
“Ancak maalesef biz bu de¤erlerimizi,
farkl›l›klar›m›z› tükettik. Kaybedenler sa-
dece gidenler olmad›. Kaybeden yaln›zca
gitmek zorunda kalanlar ve ac› çekenler
de¤il, bizler kaybettik. Onlar bollu¤u da
bereketi de beraberinde götürdü. Bir da-
ha bu co¤rafyan›n tek bir farkl›l›¤›n›, tek
bir de¤erini yitirmeyece¤iz. Lütfen sizler-
den ricam topra¤›n›za geri dönün.”

Osman Baydemir
Diyarbak›r Büyükflehir Belediye Baflkan›

“Yasak Serenat” konserindeki konuflmas›ndan

Diyarbak›r, 28 Mart 2010



u s u l  g e r e ¤ i

Bu kitapta yer alan kimi metinler okurla ilk kez bulufluyor; ilk
halleriyle BirGün, Bianet, Özgür Gündem, Agos, Tiroj, Radikal ‹ki
vb. yay›n organlar›nda yer alm›fl olan kimi metinleri de yazar bu

kitap için yeniden kaleme ald›.

Metinleri izleyen “her gidifl yitifltir” adl› fliir ise küçük bir iki
farkla, yazar›n Tafllar fiahit (2008) adl› kitab›nda yer alm›flt›r.

Aç›klay›c› ve bibliyografik notlar yazara, Ermenice ve Kürtçe
sözcüklerin karfl›l›klar› ile köfleli parantez içindeki aç›klamalar

taraf›m›za aittir.

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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fifieeyyhhmmuuss  DDiikkeenn

1954 y›l›nda, Diyarbak›r’›n en eski mahallelerinden Ali
Pafla Mahallesi’nde, “Çeltik Kilisesi” karfl›s›ndaki eski
bir Diyarbak›r evinde do¤du. ‹lkokulu Cumhuriyet ‹lko-
kulu’nda, ortaokulu Ziya Gökalp Lisesi’nde okudu ve
orada bafllad›¤› lise e¤itimini Diyarbak›r Lisesi’nde ta-
mamlad›. 1978’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Siyaset ve ‹dari Bilimler Bölümü’nden mezun
oldu. ‹çiflleri Bakanl›¤› bünyesinde k›sa süreli mülki
amirlik (üç y›l) memuriyeti 12 Eylül 1980 askeri darbesi
ile son buldu. Halen yaflam›n› Diyarbak›r’da, Diyarba-
k›r Büyükflehir Belediyesi Baflkan Dan›flman› olarak
sürdürmektedir. Kent kültürü, kent kimli¤i ile yerel ve
sözlü tarih, bafll›ca ilgi alanlar›d›r. Yazarl›¤›n›n yan› s›ra
uzun y›llar aktif bir sivil toplumcu olarak da tan›nd›.
Türkiye Yazarlar Sendikas› ile Kürt Yazarlar Derne¤i
üyesi ve Uluslararas› PEN Yazarlar Örgütü Türkiye
Merkezi’nin Diyarbak›r Temsilcisi’dir. Yedi y›ldan bu
yana her pazar “Günün Do¤usu” köflesi ile BirGün ga-
zetesinde; sürekli olarak da www.bianet.org sitesinde
yazmaktad›r. “Diyarbekir Hikâyeleri” tiyatro oyunu ‹m-
gesel Düfller Tiyatro Toplulu¤u taraf›ndan oyunlaflt›r›-
larak 2004 y›l›nda A¤r›’dan K›z›ltepe’ye kadar on iki
yerleflim yerinde on alt› kez sahnelenerek 7000’in üze-
rinde seyirci ile bulufltu; ayn› y›l Diyarbak›r Devlet Ti-
yatrosu’nun Orhan Asena Tiyatro Festivali ile Diyar-
bak›r Büyükflehir Belediyesi’nin Kültür ve Sanat Fes-
tivali’nde de sahnelendi. fiiirsel metinlerinden oluflan
Tafllar fiahit kitab›ndan on üç fliiri Diyarbekirli ut sanat-
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ç›s› Yervant Bostanc› taraf›ndan bestelenip ayn› adl› bir
albüm yap›ld›.

TTüürrkkççee  kkiittaappllaarr››::
Kürdilihicazkâr Metinler (Doruk, Ankara 1997).
Güneydo¤u’da Sivil Hayat (Metis, ‹stanbul 2001).
S›rr›n› Surlar›na F›s›ldayan fiehir: Diyarbak›r (‹letiflim,

‹stanbul 2002, 6. bask› 2007).
Diyarbekir Diyar›m Yitirmiflem Yanar›m (‹letiflim, ‹stanbul

2003, 3. bask› 2009).
Tango ve Diyarbak›r (Lîs, Diyarbak›r 2004).
‹syan Sürgünleri (‹letiflim, ‹stanbul 2005, 2. bask› 2010).
Türkiye’de Sivil Hayat ve Demokrasi (Dipnot, Ankara 2006).
Amidal›lar, Sürgündeki Diyarbekirliler (‹letiflim, ‹stanbul

2007, 2. bask› 2009).
Tafllar fiahit (Lîs, Diyarbak›r 2008 fiubat, Eklerle CD’li

2. bask›, 2008 Aral›k).
Zevalsiz Ömrün Sürgünü Mehmed Uzun (Lîs, Diyarbak›r

2009).
Diyarbekir El Sall›yor (Diyarbak›r Tabip Odas› Yay›n›.

Türkçe-Kürtçe-‹ngilizce, Diyarbak›r 2009).
Bir Kürdün AKP Okumalar› (Evrensel, ‹stanbul 2009).

DDii¤¤eerr  ddiilllleerree  ççeevvrriillmmiiflfl  kkiittaappllaarr››::
Diyarbekir, Bajarê Ku Razên Xwe Ji Bircên Xwe Re Dibilîne

(S›rr›n› Surlar›na F›s›ldayan fiehir: Diyarbak›r. Kürtçe,
Kurmancî lehçesi, Zeynep Yafl’›n çevirisiyle, Lîs,
Diyarbak›r, 2006).

Dûrxirawekanî Raperîn (‹syan Sürgünleri. Kürtçe, Soranî
lehçesi, Feyzullah Brahîm Xan’›n çevirisiyle, Herêma
Kurdistan Wezareta Rewflenbîrî Yay›nlar›-Bîr Yay›nlar›
ortak kitap, 2007).

Diyarbakir: La ville qui murmure en ses murs (S›rr›n›
Surlar›na F›s›ldayan fiehir: Diyarbak›r. Frans›zca, François
Skvor’un çevirisiyle, Ariane Bonzon ve Mehmed Uzun’un
önsözüyle, Editions Turquoise, Paris 2010).
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GG‹‹TTTT‹‹LLEERR  ‹‹fifiTTEE……





SSaannaatt››  KKiimmddeenn  ÖÖ¤¤rreennddiinn??

“Kaç bin y›ll›k hasretimin koncas›”
Hemadek höyü¤ünde,
Sen Corc’un koni kubbesinden dökülmüfl
Mezopotamya güneflinin kavurdu¤u k›r›k dökük

kiremitler yerlerde
–tek tük sa¤lam kalm›fl olanlar› da var elbette–
Eski zamanlardan kalma y›k›nt›larda ruhsuzca

gezinenler zorlukla tan›yor
Fark›nday›m.
Oysa ne ustalar, hangi zarafetle dizmifllerdi o

kiremitleri kim bilir?

Efsaneye göre Lotus çiçe¤ini koklayanlar ülkelerinden
sürgün edilirlermifl… Di¤er ad› Nilüfer olan Lotus bu an-
lamda özgürlü¤ün simgesiymifl. Söyleyenlerin yalanc›s›-
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y›m. Lotus, çamurda yetiflse de yapraklar› çamurlanmayan
ve bulundu¤u yere kök sal(a)mayan bir çiçekmifl.

‹flte böylesine kök salamam›fl ve sürgün diyarlara terki
diyar olmufl bir Ermeni ustadan kuyum ve kalem sanat›n›
ö¤renmifl bir ustan›n Diyarbekir’deki mekân›na günlerden
bir gün Beyrutlu bir kalemkâr›n yolu düfler. Uzun uzun
sohbet ederler. Sohbet esnas›nda da birbirinin sanat›n›
ince dokundurmalarla “test” ederler.

Reflad’dan, Hamid’den, Vahid’den, Güllü, Aziz, Meci-
diye’den; yani bilumum alt›nlardan sonra seksen ayar
gümüflten yap›lan 40 kuruflluk bir gümüfl lira ister Bey-
rutlu kalemkâr. Eline al›r gümüfl liray›, sonra da uzat›r
tezgâhtaki ç›ra¤a ve “Silindirde bu liray› ezin,” der. Ezilmifl
ve üzerinde hiçbir nak›fl kalmam›fl dümdüz gümüfl liray›
eline al›r ve liran›n üzerindeki çelengi ve iflleri ezberden
yeniden t›pat›p çelik kalemiyle ifller.

Eski sanatta nakkafll›k, hattatl›k, kündekârî ne ise, alt›n
ve gümüfl tak›m üzerine çelik kalemle motif iflleme sanat›
olan sadekârl›k ve kalemkârl›k da odur. Kalemkâr, kalem
erbab›d›r.

Ermeni ustas›ndan kalemkârl›¤› ö¤renen flehri kadimli
usta; al›r eline Beyrutlu ustan›n yeniden iflledi¤i gümüfl
liray›, uzat›r ç›ra¤›na ve der ki; “Yeniden silindirden geçi-
rip düzlefltir bu gümüfl liray›”.

Sonra bafllarlar Beyrutlu ustayla sohbete ve gözleri de
hep Beyrutlunun yüzünde, gümüfl lira bir lökün üzerinde.
Sohbet esnas›nda hiç gümüfl liraya bakmadan kalem er-
bapl›¤›n› kullanarak Beyrutlu ustan›n suretini kaz›r gümüfl
liraya ve tutuflturur Beyrutlunun eline. fiafl›r›r Beyrutlu ve
“Verin elinizi öpeyim ustam,” der.1

Sonra ç›kar Beyrutlu Usta flehri gezmeye, bir kaday›fç›-
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n›n camekân›nda nar gibi k›zarm›fl burma kaday›flara gözü
iliflir. Girer içeriye sipariflini verir ve yemeye bafllar. Tad›
çok hofluna gider. Sorar. Dükkânda, bir köflede oturan
yafll› biri bafllar anlatmaya dedesinin hikâyesini ve der ki;
1880’li y›llarda eski sebze hali hemen arkam›zdayd›. ‹flte
karfl›m›zda gördü¤ün Ulu Cami ve hemen yan›bafl›m›zda-
ki Güzelifl Lokantas›. Ermeni Akip Usta’n›n, nam›di¤er,
halk aras›ndaki tabirle Akko Usta’n›n kaday›fç› dükkân›
da tam buradayd›. fiehrin tek burma kaday›fç›s›ym›fl o
y›llar Akko Usta. Tel tel qifi 2 cevizle, sadeya¤la ve pek-
mezle d›q3 ateflinde bak›r tepsilerde burma kaday›f haline
getirirmifl.

Bir gün Lice kazas›, Cebaxçur nahiyesinden Topal Ha-
san diye biri Diyarbekir’e gelmifl. Cemilpaflazadelerden
Eshat Bey’in kefaletiyle Akko Usta’n›n ç›ra¤› olmufl Topal
Hasan. Mesle¤i ö¤renmifl ustadan. 1915 Ermeni k›r›m›n-
dan sonra Ermeni Akko Usta bir flekilde flehirden kopup
‹stanbul’a gitmifl. Giderken de dükkân› Topal Hasan’a
b›rakm›fl:

“Dükkân sana emanet, yar›s› benim, yar›s› senin.”
Bir sene sonra, günler süren kara tren yolculu¤uyla To-

pal Hasan aya¤›n› sürüyerek ‹stanbul’a varm›fl ve ustas›n›
bulup hesab› önüne koymufl:

“Ustam, flu masraf›m›z, flu kalan da kâr›m›z.” 
“Sen dürüst bir adams›n Hasan. Ben o dükkân›n ciro-

sunu iyi bilirim. Hesab› do¤ru getirmiflsin. Art›k gözüm
arkada kalmaz. Kaday›fç› dükkân› da, sanat da senindir.
Helalühofl olsun,” demifl Akko Usta.

Y›llar geçer ve Cebaxçur-Bingöllü Topal Hasan, fieyh
Said K›yam›’na kalk›flanlara kat›l›r ve idam sehpas›ndan
döner. Soyad› kanunu ç›kar, Altunbo¤a soyad›n› al›r ve
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bugün kaday›f sanat›n› Diyarbekir’de icra eden bütün
Bingöllüler sanat› ondan ö¤renir…4

*
fiimdi sizlerle bir adalet öyküsü paylafl›p bu girizgâh›

noktalamak niyetindeyim.

Çok eski zamanlardan bu yana çanlar›yla ve kilisele-
riyle de an›lan eski flehirlerden birinde sormufllar flehir
sakinlerine:

“Çan, dört kezden fazla çalarsa sizce ölen kimdir?”

Krall›k ya da padiflahl›kla yönetiliyormufl ülke. Hukuku
kad›lar icra etmekle muktedirmifl, padiflah ad›na. S›radan
bir vatandafl öldü¤ünde büyük kilisenin dev çan› bir kez
çal›n›r ve uzun uzun yank›lan›rm›fl flehrin meydan›nda.
Eflraftan biriyse e¤er ölen, çan iki kez çalarm›fl. Büyük bir
devlet adam›ysa ölen, üç kez çal›n›rm›fl çan. Her zaman
kral ölmez tabii, kral öldü¤ündeyse büyük yas› haber ver-
mek için, çan dört kez çalarm›fl.

Gel zaman git zaman flehirde s›radan bir olay cereyan
eder. Taraflar kad›ya baflvurur. Davan›n san›¤› olarak gös-
terilen flahs›n ise masumiyetini bütün flehir halk› bilme-
deymifl. Dava herkesçe malum ve beratla sonuçlanmas›
beklenen bir davaym›fl. Beklenen olmam›fl! San›k a¤›r bir
para cezas›na mahkûm olmufl. Kad› sormufl: 

“Bir diyece¤in var m›?”
San›k yan›tlam›fl:
“Hay›r!”

Bir süre sonra büyük kilisenin çan› ç›nlamaya bafllam›fl.
Bir, iki, üç, dört ve befl kez! Törede görülmemifl bir ifl! ‹lk
dördü anlafl›l›r da, befl kez çalan çan neye delalet etmekte-
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dir? Kiliseye koflarlar flehir sakinleri ve bakarlar ki kad›
taraf›ndan haks›z yere cezaland›r›lan san›k çal›yor çan›.

Sorarlar:
“Ölen kim, neden befl kez?”
Yan›t ironiktir:
“Ölen adalettir.”

“Adaletsizli¤i önleyecek gücümüzün olmad›¤› zamanlar
olabilir, ama adaletsizli¤e itiraz etmeyi beceremeyece¤imiz
zaman asla olmamal›d›r!”

Siz, siz olun; halklara ve insanl›¤a karfl› ifllenmifl suçlara
tav›r al›n. Ve adalet isteyin. fiehri ve içinde yaflam›fl/yafla-
yan insanlar›, o flehri gözünden bile sak›narak yazan, anla-
tan birinden dinleyin. Böyle birinden dinler ve okursan›z
e¤er flehri, ç›plak “hakikat”i dinlemifl ya da okumufl gibi
olursunuz.

Ben bu kitapta okudu¤unuz metinleri sadece bir gazete
ilan›na kalm›fl imza olmakla yetinmeyip soyu k›tale u¤ra-
m›fl olanlardan özür dilemek ad›na yazd›m ve paylafl›yo-
rum. Metinler kitab› sizindir, helalühofl olsun.

fieyhmus Diken
19 Ocak 2011, Diyarbekir

NNoottllaarr
1 Kaynak kifli: Cemil Babür.
2 Qif: Saç k›l› inceli¤inde tel haline getirilmifl kaday›f hamuru.
3 D›q: F›nd›k büyüklü¤ündeki odun kömürü.
4 Kaynak kifli: Bilal Altunbo¤a.
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GGââvvuurr’’uu  GGiittmmiiflfl,,  MMaahhaalllleessii  KKaallmm››flfl  MM››??

bir eski zaman flehriydi Diyarbekir
her gelen kendinden bir fleyler katm›flt›
bu flehri kadimden bir fleyler götürmeden evvel

Bütün eski meseller “Esirgeyen, ba¤›fllayan, Allah’›n
ad›yla…” diyerek söze bafllar. Bafllar da söze, söz kalm›flsa
geriye e¤er! Sözün tükendi¤i anlarda, insan gözü girer dev-
reye. ‹flte foto¤raf böyle bir fleydir. Foto¤raf, sözün kifa-
yetsiz kald›¤›, ne söyleseniz, ne yazsan›z “bir eksik” kald›¤›/
kalaca¤› an’a, gelece¤e kaland›r. O denli gelece¤e kaland›r
ki; foto¤raf›n çekildi¤inin ertesi günü bile, belki de art›k
yaflanmayand›r foto¤raf›n bizatihi kendisinin anlatmaya
çal›flt›klar›…

Müjgan Arpat’›n Gâvur Mahallesi, Kalanlar-Gelenler ki-
tap-albümü de bu türden.
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Eskiden, mekânsal boyut itibariyle Diyarbekir sur içi-
nin sadece bir tane Gâvur Mahallesi vard›. Az(k)alan “gâ-
vur” sakinler üzülmesin, ay›p olmas›n diye s›kça telaffuz
edilmezdi Hançepek’in Gâvur Mahallesi. Vakta ki; M›g›r-
diç Margosyan Gâvur Mahallesi ad›n› koydu kitab›na, daha
rahat telaffuz edilmeye baflland› eski ve kadim Gâvur Ma-
hallesi…

Belki de yeni bir Gâvur Mahallesi kitab›yla daha zen-
ginlefltik, bunca yoksulluk içinde. Müjdesini de, beklenti-
sini de paylaflm›fl Müjgan Arpat, kitapta herkesin kendi
kavlince paylaflaca¤› bir Gâvur Mahallesi gerçekli¤inden
hareketle. Öyküsü, roman›, fliiri yaz›lacak Gâvur Mahalle-
si’nin. Tiyatrosu yap›lacak, sinema filmi çekilecek. Foto¤-
raflarla zenginleflecek. Sokak aralar›n›, orada, yaflanm›fl-
l›klar› belgeleyecek heykeller süsleyecek, duvar resimleri
çocuk f›rçalar›ndan sokaklar› flenlendirecek Gâvur Mahal-
lesi’nde.

Bir zamanlar Gâvur Mahallesi’nde yaflam›fl “ünlülerin”
eski evleri; flair, yazar müze evleri olacak belki!

Kitab›n “Hançepek’e Hoflgeldiniz” sunuflunda Ayfle
Günaysu paylaflm›fl, tarihin sakl› sayfalar› aras›nda kalan
“ayr›nt›lar›”, Ufuk Üngör’ün belgelerden aktard›klar›nda!

1 Haziran (Cumartesi 1915)’da (Diyarbak›r Valisi Dr.
Reflid) milislerine emir verdi. Ermeni Mahallesi Hançe-
pek’te yaflayan 1060 Ermeni erkek ve kad›n› evlerinden
toplad›lar. Mardin Kap›s›’ndan geçirerek Diyarbak›r
ovas›na ç›kard›lar. Hepsini bir araya toplayarak onlara
Valilik emrini okudular. E¤er ‹slam’› kabul ederlerse
hayatlar› ba¤›fllanacakt›. Oybirli¤iyle de¤ilse bile, Han-
çepekliler bunu reddettiler. Giysilerini ç›karmalar› ve
üstlerindeki eflyalar› bir kenara koymalar› emredildi.
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Milisler ve yerel halktan kifliler hepsini tüfek, balta, k›-
l›ç ve hançerlerle öldürdüler. Kad›nlardan birço¤una
tecavüz edildi, baz›lar› da köle olarak sat›ld›. Cesetler
kuyulara, hendeklere at›ld›, ya da “erkekler yüzükoyun,
kad›nlar s›rtüstü” olmak üzere düz ovada çürümeye terk
edildi.1

Belgenin paylaflt›rd›klar›ndan tam yüz y›l sonra, usta
kalem M›g›rdiç Margosyan Tespih Taneleri kitab›nda ba-
bas› Diflçi Sarkis’in a¤z›ndan, anlat›ya esas al›fl›n› dayan-
d›rd›¤›na inand›¤›m cümleleriyle, k›r›m, büyük felaket
s›ras›ndaki Qefle2 günlerini anlat›yor.

Daha sonra baba Sarkis, Qefle’den, sürgünden geride
kalanlar›, ya da zulümden, büyük felaketten y›llar sonra
bir flekilde yeniden Diyarbekir Gâvur Mahallesi’nde bu-
luflanlar›; “Hele gel›n. Hep barabar sayax baxax, Diyar-
bekir’de kaç xane Heredanli, kaç xane Liceli, kaç xane
Eg›lli, kaç xane Piranli Hay [Ermeni] var?" diyerek tespihin
elde avuçta kalanlar›n› paylafl›yor.

‹flte tam da tespihin darmada¤›n olan tanelerinden
uzak düflenleri bir yana b›rakmak kayd›yla; Müjgan Arpat,
art›k 33’lük küçük bir tespihin tanelerinde dahi bir anlam
tafl›mayacak say›yla kalan sakinlerini, Diyarbak›r’a befl y›l-
l›k gidiflli geliflli bir dönemsel çal›flmaya konu etmifl. Bir de
tarihin olanca gerçekli¤i ile yüzy›l›n bafl›nda “Bugün bana,
yar›n da sana” her daim do¤rulamas›na gönderme yapar-
cas›na; 1980 darbesi sonras›nda yaflanan savafl›n Kürde
düflen sürgünlü k›r›m›n›n, eski sakinleri yitmifl bitap ve
yorgun küçelerine düflen, “yeni konuklar›, yoksul Kürt”
yüzlerinin flehre yeni “gelenler”ini!

Sayfalar aras›nda “gezinirken” gözüm en çok Anto Da-
y›’y›, Antranik Zor’u arad›. Acaba o da var m›, diye. Yok-
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M›g›rdiç Margosyan, fieyhmus Diken’le birlikte Di-
yarbak›r Surp Giragos Kilisesi avlusundaki kuru-
mufl tulumbaya su doldurup çal›flt›r›yor ve y›llarca
bu kilise vakf›n›n mütevelli heyetinde çal›flan baba-
s› Diflçi Sarkis ile kilisenin zangoçlu¤unu yapan He-
redanl› hemflehrisi, tafl ustas› M›g›rdiç’i, nam›di¤er
Z›fkar’›, Tespih Taneleri kitab›n›n kapa¤›ndaki re-
simleriyle de olsa, “tafl›n, tulumban›n da hat›r› var-
d›r” diyerek bu karede ölümsüzlefltiriyor.



tu! Çünkü ‹stanbul’a tedavi olmak üzere gitmifl ve o da
“kalanlar”›n fleceresinden epeycedir düflmüfltü. Oysa daha
dün gibiydi Surp Giragos Kilisesi’nin tavan› çökmüfl ve
her bir yan›ndan, karfl›n›za ç›kacak her boflluktan, avlusu-
na girilebilecek mekân›na, illa ki Anto Day›’n›n, kufla¤›n›n
aras›ndaki anahtar›, pasl› kilide geçirerek zahmetle aç›fl›-
n›n görüntüsü.

Gâvur Mahallesi’nin yeni foto¤raflar› aras›nda flöyle bir
gezindim. Çakmak Soka¤›’n›n flahniflinli evinin pahl› kö-
flesindeki “usta iflçilik” omzumun tafla çarpmas›n›, sokak
esteti¤i manas›nda sanal olarak göz karar› korudu. Kap›lar,
flakflakolar, bofl havuzlar, y›k›k duvarlar, çökmüfl tavanlar,
soluk ve tedirgin sanki yer yer öfkeli bir de soran sorgu-
layan yüzler bana arkadafll›k etti. Dilimde Bayburtlu Zih-
ni’nin koflmas› vard›:

Vard›m ki yurdumdan aya¤ göçürmüfl
Yavru gitmifl, ›ss›z kalm›fl ota¤›
Câmlar flikest olmufl, meyler dökülmüfl
Sâkiler meclisten çekmifl aya¤›…

Sarkis Çerkezyan’›n Dünya Hepimize Yeter kitab›nda
okumufltum. Ermeni k›zlar› evlenmeden önce çeyiz olarak
haz›rlad›klar› etamin dokuman›n üzerine bir yaz› nakfle-
der, sonra da çerçeveletip evlendikten sonra gelin olarak
gittikleri evlerinin duvar›na asarlarm›fl. O etaminin üze-
rinde Ermenice olarak “Tanr› Sevgidir” yazarm›fl. ‹flte,
içinde insan ve mekân sevgisi olan birinin yapt›¤› haysi-
yetli bir “ifl” olarak sayfalar›n› okflad›m Müjgan Arpat’›n
Gâvur Mahallesi, Kalanlar-Gelenler’ini…

Eski mekânlar›n sakinleri yitince, sahipsiz kal›nca o
mekânlar, sevgiden de uzaklafl›p mahzunlafl›yorlar. Yeni
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