanları da varmış. Ama kızı kim 

alacak? Konuşup anlaşmışlar ve bir bataklık ke-
narında dövüş yapmaya karar vermişler. Ka-
rarlaştırıldıkları gün gelip çatmış, dövüş başlamış. 
Fakat kılıç kullanmakta ikisi de usta. Bir ara kötü 
huylu aşık iyi huylu olanı yaralamış. İyi huylusu 
yaralı arslanın yaptığı gibi daha da yırtıcı olmuş. 
Kendini yaralayanı bataklığın ortasına doğru sür-
müş ve onu orada haklamış. Ama kendi de kan 
kaybettiği için mecalsiz düşmüş.. Bataklık onu da 
içine çekmeğe başlamış. Başı gömüldüğü halde kı-
lıcı tutan kolu hala havada imiş. Sonra kılıç elinden 
düşmüş. Bileğine kadar gömülünce taş kesilmiş ve 
ayni anda bataklık yükselip dağ olmuş. En üstte de 
açılmış bir elin sıralı beş parmağı açık seçik gö-
rülüyormuş. Güzellik için, sevgi için yapılan bu 
dövüş dünya durdukça unutulmasın diye.



 


