usul gere¤i
Bu kitapta, Ermeni alfabesinden Latin alfabesine yap›lan
transkripsiyonlarda kurallara uymaktan çok, özellikle
Ermenice’ye aflina okurlar dikkate al›narak, telaffuz a¤›rl›kl›
bir yaz›m tercih edilmifltir.
Türkçe yaz›mda da Adam Yay›nlar›’n›n Ekim 1996 bas›ml›
Ana Yaz›m K›lavuzu’na uyulmaya çal›fl›lm›flt›r. Kürtçe
sözcükler ise kendi yaz›mlar›yla verilmifltir.
Öykülerdeki Ermenice, Kürtçe, Arapça vb. sözcükler ile
Diyarbak›r a¤z›na özgü sözcükler italik dizilmifl, dizine de
italik olarak al›nm›flt›r.
Diyarbak›r a¤z›na özgü kimi sesleri Latin harfleriyle
karfl›lamak zor oldu¤undan, yazar›n bu a¤›zla verdi¤i Türkçe
konuflmalarda, kimileri için okuma zorlu¤u yaratsa da,
Diyarbak›r a¤z›n›n tad›n› yaflamak isteyen okuyucular›
dikkate alarak, örne¤in, “k” harfi yerine “¤” ve “¤h” içeren
yaz›mlardan kaç›nmad›k. Gerçi bu tad›n yeterince
verilemedi¤i de söylenebilir. Örne¤in, metinde yazar›n
babas›n›n lakab› Diflçi Ali’ye atfen, “Ali” yerine “Alo” de¤il
de, “Elo” türü yaz›m, bir ehvenifler tercihidir. Ne var ki
“Elo” da bu ad›n Diyarbak›r’daki söyleniflini karfl›lamamaktad›r. Asl›nda “a” ile “e” aras›ndaki bu sesi, mesela fonetik
yaz›mdaki “æ” ile karfl›layarak yazar›n babas›n›n ad›n›
Diyarbak›rl›lar›n hitab›yla “Diflçi Ælo” diye yazmay›
önerenler olabilir! Bu durumda Diyarbak›r’da “hindi”
anlam›nda kullan›lan ve metinde elelo diye geçen sözcük de
belki “ælælo” diye yaz›lmal›d›r... Dilbilimciler ne der
bilmeyiz ama, biz alfabe d›fl› b›rak›lan seslerin önemini
vurgulamakla yetinelim.
yay›nc›n›n notu
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M›g›rdiç Margosyan
(do¤. 1938 Diyarbak›r)

Önsöz Yerine

Bu kitaptaki öykülerin Ermenice orijinalleri ‹stanbul’da günlük olarak ç›kan Marmara Gazetesi’nde, 1969-1988 y›llar› aras›nda yay›mlanm›flt›r. ‹lk dört öykü, yazar›n Mer Ayt Go¤mer› [Bizim Oralar, 1984 ‹stanbul] adl› Ermenice kitab›nda da yer alm›flt›r.
Di¤er üç öykü ise ilk kez, Türkçe olarak kitaplaflmaktad›r.
Ne var ki bu kitab› bir çeviri olarak alg›lamamak gerekir.
Orijinallerine sad›k kalmakla birlikte, yazar, öykülerini bu bas›m için Türkçe olarak yeniden kaleme alm›fl, yer yer geniflletip
de¤ifltirmifltir.
‹lk kez Türkçeleflen bu yedi öyküden “Allah..!” (1969) ve
“Elmal› Balay›” (1973), Ermenicede kavaragan k›raganutyun [taflra/köy edebiyat›] yazar› olarak ünlenecek olan Margosyan’›n edebi
serüveninin de¤iflik örnekleridir. Di¤er öyküler Margosyan’›n
Gâvur Mahallesi ve Söyle Margos Nerelisen? adl› Türkçe kitaplar›nda da rastlad›¤›m›z Diyarbak›r’dan yaflam kesitleridir.
Margosyan’›n Diyarbak›r yöresini anlatt›¤› ilk öykülerinden
birini, “Halil ‹brahim”i okuyan Erzincanl› ünlü Ermeni yazar Hagop M›ntzuri, bir aç›k mektup kaleme al›r. Marmara’n›n 18 Mart
1976 tarihli say›s›nda yay›mlanan bu mektupta övgüler düzen
M›ntzuri, “edebiyat› unutma, sabah›ndan çal, gündüzünden çal,
gecenden çal, eser ver bize” diye ça¤r›da bulunur Margosyan’a.
M›ntzuri’nin aç›k mektubuna yazar›n verdi¤i cevap bu kitab›n ilk öyküsüdür. “Anadili Serüvenim” adl› bu öykü, M›ntzuri’nin yazar› de¤erlendiriflindeki çarp›ç›l›¤a da ayna tutar adeta.
Gerçekten de Margosyan’›n ince mizah›na kaynakl›k eden iç
dünyas›ndaki k›p›rt›y›, sanc›y›, duyarl›l›¤›, M›ntzuri, 1976’daki
aç›k mektubunda aynen flu sözlerle ifade etmekdedir.
“Karakteristik bir gülüflün var, bizim köylerdeki gelinlerinki
gibi. Dudaklar k›s›l›d›r, birden par›lday›p sönüverir hani, koyverilmez o gülüfl…”
Aras Yay›nc›l›k

Halam Heredanl› Ye¤sa
ve enifltem Erzurumlu Ohannes’e...
Veya nam-› di¤erleriyle, yani Diyarbak›r’daki
yayg›n adlar›yla,
Mirye Baco ve Ramazan Day›’ya...

Onlar benim Diyarbak›r’daki son yak›nlar›md›.
Halam 1982’den itibaren Diyarbak›r’da, sur
dibindeki Ermeni mezarl›¤›nda yat›yor. Enifltem
ise art›k kendisine “Remezan, Remezaaan...”
diye sesleneni kalmay›nca göçüp gitti¤i
Amerika’da daha dün toprak oldu.

Anadili Serüvenim

Hagop M›ntzuri’ye*
Ustam, üstad›m,
Lütfedip bir mektup yazm›flt›n›z. fiimdiye kadar çoktan cevaplamam gerekirdi, geciktim. Beni lütfen mazur görünüz,
lütfen ba¤›fllay›n›z.
Ustam, üstad›m, bildi¤iniz gibi, elinize kâ¤›t ve kalemi
her ald›¤›n›zda birfleyler yaz›p çizemiyorsunuz, bazen günlerce, barda¤› tafl›racak o son damlac›¤›n özlemini yafl›yorsunuz. O, iflte o son damlac›kla beraber yazma iste¤i içinizde bir ç›¤ gibi büyüyor, elinize kâ¤›t kalemi al›p veya daktilonuzun bafl›na geçip bu kez de saatlerce onlardan kopma* Hagop Demirciyan (M›ntzuri): (Arm›dan 1886-‹stanbul 1978) Ermeni
taflra edebiyat›n›n son dönem ünlü temsilcisi. Türkçe yay›mlanm›fl eserleri: ‹stanbul An›lar›, 1993, Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›; Arm›dan/F›rat’›n
Öte Yan›, 1996, Atina Tuzun Var M›?, 2000, Kapand› Kirve Kap›lar›,
2001, Aras Yay›nc›l›k.
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dan içinizi, duygu ve düflüncelerinizi dile getirmenin tatl›
hazz›n› yafl›yorsunuz.
Mektubunuzu al›r almaz, içimde size karfl› duydu¤um
sayg› ve sevgi yuma¤›n›n giderek bir minnet duygusuna dönüfltü¤ünü hissettim. Evet, sizin gibi kadirflinas, usta bir yazara hemen cevap yazmay› düflündüm ama yazmad›m, yazamad›m, k›sacas› beceremedim. Neden mi?
Evvela, do¤rusunu söylemek gerekirse, sizden böyle bir
mektup beklemiyordum. fiafl›rd›m. Çünkü sizin gibi de¤erli bir üstad›n buna zaman ay›rarak, hem de gazete sayfalar›ndan aç›k bir mektup yazabilece¤ini do¤rusu k›rk y›l geçse yine de düflünemezdim.
Ama, ikincisi ve en önemli nedeni de, övgü dolu yaz›n›z›n, omuzlar›ma yükledi¤i yükün alt›nda kalman›n verdi¤i
eziklikti.
Beni yücelten edebi mektubunuza, dilimin döndü¤ünce
öz, k›sa bir cevap yazmay› düflündüm. Düflündüm ama beceremedim; zira, bildi¤iniz gibi, duygu ve düflüncelerinizi
k›sa ve öz ifade edebilmek için uzun zamana ihtiyaç vard›r.
Kendimi toparlay›p nas›l yazmam, neler söylemem gerekti¤ini günlerce düflündüm durdum. Birkaç sat›rla bunu beceremeyece¤imi geç de olsa anlad›m. Eh, mektubunuzu da cevaps›z b›rakamazd›m. Sonunda, oturup içimden geçenleri,
sizin de her zaman yapt›¤›n›z gibi samimiyetle, süslemeden,
oldu¤u gibi yazmay› kararlaflt›rd›m. Ancak böyle size lay›k
bir mektup, size lay›k bir cevap yazabilece¤imi ve sizin de
bundan hofllan›p sevinece¤inizi düflünerek k›sa bir cevap
yerine en uzun yolu seçtim.
Geciken cevap için tekrar özür dilerken, bir üçüncü gerçe¤i de söylemeden geçersem, dürüst davranmam›fl olurum.
Evet, sayg›de¤er üstad›m, bana anadilimiz Ermeniceyle
10

yazd›¤›n›z aç›k mektubunuzu benim de yine anadilimizde
cevaplamam gerekti¤ini biliyordum. ‹yi de, benim çat pat,
zar zor ö¤renebildi¤im yar›m yamalak anadilimle bunu nas›l becerebilecektim? Daha da do¤rusu, bunu kesinlikle beceremeyece¤im korkusunu tafl›yordum. ‹flte bu nedenle de
cevap yazmakta geciktim. Ama sonunda karar›m› verdim!
Dilimin döndü¤ü kadar›yla, oldu¤u gibi, yar›m yamalak da
olsa, kendi dilimizde yazacakt›m. fiu an da bu seçimimin
isabetli oldu¤unu düflünüyorum. Neden mi? O halde anlatay›m:
Ben anadilimiz Ermenicenin harflerini ilk kez hecelemeye çal›flt›¤›mda on üç yafllar›ndayd›m. ‹lkokul ça¤›n› geride b›rakt›¤›m o y›llarda, do¤du¤um Diyarbak›r’da, hani
derler ya, b›y›klar›m›n terlemeye bafllad›¤› y›llarda bu ifle
yeni bafll›yordum.
Kilisemizin top sakall› papaz› Der* Arsen’in pazar ayinlerindeki dualar›ndan, ‹ncil’in dilinden “elhamdülillah” bir
fley anlam›yorduk! Zaten ‹ncil’deki klasik, eski Ermeniceyi
eminim ki papaz›m›z da anlam›yordu ama, iyi kötü okuyup
yazabildi¤i bu dille ezberledi¤i birkaç dua ile, bu ifli kendince, kar›nca karar›nca sürdürüyordu. Asl›nda Der Arsen’in
bu konudaki s›n›rl› bilgisi, özellikle anadilini hemen hemen
hiç bilmeyen veya çok az konuflan biz gençler için zaten fazlas›yla yetiyor art›yordu bile. Hadi, gençleri bir kenara b›rakal›m, yafll› kuflaktan kimilerinin de Der Arsen’in karfl›s›na
geçip dualar›n fluras›nda veya buras›nda eksikler, fazlal›klar
vard›r diyecek cesaretleri olabilir miydi? Onu be¤enmeyip
ukalal›k taslayanlar, bu ifli ondan daha iyi becerebileceklerine inananlar neden papazl›¤a soyunmuyorlard›? Dini bilgisi bir hayli engin oldu¤u söylenen eski papaz eceli gelip
* Der:: [Erm. “sahip/efendi”] Papazlar›n adlar›n›n önüne getirilen sayg› hitab›.
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öldü¤ünde, onun ard›ndan neden hiç kimse ortaya ç›k›p
papaz olmak için kollar› s›vamam›fl, bu ifle soyunmam›flt›?
Soyunamam›fl, buna cesaret edememifllerdi; çünkü Diyarbak›r ve çevresinde yaflayan herkes gibi art›k sa¤›r sultan da
biliyordu ki, o yörelerde papaz olmak bilgiden çok, bir bilek
ve yürek ifliydi! Üstad›m, bunu size, sizin gibi Erzincan’›n
Arm›dan köyünde do¤up büyümüfl, oralarda uzun süre yaflam›fl birine anlatmama bilmem gerek var m›?
Hocam, ben ki sizin doksan y›ll›k ömrünüzü sadece ve
sadece bir bademcik sayesinde tesadüfen yaflayabildi¤inizi
biliyorsam; bademcik ameliyat› olmak için, da¤ bay›r demeden o y›llarda at, kat›r s›rt›nda Erzincan yaylalar›ndan, do¤du¤unuz köyden, Arm›dan’dan, F›rat’›n berisinden yola ç›karak genç yaflta ‹stanbul’a geliflinizi; bir an evvel ameliyat
olup yine köyünüze, okulunuza, ö¤rencilerinize kavuflmay›
düfllerken, istemeden, elinizde olmadan bu diyarlarda kal›fl›n›z›; ve dönüflünüzü dört gözle bekleyen anan›z, baban›z
ve kar›n›z Vo¤›dan ile yeni do¤mufl o¤lunuzu bir daha asla
kucaklayamay›fl›n›z›, kendi tabirinizle “aniden patlak veren
Birinci Harb-i Umumi’nin” sonucu diye biliyorsam; papaz
olmak “bilek ve yürek ifliydi” gibi boyumdan büyük laflarla
size nas›l küstahça tarih dersi verebilirim! Dahas›, “neden
köyünüze bir daha dönmedi¤inizi, yollar›n neden kapand›¤›n›, etraf›n kan ve baruttan geçilmedi¤i o karanl›k günlerde, neden sizin ve sizin yafl›tlar›n›z›n k›smetine bu tür al›n
yaz›lar› yaz›ld›¤›n›, bunlar› kimlerin yazd›¤›n› niçin ve neden soramad›n›z” dersem, bana k›zmayaca¤›n›z›, beni sözlerimden ötürü k›namayaca¤›n›z› biliyorum ama, yine de
dilim sürçerse ba¤›fllay›n.
Sahi, bir zamanlar Robert Kolej’de ö¤rendi¤iniz ‹ngilizce ve daha öncesine dayanan Frans›zcan›zla bir “kitap kur12

du” gibi okuyarak elde etti¤iniz birikiminizle ve as›l mesle¤iniz ö¤retmenlikle hiçbir ilgisi olmayan ifllerde, f›r›nlarda
çal›flarak ekmek paran›z› kazanmaya çal›flt›¤›n›z bu flehr-i
‹stanbul’da, bu diyarlarda, bu yaban ellerde hiç kimseye
küskün olmayan affedici, hümanist tavr›n›zla, kaleme sar›larak, içinizden hiç eksik etmedi¤iniz hoflgörü ve sevgiyle,
hep o Anadolu insan›n›n pirüpak safl›¤›yla, kitaplar dolusu, köyünüzü, oradaki yaflam›n›z› neden ve niçin anlat›p
durdunuz? Bu, tarihe, tarihçilere verilen bir ders miydi?
Yoksa tafllaflm›fl yüreklere, özellikle de sa¤›r kulaklara f›s›ldanan bir yan›k türkü müydü?
Papaz Arsen derken laf›n ucu nerelere geldi! Ama içimden geldi¤i gibi yazmaya, içimden geldi¤i gibi konuflmaya
söz vermifltim ya...
Diyordum ki, Diyarbak›r’›n kilise kültürüyle haflir neflir
olan eski papaz› ölünce, yerine onun gibi bilgili, deneyimli
biri ne gezer; çarnaçar araya taraya, zar zor bizim Der Arsen’i bulmufllar. Asl›nda bulmufllar derken, gerçek olan flu
ki, o s›ralar kendisi din adam› de¤il, toylarda, yani dü¤ünlerde, darbuka eflli¤inde cümbüfl çal›p, flark› söyleyen bir
çalg›c›ym›fl! Üstelik bilekli mi bilekli, yürekli mi yürekli!
Eh, sesi de bir papaza yak›fl›r nitelikte! Zaten sesinin ne
denli gür ve güzel oldu¤unun kan›t› da, meflhur Darbukac›
Kevo eflli¤inde özellikle söyledi¤i flu maya de¤il mi!
“‹ki da¤›n aras›nda kalmiflam
Bülbül kimi daldan dala konmiflam
Ne gün görd›m ne de murad almiflam
Yaz›¤ bahan, cahal ömr›m çür›tt›m.”
Do¤up büyüdü¤ü Elaz›¤’›n Maden kazas›ndaki anaokulunda Ermenice okuyup yazma ö¤rendi¤i ve sesi de yan›k
oldu¤u için “Eh, en uygunu budur, vars›n o da geriye kalan
13

yaflam›nda gün görsün, murad als›n” diye papaz olmas›n›
önermifller! Kimler mi? Ermeni cemaati ileri gelenlerinden
Yemenici Ero, Demirci Mero, Eczac› H›ro! Kilise Yönetim
Kurulu’nun da onay›yla ‹stanbul’a gidip papaz olarak kutsan›p, patrik hazretlerinin de elini öpünce, çalg›c›l›k günleri noktalanm›fl ve yeni kutsal görevi bafllam›fl! ‹flte, bafllay›fl
o bafllay›fl. Böylece bir zamanlar sazl› sözlü meclislerde
cümbüflü eflli¤inde tüm dileklerinin gerçekleflmesi için
Tanr›’ya yakaran papaz›m›z, bu kez de kilisede günlük dumanlar›, mum isleri aras›nda okudu¤u ulvi dualarla, yan›k
sesiyle Tanr›’y› kucaklamaya bafllam›fl.
Hocam, flimdi gelelim, demin sözünü etti¤im “bu yörelerde papaz olmak için yürek de ister, bilek de” fasl›na... Sabah›n ilk ›fl›klar›yla birlikte, ‹sa’n›n ad›n› an›p yüzünüzde
haç ç›kararak sa¤ aya¤›n›zla sokak kap›s›ndan d›flar› ad›m›n›z› atm›fl, cebinizde kilisenin, ünlü çilingir ustas› M›telo¤lu’nun yapt›¤› kocaman anahtar›, bir ad›m gerinizde yama¤›n›z yemenici fiiflko Agop yürümektesiniz... Ötede, soka¤›n
bir köflesinde gelifl gidiflinizi, önceleri Mar Toma Kilisesi’yken, sonradan Ulu Cami’ye dönüfltürülen tarihi binan›n
avlusundaki ünlü günefl saatinin dakikli¤iyle izleyip, körpe
beyinlerine not eden dacik, Müslüman çocuklar›n f›rlat›p
kaçt›klar› karpuz ve kavun kabuklar›ndan, ezik domateslerden korunmak hiç mi hüner istemez? Peki, bu çocuklar›n,
bu bacaks›zlar›n Ermeni, Süryani, Keldani, P›rot* din
adamlar›n› kavun karpuz kabuklar›yla bombard›mana tutarken bir de a¤›zlar›n› yaya yaya ba¤›rd›klar› “keflifl, keflifl, götüne bir flifl!” nakaratlar›na ne demeli! ‹yi de, flalvarl›, yal›nayak, bafl› kabak bu haylazlar›n sevinç ç›¤l›klar›n› yan›ts›z
b›rakmak mümkün mü? Hay›r! Asla! Öyleyse elinizdeki he* P›rot: (Diyarbak›r’daki H›ristiyanlar›n dilinde) Protestan.
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zaren çögeninizle, asan›zla bu “piç”leri kovalayarak, onlar›
Ç›rig F›r›n›’n›n önünde bozguna u¤ratarak, ard›ndan da ta
Moflelerin, yani Yahudilerin mahallesine kadar geri püskürterek, bir de onlar›n dilinde art arda s›ralad›¤›n›z Kürtçe küfürlerle bir güzel kalaylaman›za kim engel olabilir ki! Yaz›n
kavun karpuz kabuklar›, k›fl›n da içine tafl s›k›flt›r›lm›fl kartoplar›yla sürüp giden bu ola¤an meydan muharebesinden
dönmenizi dört gözle beklerken, kilisenin kap›s›nda m›hlan›p kalan, göbekli oldu¤u için bu tür kovalamacalarda hiç
de becerikli olmayan Agop’un yan›na kan ter içinde dönerek, zafer kazanm›fl bir kumandan edas›yla siyah ceketinizin
iç cebinden ç›kard›¤›n›z kocaman demir anahtarla kap›y› açt›ktan sonra büyük bir huflu içinde kilise avlusundan içeri
girip, ard›ndan da Tanr›’n›n huzuruna ç›karak demin verdi¤iniz savafl nedeniyle, bu kez de dualar eflli¤inde günah ç›karmak için yürekli ve bilekli olmaya sahiden gerek yok mudur hocam?
Papaz›m›z Der Arsen’in eskiden toylarda flark›, türkü,
hoyrat, yan›k mayalar okuyarak ve kuruyan bo¤az›n› evde
yap›lm›fl nefis flaraplarla ›slatarak icra-i faaliyette bulunuflu ile yeni “kutsal” mesle¤i aras›nda uzaktan yak›ndan hiçbir ilgi yoktu ama, yine de baz› benzerlikler vard›. Kim bilir belki de bu yüzden yeni ifline çok çabuk ayak uyduruyor, giderek de hürmetle karfl›lan›yordu. Eski mesle¤i çalg›c›l›kla yeni mesle¤i papazl›k aras›ndaki en belirgin benzerlik, dün oldu¤u gibi bugün de, öncelikle güzel sesini
kullanmas›yd›. Ayr›ca musikideki üstün yetene¤iyle da¤arc›¤›ndaki uflflak, dügâh, eviç, yegâh, saba, tahirbuselik, suzidil, niflaburek, neva, muhayyerkürdi, acemkürdi makamlardan herhangi birine Ermenicedeki dualar› ustal›kla
uyarlayarak Hazreti ‹sa’n›n elçili¤inde Ulu Tanr›m›z›n ku15

la¤›na duyurmaya çal›flmas›, zamanla bu yetene¤ini daha
da gelifltirmesi, baflar›lar›na baflar›lar kat›yor, bu ifle soyunmas›n›n ne denli isabetli oldu¤unu kan›tl›yor, hakl› olarak
tüm cemaatin gurur vesilesi oluyordu. Eskiden beri toylarda, dü¤ünlerde s›kça dinlenilen, hatta neredeyse ezbere bilinen bu makamlar, bu kez kilisede, Tanr› evinde, fiiflko
Agop’un her taraf› günlük kokular›na, günlük dumanlar›na bo¤arak, elinde sallay›p durdu¤u gümüfl, antika buhurdanl›¤›n minik ç›ng›raklar›n›n seslerine, ç›n ç›n öten melodilerine ve eriyerek a¤layan mumlar›n islerine kar›fl›yordu.
Dahas›, papaz›m›z içli ve yan›k sesiyle daha dün buselik
makam›nda okudu¤u “hay›rl› sabahlar” duas›n›, pazar ayininde bir de bestenigar makam›nda okuyordu.
Papaz›m›z Der Arsen, Hazreti ‹sa’y› kucaklayan Meryem’in ya¤l›boya tablodaki nur yüzüne bakarak hüzün dolu bir yorumla duay› tamamlad›ktan sonra, ‹sa Peygamberimizin kan›n› temsil eden gümüfl kupa içindeki flaraptan
bir f›rt alarak kutsal duas›n› sürdürmesi gerekirken, zaman
zaman eski al›flkanl›¤›ndan olsa gerek, flarab› fondip ediyor,
yumruk yapt›¤› sa¤ eliyle de a¤z›n› siliyordu. Kilisede huflu
içinde dua eden insanlar da bu flarap dolu kupan›n bir dikiflte bitiflini görmezlikten geliyorlard›.
Evet, say›n üstad›m, Anadolu’nun güneydo¤usunda,
neredeyse befl bin y›ll›k bir tarihi geçmifli olan Diyarbak›r’da, Süleyman Nazif ‹lkokulu’nun diplomas›n› henüz
cebime koydu¤um o günlerde, yine bir pazar ayininde,
papaz›m›z, ‹sa Peygamberimizin vücudunu temsil eden
kutsal minik ekme¤i flarap dolu kupaya dald›r›p sonra da
cemaate dönerek her zamanki gibi “al›n, yiyin, bu benim
vücudumdur!” diyerek Hazreti ‹sa’m›z›n bedenini, ard›ndan da flarap dolu gümüfl kupay› havaya kald›rarak
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“için, bu benim kan›md›r!” sözleriyle bize O’nun kan›n›
sunuyordu.
Ben o yafllarda papaz›m›z›n Ermenice söyledi¤i bu sözleri anlamad›¤›m gibi ne anlam tafl›d›¤›n› da bilmiyordum.
Ermeniceyi okuyup yazamad›¤›m›zdan, ancak yafll›lar›n
Kürtçe, Zazaca, Türkçe, Arapça ve Farsça kökenli birçok
kelime serpifltirerek konufltuklar› yöre Ermenicesiyle kula¤›m›za çarpan tek tük Ermeniceyle zaten ne anlayabilirdik
ki? Hele hele, papaz›m›z tüm bu “Al›n! Yiyin! ‹çin!” sözlerini, üstüne üstlük bir de iki bin y›ll›k eski, klasik Ermenice ile aktar›yorsa! Bizler için papaz›m›z›n sahnesinde dilini
bilmedi¤imiz bir tiyatro sergileniyordu. Her pazar ayininde
ayn› sahneleri izleyerek tüm “oyunu” art›k ezberlemifltik
ama, her pazar ayn› tiyatroyu neden seyretti¤imizi de bilmiyorduk.
Do¤rusunu söylemek gerekirse, asl›nda o yafllarda tiyatronun da ne oldu¤undan haberimiz yoktu. Çünkü sonradan
ö¤rendi¤imize göre ta Antik ça¤lardan beri Anadolu’nun
özellikle bat›s›nda, Ege sahillerinde geliflen ve ad›na “tiyatro” denen fley her ne idiyse, bizim oralara henüz ulaflmam›flt›. Neyse, önemli olan fluydu: Pazar ayinlerinde, o kutsal tiyatro sahnesinde, papaz›m›z taraf›ndan büyük bir hufluyla
flaraba ban›l›p sunulan, mas dedi¤imiz ekme¤in bi k›rtigini,
yani bir parçac›¤›n› yiyip tövbe etti¤imizde tüm günahlar›m›zdan ar›n›yorduk... Diyarbak›r’daki Ermeni çocuklar›n›
analar›n›n rahminden çekip ç›kard›ktan sonra onlara “piçlerim benim” diyen yafll›, cahil Kure Mama’n›n do¤urttu¤u
bebelerin avuç içleri kadarc›k yufka ile ödüllendirilmekten
ben ve arkadafllar›m, biz Kure Mama’n›n piçleri, pek de
memnun de¤ildik. Eh, do¤rusu en az üç saat süren bu pazar
ayinleri boyunca ayakta dikilerek asl›nda anadilimizde ve faBiletimiz ‹stanbul’a Kesildi / M›g›rdiç Margosyan F: 2
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kat hiç anlamad›¤›m›z bir nevi kufl diliyle oynanan ayn› tiyatro oyununu, s›rf büyüklerimiz öyle buyurduklar› için
mecburen seyrederek, sonunda da cimrice sunulan minnac›k bir yufka ile ödüllendirilip, t›p›fl t›p›fl evimize yollanmak,
biraz haks›zl›k de¤il miydi? Ne var ki tüm bunlara ra¤men
yine de, böylesi kötü düflünceleri afl›lay›p akl›m›z› çelmek isteyen fleytanla da bafl›m›z pek hofl de¤ildi. Çünkü bu tür düflünceleri akl›m›z›n köflesinden bile geçirdi¤imizde günah iflleyece¤imizi, günahkâr olaca¤›m›z›, o zaman da bizlerin
mutlu olmas› için papaz›m›z›n yapt›¤› dualar›n bofla gidece¤ini çok flükür ö¤renmifltik. Hatta muhterem papaz›m›z›n
her f›rsatta söyledi¤i “her koyun kendi baca¤›ndan as›l›r”
sözüyle akl›m›z› bafl›m›za toplarken, kendimize örnek olarak
da Kasaplar Çarfl›s›* boyunca çengellerden as›lan zavall› koyunlar› al›yorduk. Böylece top sakall› Der Arsen’i, Tanr› ve
kullar› aras›nda bunca ifli varken, bir de fleytanla u¤raflt›rmay›p ona yard›mc› oluyor, fleytan› koval›yor ve bize reva
görülen bi k›rtig de olsa, Tanr›’n›n evinde, ‹sa Peygamberimizin kilisesinde okunan kutsal yufkayla yetiniyorduk. Zaten aksini yapacak olsak, hemen, s›ca¤› s›ca¤›na, ertesi pazar, yine kilisede günah ç›karmam›z gerekti¤ini de ezberlemifltik. Eh, her pazar Tanr›m›z›n karfl›s›na günahkâr ç›k›p,
Der Arsen’in arac›l›¤›yla günahlar›m›zdan ar›nmay› dilemek
de do¤rusu biraz yüzsüzlük olmaz m›yd›? Üstelik, maazallah
Tanr› günahlar›m›z› silip yazmaktan b›karak, bir de bunun
hesab›n› Tadastanda, yani “büyük yarg›lama”da sorup da,
bizleri do¤ruca cehennemin tam ortas›na itmez miydi? Gerçi papaz›m›z›n ifadesine göre her ne kadar gökteki yüce
Tanr›m›z genelde ba¤›fllay›c› ve de affedici idiyse de eninde
sonunda onun da bir sabr›, bir hulku vard›. Öyle ya! Pazar
fl›s›: fiimdiki Kuyumcular Çarfl›s›.
* Kasaplar Çarfl›
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ayininden sonra kilise ç›k›fl›nda uslu uslu evin yolunu tutaca¤›m›za kaçamak yap›p Merheli, D›ng›lhava, Leylek, Küpeli havuzlar›na veya çaya, yani Dicle’ye giderek çimdi¤imizde, bo¤ulaca¤›m›z, geberip “eflek cenneti”ni boylayaca¤›m›z endiflesiyle, ana babalar›m›z›n bizleri evire çevire dövdü¤üne bakacak olursak, Tanr›m›z hakikaten daha sab›rl›,
iyi yürekli ve affediciydi! Ama gene de Tanr›’n›n ifli hiç belli olmazd›! Bakars›n günün birinde, tövbe tövbe onun da
kafas›n›n tas› atabilir ve bu hesap sorma iflini ahret gününü
beklemeden de yapabilirdi. O zaman söyleyecek ne bulabilirdik ki! Hay›r! Belki de o anda kendimizi korumak, hatta
hakl› göstermek için ç›rp›n›p didinebilirdik ama, hakl› olmad›¤›m›z›, hatta zaman zaman yalan dahi konufltu¤umuzu
bilmez miydi? Bilirdi, hem de bal gibi bilirdi. Onun kocaman gözlerinin içine baka baka yalan konuflamayaca¤›m›za
göre, asl›nda do¤rular› söylemek en do¤ru, en dürüst, en
ak›ll›ca davran›fl olmaz m›yd›? Evet! Her fleye ra¤men biz
do¤rular› söylemeliydik.
Demeliydik ki:
“Ey bizleri yaratan yüce Tanr› Baba, sen zaten her fleyden haberdars›n, her fleyi zaten biliyorsun, bildi¤in için de
aç›kça ve mertçe itiraf ediyoruz ki, kilisemizde, senin befl
yüz senelik bu tarihi kutsal evinde, her pazar, üç saat ayakta dikilerek kendi anadilimizde sanki biliyor, sanki anl›yormufl gibi papa¤anlara özenerek ezberledi¤imiz o üç befl duay› tekrarlamaktan do¤rusu b›k›yoruz! Ayakta durmaktan
yoruluyoruz! Belimiz budumuz tutuluyor! Büyüklerimiz,
analar›m›z, babalar›m›z, yafll› nene ve dedelerimiz, kilisedeki tahta s›ralarda arada bir de olsa oturup dinlenebilirken,
biz küçükler, özellikle de flabig giyenler, yani kilise ayin
gömle¤i giyip koroya kat›lanlar, t›pk› papaz›m›z Der Arsen
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gibi, bu oturma fasl›ndan nasibimizi alam›yoruz; çünkü tören elbiseleriyle huzuruna ç›kt›¤›m›z yüce evinde, oturmam›za izin vermemifl, uygun görmemifl, hatta yasaklam›fls›n!
Eh, biz de senin bu buyru¤unu yerine getirmek için söz dinlemesine dinliyoruz ama, bunu nas›l gerçeklefltirdi¤imizi bir
de bize sor!”
Peki, yüzsüzlük edip tüm bunlar› dile getirdikten sonra,
kötü çocuklar gibi bir de flöyle söyleyebilir miydik:
“Tanr› Baba, kusura bakma ama, her pazar senin evinde ayn› filmi seyretmektense arada bir de olsa babalar›m›zdan beyaz, gümüfl yirmibeflli¤i havada kap›p fiehir Sinemas›’na gitmeyi düfllüyoruz! Hele hele, Tarzan’›n a¤açlardan
a¤açlara sarmafl›klarla atlarken bir taraftan da “Aaaaiiiaaa!” diyerek ba¤›rmalar›na, aslanlarla bo¤uflmalar›na, o¤lu
Boy’un, kar›s› Jane’in maceralar›na bay›l›yoruz! Bir de Çita adl› maymunun bir kenarda oturup elindeki muzu soyarak afiyetle yiyiflini izlerken onu k›skan›yor, hasetimizden
çatl›yoruz! Çita muzu yerken bizler muzun tad›n› bilmesek
de yalan›p yutkunuyoruz! Kavun ve karpuzdan baflka do¤ru dürüst bir meyve de bilmedi¤imizden s›rf muz yiyebilmek için Çita olmaya bile allahvekil raz›y›z! Ama olsun!
Muz yiyemesek de, yine de kilise yerine sinemaya gitmeyi
ve Gerenimo’nun, bu büyük K›z›lderili flefin par›ldayan
baltas›yla Beyazlara karfl› mücadelesini seyretmeyi tercih
ediyoruz vesselam!”
Haz›r, yüzsüzlü¤ü ele alm›flken, yoksa devam›n› flöyle
mi getirmeliydik:
“Sinema ç›k›fl›nda bizler de Gerenimo’nun savaflç›lar›
gibi bir taraftan ‘uguma, numuna, namuna” diye konuflurken, di¤er taraftan da kendi aram›zda k›ran k›rana, alt alta,
üst üste savafl›yorduk ama, ayn› yöntemlerle, ayn› savafl
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