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M›g›rdiç Margosyan’›n, Evrensel’in 7 Haziran 1995 tarihli
ilk say›s›nda ç›kan yaz›s›: Beyin meselesi

Beyin Meselesi

Birileri beni arad› ve yeni ç›karacaklar› günlük bir gazetede haftada bir yaz› yazmam›, bunun için de gazetede bir
köﬂe ay›rabileceklerini söyledi. Düﬂünmemi, bu konuyu da
karﬂ›l›kl› konuﬂmam›z› önerdi.
Telefonu kapatt›ktan hemen sonra, o güne kadar almay› hiç düﬂünmedi¤im için, var olmayan boy aynam›n karﬂ›s›na geçerek önce yukar›dan aﬂa¤›, sonra da aﬂa¤›dan yukar› ve nihayet bir de enine boyuna ve de al›c› gözle kendimi ﬂöyle bir süzdüm. Göbek, maﬂallah A¤r› Da¤› gibi baﬂ›n› alm›ﬂ bulutlara do¤ru, tüm haﬂmetiyle dikilmiﬂti. Giderek dazlaklaﬂan kafamdaki saçlar da, da¤›n doru¤undaki
karlar›n rengiyle yar›ﬂ›yordu. Bir zamanlar›n Yedikule marullar›na taﬂ ç›kartacak bu muhteﬂem, bu ihtiﬂaml› göbekle insanlar›n karﬂ›s›na, onlar›n huzuruna ç›kmay› do¤rusu
pek istemedim.
Önce, özellikle ço¤umuzun, herhalde ülkemizde kayda
de¤er baﬂka önemli konu bulamad›¤›m›z için(!) konuﬂtu¤umuz ve genellikle gündemin ilk maddesini oluﬂturan ﬂu
rejim-mejim gibi zay›flama yöntemlerinden birini benimseyip, hemen fazla kilolar›m› atmam gerekti¤ine karar verdim. Evet, t›¤ gibi bir delikanl› olmal›yd›m, t›pk› Yeﬂilçam’›n bir yumrukla dört kiﬂiyi yere seren yak›ﬂ›kl›, filinta
baﬂrol o¤lanlar› gibi. Çünkü ve zira ve nitekim benim d›ﬂ
görünüﬂüm, benim çerçevem, daha do¤rusu benim yald›zl› çerçevem çok önemliydi!
9

Bu dâhiyane buluﬂumu gerçekleﬂtirmek için gâvurlar›n
“metro”, bizlerin ise “tünel” dedi¤i, ﬂu yüz y›ldır hiç uzay›p k›salmayan bodur bacak boyuyla, doksan beﬂ saniyede
Karaköy’den ald›¤› yolcular›n› Beyo¤lu’na veya Pera’dan
ald›¤› yolcular› Galata’ya durmadan taﬂ›yan vagonun içine
kendimi atmal›yd›m. Neden mi? Çok basit! Çünkü genellikle o vagonun içinde deri, süet, nubuk temizleyicilerinin,
bir de dazlak kafalara garantili saç ekti¤ini iddia eden firmalar›n ilanlar› bulunuyordu. Eh, do¤rusu bütün bir k›ﬂ
boyunca üstümden hiç eksik etmedi¤im deri ceketimin yakas› da kirden ve ya¤dan kay›ﬂ gibi olmuﬂtu. ‹nsanlar›n
karﬂ›s›na böyle pasakl› ç›kamayaca¤›ma göre onu temizletmem gerekirdi. Hemen ard›ndan da, yine ilanlardaki adreslerden yola ç›karak kafama göre, günün mana ve ehemmiyetini haiz, modaya uygun renk, evsaf ve biçimde ve tabii ki görenlere parmak ›s›rtacak kadar da albenisi olan bir
peruk takt›rmal›yd›m.
Asl›nda saç ekme, sonradan da biçme gibi zaman kay›plar›na ay›racak vaktim yoktu ve zaten olamazd› da. Zaman, art›k “Aslan Asker ﬁvayk” gibi, “Vatan Kurtaran ﬁaban” misali, kollar› s›vay›p gazete köﬂelerinden vatan› kurtarma zaman›yd›.
Olmayan boy aynamda deminden beri beni sorgulayan
gözlerimden, daha do¤rusu bana bön bön bakan gözlerimden kendimi bir an için kurtar›p, masam›n kenar›na oturur gibi iliﬂtim. Sandalyeme oturmad›m, çünkü benim art›k oturacak vaktim de yoktu.
Elimi, daha ciddi olsun diye –hay›r! Elimi de¤il, sa¤ elimin iﬂaret parma¤›n›– ﬂaka¤›ma dayayarak, tüm ciddi insanlar›n yapt›klar› gibi, “Bak›n›z, benim de bir beynim var,
iﬂte gördü¤ünüz gibi, ben de onu iﬂaret ederek düﬂünüyorum” demeliydim. Nitekim öyle de yapt›m. Ancaaak, bey10

nimi iﬂaret ederken gösterdi¤im bu ﬂahane tabloya ra¤men, gene de hiçbir ﬂey düﬂünemedi¤imi görünce, do¤rusunu söylemek gerekirse, hem kendi adıma, hem de kurtarmay› planlad›¤›m vatan›m›n insanlar› ad›na utand›m.
Allah ve peygamber aﬂk›na, sahi ben neden hiçbir ﬂey
düﬂünemiyordum? Yoksa Tanr›’n›n “beyin” diyerek insanlar›n baﬂ›na yerleﬂtirdi¤i o k›v›rc›k-m›v›rc›k suratl› nesne, o hani büyük insanlar›n baﬂ›nda okka okka bulunan,
baﬂka da yapacak iﬂi yokmuﬂ gibi, dur durak demeden, her
f›rsat buldu¤unda da “muz›r” dalga boylar›nda parazit yay›n yaparak kimi insanlar›n huzurunu kaç›ran o yazboz
tahtas›ndan, o meret ﬂeyden, ben nasibimi yeterince alamam›ﬂ m›yd›m? Yoksa Ulu ve Yüce Tanr›’n›n bana bahﬂetti¤i, bana uygun ve reva gördü¤ü, benim nasibime düﬂen Osmanbey’deki Artin Doyuran adl› gâvur o¤lu gâvurun lokantas›nda üstüne limon s›k›larak yenen türden olan› m›yd›? Hay›r! Kendime bu hakareti yapmamal›yd›m.
Kimin baﬂ›na ne oranda beyin koyaca¤› da zaten Tanr›’n›n
bilece¤i iﬂti. Ben burnumu bu tür iﬂlere asla ve kat’a sokmamal›yd›m. ﬁimdi uslu uslu, adam gibi, adama yak›ﬂ›r gibi –gerçi “adam gibi, adama yak›ﬂ›r gibi” demek ne demekse?– iﬂte öylece düﬂünmeli ve karar›m› bildirmeliydim:
“Evet, yaz›lar›mla vatan› kurtarmaya geliyorum! Hay›r,
gelmiyorum, ne haliniz varsa görün!”
7 Haziran 1995
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ﬁapka Meselesi

Gazeteye köﬂe yazarl›¤›na soyunmam için gelen teklifi iyice, ﬂöyle dört dörtlük düﬂünüp, f›rsat bu f›rsat deyip, bu fani dünyada geç de olsa, ben de bir “köﬂe kapma”l› m›yd›m?
Ülkemizin tüm sorunlar›na her gün katarlar dolusu çözüm
üreten, deneyimli köﬂe yazarlar› bu amcalar›m›n, day›,
eniﬂte ve ablalar›m›n gölgesine s›¤›n›p yeﬂermeli miydim?
Yoksa bu hiçbir iﬂe yaramaz zavall› bitli baﬂ›m› al›p, çok
uzaklara “köﬂe bucak kaçma”l› m›yd›m?
Düﬂünüp karar veremiyordum. Çünkü, baﬂ›m›n bir kenar›nda oldu¤unu sand›¤›m yar›m porsiyonluk beynim, bu
iﬂ için belli ki yeterli de¤ildi. S›k s›k duydu¤um, ancak do¤rusunu söylemek gerekirse hep kulak ard› etti¤im bir ﬂey,
ﬂ›p diye an›nda kafama dank etti! Evet… Herhangi bir konuda karar verebilmek, onun karﬂ›s›na geçip düﬂünebilmek için ben de eksik olan, çok önemli bir ﬂey daha vard›:
Bir “ﬂapka”!
Zaten benim ﬂapkam, üstelik baﬂkalar›na kapt›rmamak
için u¤runda cansiperane, en “böyük” kavgay› verebilece¤im bir ﬂapkam, hiçbir zaman olmam›ﬂt›. Asl›nda karﬂ›s›na
geçip, engin tecrübelerinden istifade edebilece¤im böyle
bir ﬂapkam olmas›n› çok istiyordum ama, ﬂapka kapma,
ﬂapka kovalama yar›ﬂlar›nda ele geçirdi¤im ﬂapkalar içinde, bana ak›l verenlerin sözlerini uslu uslu dinledi¤imde
de, gazi olaca¤›ma nedense hep niyazi oluyordum…
D›ﬂar›da yeni çiseleyen “ahmak ›slatan” ya¤murunu
12

görünce, daha fazla dayanamay›p önce bismillah, ard›ndan
da, “ani bir ters U dönüﬂü”yle ve olmayan tüm trafik kurallar›n› da sollayarak, ﬂapka sat›n almak için, Yüksek Kald›r›m’daki ﬂapka temizleyicisi, ﬂapka sat›c›s› Pepo’nun
dükkân›na yöneldim.
Y›llar›n deneyimli ﬂapkac›s› Pepo’nun dükkân›n› elimle koydu¤um gibi bulaca¤›m› zannederken, yan›lm›ﬂ›m.
Yüksek Kald›r›m’› bir aﬂa¤›, bir yukar› t›rman›p duruyor,
her zaman önünden geçip gitti¤im dükkân› aray›p duruyordum ama nafile, sanki yer yar›lm›ﬂ Pepo içine girmiﬂti.
Aval aval sa¤›m›, solumu gözleyerek yürürken; “›s›ca¤ lehmecuuun, aciliii lehmecun” diye köﬂede ba¤›r›p duran, delikanl›n›n önünden dördüncü kez geçti¤imde; halime ac›m›ﬂ olacak ki, s›r›tarak kula¤›ma Türkçe, Kürtçe kar›ﬂ›m›
bir ﬂeyler f›s›ldad›. Ben, biraz da yaﬂ›m gere¤i ne dedi¤ini
pek duyamad›¤›m için, elimi havuz yaparak kula¤›m›n arkas›na götürdüm ve sordum:
“Pardon?”
Delikanl›, kula¤›m›n dibinde so¤an kokan nefesiyle bu
kez daha yüksek sesle konuﬂurken parma¤›yla da bir yerleri iﬂaret etti:
“Emice, senin arad›¤›n o evler nah! ‹ﬂte ﬂu küçenin, o
soka¤›n içinde…”
Pepo’yu ararken bana, “Vergilendirilmiﬂ kazanç kutsald›r” slogan›na harfiyen uydu¤u ve “Kul hakk›” yemedi¤i
için(!) pörsümüﬂ, pestilleﬂmiﬂ gö¤sü her y›l en birinci madalyonlarla onurland›r›lan gâvurun k›z› Manukyan’›n evleri tarif ediliyordu.
Eski taﬂ plaklarla ve okunmuﬂ eski kitaplar› gerdi¤i naylon tentenin alt›nda, kald›r›ma yaym›ﬂ sat›c›n›n önünde,
k›sa bir soluk almak için durdum: “K›rk Haramiler”,
“Evim ve Ailem”, “Karate Dersleri”, “Çankaya’ya Giden
13

Yol”, “Unuttu¤umuz Do¤u” gibi kitaplar›n yan›nda “Son
Güfteler ve Besteler” ilk gözüme iliﬂenler oldu.
ﬁeytan dürttü, olmayan akl›ma tak›ld›, sahi “Sürgünler
Diyar›” Do¤u’yu unutmuﬂtuk da, o do¤unun Güney’i ﬂimdi neden hep gündemdeydi?
Nitekim bunun nedenini ve niçinini de, “netekim”,
ak›ll› birilerine sorup ö¤renmeliydim… Yine ﬂeytan›n “Pepo’yu bulamazsak, ﬂans›m›z› bir de ‘Çankaya Yollar›nda’
deneyelim, hiç piﬂman olmay›z” önerisine ﬂaﬂt›m kald›m,
dilim tutuldu, lal oldum. K›ran k›rana, ﬂapka kavgas›n›n
sürdü¤ü o diyarlarda, ﬂapka bulmak için gitti¤imizde baﬂ›m›za geçirilmiﬂ ters bir külahla dönebilece¤imizi, gariban
ﬂeytan, ﬂeytanl›¤›na ra¤men belli ki henüz ö¤renememiﬂti.
Caminin duvar›na yaz›l› “Abdesthane”, “00” ve ne anlam taﬂ›d›¤›n› bilmedi¤im “VJ”yi gösteren ok istikametinde
yürürken, ya¤mur alt›nda yeterince ›slanm›ﬂ ve akl›m baﬂ›ma gelmiﬂti. ‹lk rastlad›¤›m benden de yaﬂl› bir adama: “Buralarda bir zamanlar ﬂapkac› Pepo vard›, onu bir türlü bulam›yorum, nerede?” diye sordu¤umda, ald›¤›m yan›t ﬂu oldu:
“Ohhooo, buralar› terk edip gidiﬂleri bu eylül ay›nda
tam› tam›na, tam k›rk y›l olacak Mösyö! Siz hangi Pepo’yu, hangi Yani’yi, hangi Artin’i aroorsunuz?”
Vitrininde eski bir piyano ile, solmuﬂ, sararm›ﬂ müzik
kataloglar›n›n bulundu¤u ve önünde çak›l› kald›¤›m dükkân›n sahibiymiﬂ konuﬂtu¤um bu yaﬂl› kiﬂi. Beni içeri buyur etti ve sordu: “Yoruldun?” Ben Pepo’yu ararken tan›mad›¤›m bir baﬂkas›n›, piyano akortçusu Kirkor Usta’y›
bulmuﬂtum.
Art›k nesli tükenmiﬂ veya giderek tükenmekte olan kelaynak kuﬂlar›ndan biri gibi geldi bana, piyano akortçusu
“Ermeni as›ll›” Kirkor Panosyan.
Sade kahvelerimizi karﬂ›l›kl› içerken, ben, Pepo’yu ne14

den arad›¤›m›, gazeteyi, ﬂapka meselesini özetledim. Beni
o ana kadar ciddi ciddi dinleyen Kirkor Usta’n›n ans›z›n
patlayan kahkahalar›, a¤z›nda kalan tek tük çürük diﬂlerinin aras›ndan s›yr›larak, duvarda as›l› duran eski bir keman›n tellerinden yans›d› ve soru olarak kulaklar›mdan
as›ld›:
“Senin baﬂka iﬂin yoktur? Yoksam sen khentsin* zo?”
14 Haziran 1995

*[Erm.] deli.
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Akort Meselesi

Gazeteye yaz› yaz›p yazmamay›, sat›n alaca¤›m ﬂapkam›n
karﬂ›s›na geçerek düﬂünmek için Yüksek Kald›r›m’da ﬂapkac› Pepo’yu hald›r hald›r aray›p sonunda bulamazken,
bulu bula tan›mad›¤›m yaﬂl› bir adam›, piyano akortçusu
Kirkor Panosyan’› bulmuﬂtum. Eh! Ne yapal›m? Evdeki
hesap çarﬂ›ya uymuyordu. Gerçi, bu “ev-çarﬂ›” hesaplar›
gibi “di¤er hesap”lar›n da özellikle son y›llarda neden
“hiç” birbirine uymad›¤›n› merak etti¤imden ö¤renip anlamak istiyordum ama, “Güzel sar›ﬂ›n ablam”›n o narin ellerine hiç mi hiç ac›madan, eline geçirdi¤i zavall›, gariban
sandalye, iskemle, kürsü ve tabureleri azarlay›p yumruklayarak; a¤z› var dili yok mikrofonlar› haﬂlayarak; “ya cak, ya
cak!” sonra da “ya cuk, ya cuk!” ve nihayet kuﬂlar› bile k›skand›racak tatl› dilli, “ya cik, ya cik!”li aç›klamalar›n› do¤rusu anlayam›yorum. Onun, engin kültürü sonucunda
Türkçeye kazand›rd›¤› bu yeni “kuﬂ dili”ni benim gibi, üstelik anadan do¤ma kuﬂ beyinli birisi bile anlamazken,
kuﬂlarla hiç ilgisi olmayan insanlar acaba anl›yorlar m›yd›?
Peki, kargadan kekli¤e, kanaryadan devekuﬂuna kadar
tüm kuﬂlar›n dilinden anlayan, serenofil derne¤ine üye
olabilmek için de, günlerce u¤raﬂ›p, önce, mahalle muhtarlar›ndan ç›kartt›klar› foto¤rafl› ve tasdikli üçer nüsha nüfus sureti ile ikametgâh kâ¤›d›n›, ayr›ca, bir de noterli¤e
onaylatan, ard›ndan da savc›l›¤a verdikleri dilekçelerin alt›na “sab›ka kayd›na rastlanmam›ﬂt›r” damgas›yla onurland›r›lan(!) kuﬂsever insanlar›n hiç olmazsa bir teki bile
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acaba bu kuﬂ dilini çözebilmiﬂ miydi? Merak ediyordum;
hatta, bu merak›m› gidermek için de, deminden beri karﬂ›s›nda oturdu¤um, bugüne dek kafas›nda kimbilir kaç fötr
ﬂapka eskitmiﬂ, deneyimli Kirkor Usta’ya da sordu¤umda
ald›¤›m yan›t, salak kafama inen bir davul tokma¤› gibiydi:
“Bak muhterem biraderim, görüyorum ki, sana; ‘senin
baﬂka iﬂin yoktur? Yoksam sen delisin zo?’ dedi¤imde hakl›ym›ﬂ›m; neden dersen, çok merak iyi bir ﬂey de¤ildir. ‹ngiliz’in sözünü hiç duydun?”
Soruyu tam anlamam›ﬂt›m; o da, zaten bunu hissetti ve
devam›n› getirdi: “Hani kar›ﬂt›rd›¤›n zaman her bokun alt›ndan ç›kan ‹ngilizlerin bir laf› vard›r; ‘kediyi öldüren merak›d›r’ seninki de o mesele! Bak evlad›m, sen de pek genç
say›lmazs›n ama, bana göre yine de gençsin; ben, Kirkor
Panosyan iﬂte gördü¤ün gibi bu dükkânda tam altm›ﬂ senedir baba mesle¤imi sürdürüyorum. Babam da piyano
akortçusuydu. Biz musikinin içinde do¤up büyüdük.
Onunla yo¤rulduk, onunla haﬂır neﬂir olduk. Benim amcam Prof. Panosyan da Pera’da dans dersleri verirdi daha
son zamanlara kadar. En güzel valsleri, çarlestonlar›, tango, rumba, fokstrot, çaçalar› ondan ö¤renmek için zaman›n matmazel ve madamlar› kuyru¤a girerlerdi. Neyse, geç
onlar›! Diyece¤im ﬂu ki; ben, babamdan ne gördümse, ne
duydumsa onu bilir, onu söylerim. Allah nur içinde yat›rs›n, her bayram ertesinde ﬁiﬂli’deki aile kabristan›m›z› ziyaret edip çiçek götürdü¤ümde, babam›n dedi¤i sözler
meﬂhur Zilciyan’›n zilleri gibi kulaklar›mda ç›n ç›n öter.
Kendi kendime derim ki: ‘Nur içinde yat, aziz pederim Ke¤am! Senin söylediklerin üç aﬂa¤› beﬂ yukar› hep do¤ru
ç›km›ﬂt›r’. Rahmetli babam derdi ki, ‘O¤lum Kirkor, her
piyano akort tutmaz’. Çok do¤ru laf! Do¤ru kelam! Ben de
ﬂimdi bunca senelik tecrübelerimden sonra anlad›m ki, baÇengellii¤ne / M›g›rdiç Margosyan F: 2
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z› piyanolar hatal› imal edilmiﬂlerdir, istedi¤in kadar u¤raﬂ,
istedi¤in kadar didin dur. Üç gün sonra akordu yine bozulur. Nah iﬂte vitrindeki gibi, akort tutmayan bir piyano!
Sahibi, madam Eleni, akort ettire ettire b›kt›, nihayet getirdi buraya b›rakt› ve çekip gitti. Yaln›z piyanolar m›? No!
Baz› insanlar›n sesleri de akort tutmaz evlad›m! Yaniya,
maalesef kimi sesler yaln›z kendilerine göre akortludur!”
Sözün buras›nda susan Kirkor Usta, biraz da feri gitmiﬂ
gözlerini gözlerime dikerek bu kez yeniden bir soru yöneltti: ‘Peki, de bakay›m, sen sesini kime göre akortlayacaks›n?’”
Do¤rusu Kirkor Usta’n›n hiç beklemedi¤im bu sorusu,
hem beyinsiz, hem de ﬂapkas›z baﬂ›ma yeni bir dert daha
açm›ﬂt›. Sahi, ben, do diyez sesimle karga gibi öterken, kimileri bunu, si bemol olarak m› de¤erlendireceklerdi? O
zaman, ben, ne menem bir iﬂe bulaﬂ›p, ne yapmaya kalk›ﬂacakt›m? Daha yolun baﬂ›nda, evrensel olan müzik dilinde bile anlaﬂmam›z mümkün olmad›¤› taktirde, ben, hangi dili kullanacakt›m?
Akﬂam›n alacakaranl›¤›nda Yüksek Kald›r›m’dan aﬂa¤›
do¤ru süzülürken, Kirkor Usta’n›n sözleri Zilciyan’›n zilleri gibi bu kez kulaklar›mda ç›nlay›p duruyordu ve sorulara
dönüﬂüyordu:
“Sesin akort tutar?”
“Kediyi öldüren merak›d›r! Bilooorsun?”
21 Haziran 1995
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Merak Meselesi

Gazeteden arad›lar, telefondaki hatun, “O, siz misiniz?”
diye sordu¤unda, “Evet, O benim!” der demez verdi veriﬂtirdi: “Pardon ama, bize olumlu veya olumsuz bir yan›t
vermediniz. Oysa sizden günlerdir haber alaca¤›z diye oyalan›p duruyoruz. Gazeteyi sizsiz ç›karmak istemiyoruz
ama, biraz daha oyalan›rsan›z ﬂunu ‘açç›k ve seççik’ biliniz
ki, sizsiz de ya ç›kaca¤›z, ya ç›kaca¤›z!”
Hiç beklemedi¤im bu z›lg›t› yiyince, do¤rusu kendimi
“süt dökmüﬂ kedi” misali suçlu hissettim. Yerden gö¤e
hakl›yd›lar. Hani, çocuklu¤umuzda elimize sinemaya gidecek kadar para geçti¤inde, tercihimizi “k›rk k›s›m tekmili
birden” filmlerinden yana yaparak, bu uzun filmleri seyrederken akl›m›zca bu iﬂi bedavaya getirir, sabah girdi¤imiz
sinema salonundan akﬂam ç›kard›k ya, ﬂimdi benim bu köﬂe yazarl›¤›, “köﬂe kapma” konusu da “tekmili birden”e
veya “y›lan hikâyesi”ne dönmüﬂtü. O filmlerin ﬂaﬂk›n ve
karars›z rejisörleri gibi ben de “kare”leri uzatt›kça uzat›yor, “Karars›z Kas›m”› oynayarak bir türlü filmin sonunu
belirten “the end”i koyam›yordum. Kafamda “yazmay›”,
b›y›¤a,“yazmamay›” da sakala dönüﬂtürdü¤üm için, dolay›s›yla ne “yukar›ya” ne de “aﬂa¤›ya” tüküremedi¤imden ve
sanki karar verebilmek için ille de bir yerlere tükürmek gerekiyormuﬂ gibi(!) ﬂaﬂk›n ördeklere dönmüﬂtüm. Peki de,
neden oyalan›p duruyordum? Asl›nda korkuyordum! Evet,
resmen bu iﬂi k›v›ramayaca¤›mdan dolay› tedirgindim.
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Bunca köﬂe yazar›n›n sorunlar›m›za e¤ilip kendince ahkâm
kesip, çözüm önerdi¤i bir diyar-› memlekette benim söyleyebileceklerim var m›yd›? Olabilir miydi?
“Eyvah! Eyvah da eyvah, düﬂündü¤ünü söyledi” ya da
“Düﬂündü¤ünü yazd›” diye insanlar “içeri t›k›l›p”, hatta
bir yerlerden kargatulumba “kovulurken” sadece ve sadece “onlar gibi” düﬂünmedi¤iniz için en hafifinden “hain”
damgas›yla suçland›¤›n›z, sadece ve sadece onlar›n “do¤ru”lar›n›n “in”, sizinkilerin “out” oldu¤u, tüm “yanl›ﬂ”lar›n yaln›z ve yaln›zca tapuda ad›n›za tescil edildi¤i böylesi
ahval ve ﬂerait içinde, sesimi, kime göre akort edecektim?
Yaﬂl›, deneyimli piyano akortçusu Kirkor ustan›n yöneltti¤i; “De bakay›m zo! Sesin akort tutar?” sorusuna ne cevap
verebilirdim ki? Benim sesimin akort anahtar› benim elimde miydi ki?
Adi bir h›rs›zl›k olay›nda, h›rs›zl›¤› yapan kiﬂinin, sanki
çok önemliymiﬂ gibi önce ve evvelemirde “Ermeni as›ll›” oldu¤u vurguland›ktan sonra olay› anlat›l›rken, yine ayn› ülkenin yine “Ermeni as›ll›” bir vatandaﬂ› uluslararas› bir baﬂar› kazand›¤› zaman, nedense “Ermeni as›ll›” oldu¤u göz
ard› edilip esamisi bile okunmazken, dahas›, “Gâvura k›z›p
oruç bozma” misali ve giderek “Ermeni!” sözcü¤ünün en
tumturakl› “küfür” yerine geçti¤i bir diyar-› vatan topra¤›nda, ben, hal-u periﬂan›m› on alt› kuruﬂluk damga pulunu da
yap›ﬂt›rd›ktan sonra kimlerin önüne koyup arz etmeliydim?
Arz etti¤imde de, “k›rk y›ll›k Yani, olur mu Kâni” felsefesiyle(!) sorgusuz sualsiz infaz m› edilecektim?
Merak ediyordum. Evet, gerçekten merak ediyordum:
“Yani”nin illa da “Kâni” mi olmas› gerekiyordu ﬂu k›ç› k›r›k, kavanoz dipli fani dünyada. Oysa, “Kâni’nin de illa ki
Yani” olmamas›, herkesin birbirinin kimli¤ine sayg› duydu¤u, birbirini sevgiyle kucaklad›¤› “yaln›z benim do¤rula20

r›m vard›r!”, “‹lle de benim borumu öttüreceksin! Sesini
de bu boruya göre akortlayacaks›n!” diyerek y›rt›n›p durmad›¤› bir dünya daha da güzel olmaz m›yd›?
Yaln›z merak etmiyor, ayn› zamanda “Ermeni as›ll›”
top sakall› bir papaz gibi, belki de, “Ermeni as›ll›, kuﬂ beyinli bir gariban zangoç” misali çan çalarak, tüm sa¤›r kulaklara, k›s›k sesimi duyurmak mecburiyetinde kald›¤›m,
böylesi durumlara düﬂtü¤üm için de utan›yordum…
Evet, sevgili Kirkor Usta! Sevgili biraderim! “Kediyi öldüren merak›d›r” bilooorum ama, ne yapal›m ki, “merak
da bir muratt›r!”
The end!
28 Haziran 1995
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