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Zurna, M›g›rdiç Margosyan’›n 1996-1999 y›llar› aras›nda,
haftal›k Türkçe-Ermenice Agos gazetesinde yay›mlanan
makalelerinden yap›lm›ﬂ bir seçkidir.
Yaz›ma dair baz› de¤iﬂiklikler d›ﬂ›nda metne
müdahalede bulunulmad›. Dipnotlar taraf›m›zca eklendi.
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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M›g›rdiç Margosyan’›n, Agos’un 5 Nisan 1996
tarihli ilk say›s›nda ç›kan yaz›s›: Baﬂlarken…

Baﬂlarken…

Agos’a yazmam›, çal›ﬂmalar›na katk›da bulunmam›, kendileri ile dayan›ﬂmam› istiyorlard›. Do¤ru oldu¤una kesinlikle
inand›klar› bir konuyu benimle konuﬂmaya gelmiﬂlerdi. Biri, eski bir ö¤rencimdi, di¤eri ise, p›r›l p›r›l gencecik bir k›z.
Heyecanl›yd›lar; belli ki “uzun ince bir yol”a ç›kman›n
verdi¤i heyecanla yüklüydüler. Uzun uzad›ya anlatt›lar, sab›rla dinledim. Onlar sözlerini bitirip noktay› veya anadilimiz Ermeniceyle söylersek “verçaged”i koyduktan sonra
sustular ve benim verece¤im cevab› soran gözlerle beklediler. Ben, kendimce biraz ukalaca, bilgiççe, bin bir dereden
su getiren bir ifadeyle, yürümeye kalk›ﬂt›klar› bu “uzun ince yol”un hiç mi hiç kolay olmad›¤›n›, aksine, taﬂlar ve engebelerle dolu oldu¤unu, daha da aç›kças› bu iﬂi baﬂarman›n, kotarman›n çok zor oldu¤unu dilimin döndü¤ünce ve
geçmiﬂteki kendi tecrübelerimden edindi¤im örneklerle
süsleyerek anlatmaya çal›ﬂt›m. Çal›ﬂt›m ama ald›¤›m cevap
karﬂ›s›nda da k›zard›m ve utand›m:
“Hocam! Biz zoru baﬂarmay› istiyoruz…”
Hiç beklemedi¤im bir anda, evet, evet hani ringdeki bir
boksörün hiç beklemedi¤i bir anda çenesine inen sert bir
yumruk sonucunda ans›z›n abandone oldu¤u gibi ben de
sersemledim. Kendimi toparlamam için biraz düﬂünmem
gerekti¤ini, karar›m› bilahare bildirece¤imi belirttim; teﬂekkür edip ayr›ld›lar. Onlar ellerini, kollar›n› sallayarak ve
kendilerinden emin gittiler ama, onlar›n hemen ard›ndan
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beni bir düﬂüncedir ald›: Yazmal› m›yd›m? Onlar “zor”u
baﬂarmaya kararl›yd›lar; ya ben?
Bildi¤iniz gibi, genelde ﬂüpheyle bakt›¤›m›z, emin olmad›¤›m›z bir konuda, dolay›s›yla yapmay› düﬂünmedi¤imiz bir iﬂten yan çizmek istedi¤imizde hemen bin bir türlü bahane uydurmam›z kolay:
“Bilmem ki, zaman ay›rabilecek miyim? O kadar da çok
meﬂgulüm ki! Asl›nda ben de katk›da bulunmak isterdim
ama…”
Evet, bilinen ﬂu ki, iﬂ, eninde sonunda bu “ama”lara
dayand› m› alt›ndan nedense hep çapano¤lu ç›kar.
Neyse… Onlar “zoru baﬂarma”ya soyunduklar›na göre,
bu çorbada kar›nca karar›nca bizim de tuzumuz neden olmas›n? Hele hele çorbaya katmaya çal›ﬂt›¤›n›z bir tutam
tuz “kazara da olsa”, “hasbelkader de olsa” çorban›n lezzetine lezzet katarsa ne mutlu size!
Eh! Öyleyse, o halde, bize düﬂen görev, galiba kollar›
s›vamak, karasaban›n tahtas›na s›k›ca sar›lmak ve ölümsüz
Gomidas’›n “horovel”leriyle, coﬂkuyla ve tabii ki inançla,
bereketli bir toprakta “Agos”un aç›lmas›na ve orada yeﬂerecek tohumlara destek vermektir.
5 Nisan 1996
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Kelaynaklar

Çocuklu¤umun geçti¤i Diyarbak›r’da en çok sevindi¤im
ﬂey, bizim dini bayram günlerinin yaklaﬂmas›yd›. O günlerde özellikle anam›n telaﬂ› artar, onun koﬂuﬂturmas›na
saatler bir türlü yetmezdi. Gerçi anam, ben bildim bileli
hep çal›ﬂ›rd›, mekik gibi bir o yana bir bu yana dur durak
demeden hareket halindeydi ama, bayramlarda bu koﬂuﬂturma iﬂi zirveye ulaﬂ›rd›.
Ne mi yapard›?
Ne yapmazd› ki?
Tüm evin ›c›¤›n› b›c›¤›n› silip süpürür, tam anlam›yla
bir bayram temizli¤i yapard›. Ard›ndan da beni ve kardeﬂlerimi en çok ilgilendiren iﬂlere soyunurdu. Peynir suyuyla kavun, karpuz çekirde¤i kavurur, kum leblebisi yapard›.
Ayr›ca çörek yo¤urur, yumurta boyar, ya¤s›z, yavan çökelek peyniriyle, “imans›z peynir”le açt›¤› yufkalar› sarar,
sarmalar “patila” dedi¤i bir nevi börek yapar, sonra da yerken a¤z›m›z›n suyunu ak›tan, “z›ng›lik” yani lokma tatl›s›
piﬂirirdi. Ve nihayet kümesimizde az yumurtlayan tavuklardan birini kapt›¤› gibi, elime tutuﬂturdu¤u kör b›çakla
beraber beni soka¤a, küçeye salard›. Ben, yoldan gelip geçenlerden birine tavu¤u kesmeleri için yalvar›p dil dökerken, tavuk da baﬂ›na gelecekleri sanki anlam›ﬂ gibi durmadan g›daklay›p dururdu. Kafas› uçmuﬂ tavukla eve döndü¤ümü gören anam sevinir, tavu¤u “habeﬂ”in, yani malt›z›n
üzerinde fokur fokur kaynayan tencerenin içindeki suya
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basar, sonra tavu¤un tüylerini yolar, onun bu tüy yolma iﬂlemine nenem ve küçük k›z kardeﬂim yard›m ederken, o
bir taraftan da mani söylerdi:
Diyarbekir ozani
Coht›r destan yazani
Gurbet elde ölenin
Yohtur mezar kazani

Biz çocuklar bayram sabah› ceketlerimizin, z›b›nlar›m›z›n cebine t›ka basa doldurdu¤umuz leblebi ve çekirdekleri yolda bir taraftan yerken, anam›z›n, babam›z›n elinden
tutarak kiliseye yönelirdik. ﬁimdilerde o günler çok ama
çok gerilerde kald›. K›rm›z› yumurtalar› tokuﬂturduktan
sonra afiyetle yiyen Ermeni, Keldani, Süryani çocuklar›n›n
ﬂen, ﬂakrak gülüﬂleri de eski sararm›ﬂ foto¤raflarda donup
kald›. Peki, mazide, geride kalan o y›llardan bugüne neler
mi kald›?
Cami minarelerinden günde beﬂ vakit ezan okuyan müezzinin sesine, çan sesleriyle cevap veremeyen y›k›k kiliseler!… Parçalanm›ﬂ, diri diri mezara gömülmüﬂ bir mozaik…
Çocuklu¤umu b›rakt›¤›m memleketime, ana kuca¤› diyar›ma, k›rk y›ll›k bir aradan sonra gitti¤imde, geride kalanlardan sadece Lüsye’yi bulmuﬂtum. Bayramlarda Leylek
Bahçesi’nin hemen yan› baﬂ›ndaki evine gitti¤im, mendil
içinde bana yumurta, çörek, ﬂeker, leblebi sunan o genç
kad›n, ﬂimdi Diyarbak›r Surp Giragos Kilisesi’nin y›k›k harabeleri aras›na s›¤›nm›ﬂt›. Yaﬂlanm›ﬂ, bunam›ﬂt›, A¤z›ndan dökülen tek tük Ermenice dualar da art›k anlaﬂ›lm›yordu. Bir sicim, bir k›nnapla ba¤lay›p boynundan ast›¤›
kocaman bir anahtarla geçmiﬂini korumaya çal›ﬂ›yordu…
Diyarbak›r’da kalm›ﬂ, bir türlü uçmam›ﬂ, uçamam›ﬂ son
“kelaynak”t›.
12

Geçti¤imiz gün bir “gâvur”, bir Keldani, bir baﬂka “kelaynak ” beni arad›. Lüsye Baco’nun çok daha periﬂan ve
hasta oldu¤unu, buna bir çare bulmamam›z› istedi.
Çareyi bulmuﬂtuk; onlar Lüsye Baco’yu bir uça¤a koyacak, ‹stanbul’a göndereceklerdi. Biz de burada Ermeni
Hastanesi’ne, Surp P›rgiç’e, yaﬂl› ve kimsesizler bölümüne
yat›racakt›k.
Öyle de yapt›k.
Dün hastaneden telefon ettiler:
“Lüsye öldü.”
Evet! Son “kelaynak” da öldü.
Sa¤l›k olsun! Veee, tüm dostlar›m›z›n bayram› kutlu
olsun!…
12 Nisan 1996
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Çarp›kl›klar…

Ben bu da¤›n maral›yam
Avc› vurmuﬂ yaral›yam

Bu co¤rafyada, bu ülkede yaﬂayan insanlar›n büyük ço¤unlu¤unun biz Ermeniler gibi, di¤er az›nl›klar hakk›nda da
pek kayda de¤er bilgilerinin olmad›¤›, hatta yalan yanl›ﬂ
bilgilerle donat›ld›¤› ac› ama gerçek!
Evet, kimi insanlar›n baﬂlar›n› devekuﬂu misali kuma
gömerek, her nedense ve inatla, bu co¤rafyada yaﬂam›ﬂ di¤er etnik kimlikleri giderek görmezlikten gelmeleri, onlar›n varl›¤›n› do¤rudan veya dolayl› yoldan bir nevi inkâra
kalk›ﬂmalar›n›, ben k›sa akl›mla pek anlayam›yorum ama;
ak›ll›, zeki insanlar›n da bunu anlamakta güçlük çekip çekmediklerini de, do¤rusu hiç mi hiç bilmiyorum. Ne var ki
yine de “bitli baﬂ›m›” taﬂtan taﬂa vurarak, insanlar aras›nda bu iletiﬂimsizli¤in, bu kopuklu¤un yarat›lmas› için verilen bunca çaban›n, acaba kimlerin ve niçin iﬂlerine geliyor
diye düﬂünmekten de kendimi bir türlü alam›yorum.
Genelde dünyada, özelde de ayn› ülke topraklar› içinde
ve bir arada yaﬂayan de¤iﬂik kültürlere sahip insanlar›n,
birbirlerinden al›p veremeyecekleri, paylaﬂamayacaklar›
neler olabilir ki? Aksine, aralar›ndaki birliktelikten, birbirlerine aktaracaklar› çeﬂitlilikten, olsa olsa o toplum içinde
kültürel zenginlikler do¤ar. Eh! Kültürel zenginliklerin insanlara zarar› olabilir mi? ‹nkâr, var olan kimi de¤erleri
görmezlikten gelmek, bir ﬂeylerin üstüne bir nevi “ölü topra¤› örtmek” zihniyetiyle, gayretkeﬂli¤iyle, kimi kültürel
miraslar›, kültür kal›nt›lar›n› y›karak, bozarak, yozlaﬂt›ra14

rak, onlar› gizlemeye çal›ﬂarak ve en önemlisi tarihe karﬂ›
sorumluluklar›m›zdan kaçarak, insanl›k ad›na suç iﬂlemiyor muyuz?
Türkçede s›k s›k kulland›¤›m›z “güneﬂ balç›kla s›vanmaz” veya “m›zrak çuvala s›¤maz” deyimleri, bizlere az da
olsa, zaman zaman “gerçekleri” görmezlikten gelmenin ne
denli anlams›z, hatta aptalca bir ﬂey oldu¤unu an›msatm›yor mu? ‹stanbul’daki birçok saraylara, tarihi yap›lara imzas›n› atm›ﬂ, hayat vermiﬂ Ermeni Balyan ailesini, “ne idü¤ü
belirsiz” veya tam aksine, “ne idü¤ü belirli” bir mant›kla
‹talyan Ballini ailesi gibi yapmac›k, uydurma bir yaklaﬂ›mla
gizlemeyi hüner sayan, hüner sanan zihniyetin ne denli anlams›z, kokuﬂmuﬂ, yozlaﬂm›ﬂ oldu¤unu vurgularken, o zihniyeti paylaﬂanlar ad›na utanç duymamak mümkün mü?
Birço¤umuzun s›k s›k duydu¤u, belki de severek dinledi¤i “Çanakkale içinde Aynal› Çarﬂ› / Ana ben gidiyorum
düﬂmana karﬂ›” türküsünde ad› geçen meﬂhur Aynal› Çarﬂ› hakk›nda sözü, bir baﬂka “yaral› maral”, araﬂt›rmac› yazar Stella Ovadia’ya verelim:
Birçok Çanakkalelinin aynada aksini ilk kez gördü¤ü
ünlü Aynal› Çarﬂ›’n›n giriﬂindeki mermer yaz›t› saklamaya gerek yok. Çünkü o kendini gizliyor! Bugün ‹branice, eski Türkçe ya da Frans›zca bilen kaç kiﬂi geçiyordur oradan? ‹branice harfleri tan›masam, Hallio ad›n›n
Yahudi bir ad oldu¤unu bilmesem ben de bilmeyecektim Aynal› Çarﬂ›’n›n Yahudi cemaatinden birinin arma¤an› oldu¤unu. Yahudi cemaatinin yak›n zamana kadar
burada yaﬂad›¤›n› anlaman›n imkân› yok. Ne de ‘Türkiye aﬂk› için’ savaﬂa gittiklerini türkülerinde söyleyen
Çanakkaleli Yahudilerin 1934 Temmuzu’nda, t›pk› bütün Trakya’n›n gerisinde yaﬂayan Yahudiler gibi, ‘ya¤ma’dan kaçmak zorunda kald›¤›n›…
15

Evet, bu ve buna benzer davran›ﬂlar, sadece bir vurdumduymazl›ktan, bir aymazl›ktan m› kaynaklan›yor, yoksa, özellikle ve de bilinçli bir düﬂüncenin aynaya yans›yan
çarp›k ifadesi midir?
Neyse ne, sonuçta çirkin bir yaklaﬂ›m›n d›ﬂa vuran kirli yüzüdür!…
26 Nisan 1996
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Anadili…

Hepimizin bildi¤i bir deyim vard›r; deriz ki, “hayvanlar
koklaﬂa koklaﬂa; insanlar, konuﬂa konuﬂa anlaﬂ›r.” Bunu
derken de insanlar› hayvanlardan ay›ran en belirgin özelli¤i dile getirip vurgulamaya çal›ﬂ›r›z. Do¤rudur; insanlar›n
sosyal yanlar› ne denli a¤›r basarsa, o ölçüde de dillerini
kullan›p birbirleriyle iletiﬂim kurmalar› kaç›n›lmazd›r. Üstüne üstlük, insanlar ayn› zamanda kendilerine özgü zekâlar›n› kullanarak, birtak›m “sembol”leri, yani harfleri yan
yana dizerek yaz›y› icat etmiﬂler ve yaz›lar sayesinde tarihe
çok daha kal›c› bilgiler ve eserler b›rakm›ﬂlard›r.
‹ki kere ikinin dört etti¤i günümüz dünyas›nda, bir baﬂka hakikat, bir baﬂka gerçek de ﬂudur ki, en iyi iletiﬂim
kayna¤›, insan›n kendi “anadili”dir. Çünkü, insanlar, gerek düﬂüncelerini, gerekse duygular›n› kendi anadilleriyle
en güzel bir biçimde dile getirirler. Anadilin önemini vurgularken, bu konuda Kürtler bir ad›m daha ileri giderek,
anadili yerine, “z›manê z›kmaki” yani “ana karn›ndaki dil”
deyimini kullan›rlar. Kürtlere göre çocuk henüz do¤madan, henüz ana karn›ndayken, henüz ceninken anadilini
ö¤renmeye baﬂlar. Bunun ilmi izah› var m›d›r, yok mudur
do¤rusu bilemiyorum ama, bilebildi¤im kadar›yla bir dilin,
özellikle de anadilin önemini bu denli anlaml› vurgulayan
bir baﬂka ifade bulmak da zordur.
Eveeet, ac› ama gerçek olan, bir de, madalyonun öbür
yüzü vard›r. Anadillerini ﬂu veya bu nedenlerle bilmeyenZurna / M›g›rdiç Margosyan F: 2
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ler, ö¤renemeyenler, konuﬂamayanlar ve dolay›s›yla da yaz›p okuyamayanlar… Bu insanlar›n hali acaba nicedir?
Ayn› kültürleri paylaﬂan, ayn› etnik kökenden gelen insanlar›n yan yana geldiklerinde, kendi özbeöz anadillerini
konuﬂamay›p, aralar›nda herhangi bir dille iletiﬂim kurmak mecburiyetinde kalmalar› her halükârda ac›d›r. Daha
da ac› olan› ise, anadillerini bildikleri halde ba¤naz, bask›c›, ﬂovenist yaklaﬂ›mlarla kimi insanlara yaﬂad›klar› co¤rafyada kendi dillerini konuﬂma yasa¤› getirilmesidir.
Nerede olursa olsun, insanlara kendi anadillerini konuﬂmak, yazmak, geliﬂtirmek konusunda getirilen do¤rudan veya dolayl› bask›lar›n mant›¤›n› anlamak olanaks›zd›r. Mant›k bir yana, insanl›k suçudur!…
‹nsanl›k suçudur, zira bir etnik toplulu¤u devam ettiren önce onun “dili”dir. Kendi dilini kaybeden toplumlar,
tarih sayfalar›ndan öncelikle silinenler aras›ndad›r. Eh! ‹nsanlara kendi anadillerini konuﬂma yasa¤› getirerek, bask›
uygulayarak, sindirerek, gözda¤› vererek, k›s›tlayarak, zorlayarak ve horlayarak yap›lan her türlü yaklaﬂ›ma omuz
verenler, tarihin ac›mas›z yarg›s› karﬂ›s›nda utançlar›yla ister istemez baﬂ baﬂa kalacaklard›r…
3 May›s 1996
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