ZOYA P‹RZAD
1951’de ‹ranl› Ermeni bir ailenin k›z› olarak Abadan
kentinde dünyaya geldi. 1990’l› y›llarda k›sa öyküleri
çeﬂitli dergilerde yay›mlanmaya baﬂlad›. 2002’de ilk
roman› olan Çera¤ha Ra Men Hamuﬂ Mikonem (Iﬂ›klar›
Ben Söndürürüm) yay›mland›. Bu kitap ‹ran’da çok say›da
bask› yapt›, çeﬂitli ödüller ald› ve birçok Avrupa diline
çevrildi. Pirzad’›n eserleri, ‹ran Edebiyat› için oldu¤u
kadar Ermeni Diyaspora Edebiyat› için de, baﬂar›l›
kiﬂileﬂtirmeleri, kad›n›n iç dünyas›ndaki çat›ﬂmalar›
yans›tmaktaki ustal›¤›, gündelik hayat›n s›radan yönlerini incelikle ele al›ﬂ› ve karakterlerinin kulland›¤› dildeki
uyumla, oldukça özgün bir roman anlat›c›l›¤›n›n temsilcisi haline geldi.
Baﬂl›ca Eserleri
Misl-e Heme-ye Asrha (Bütün Akﬂamlar Gibi)
Yek Ruz Mande Be ‹yd-e Pak (Paskalya’ya Bir Gün Kald›)
Taam-e Ges-e Hurmalu (Hurman›n Kekre Tad›)
Adet Mikonim (Buna Al›ﬂaca¤›z)

1

usul gere¤i
Bu kitap, Zoya Pirzad’›n Farsça
Çera¤ha Ra Men Hamuﬂ Mikonem (Iﬂ›klar› Ben Söndürürüm)
adl› roman›n›n çevirisidir (Tahran: Nashr-a-Markaz, 2002).
Orijinal metinde Türkçe veya yabanc› dillerde geçen ya da
vurgu amac›yla özellikle italik olarak b›rak›lan sözcükler
italik dizildi. Baz› kiﬂi ve kavramlarla ilgili aç›klamalar
dipnotlarla verildi.
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›.

yay›nc›n›n notu
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Okul servisinin fren sesi duyuldu. Ard›ndan bahçenin demir kap›s›n›n g›c›rt›s› ve yeﬂilli¤in ortas›ndaki ince yol üzerinde koﬂuﬂma sesleri. Duvar saatine bakmama gerek yoktu. Ö¤leden sonra, dördü çeyrek geçiyordu.
D›ﬂ kap› aç›ld›¤›nda ellerimi önlü¤ümle kurulad›m ve
seslendim:
“Hemen okul önlü¤ünüzü ç›kar›p elinizi yüzünüzü y›k›yorsunuz! Çantalar› da yolun ortas›na b›rakmay›n.”
Kâ¤›t peçete paketini masan›n ortas›na do¤ru çektikten
sonra, sütü ç›karmak için buzdolab›na do¤ru döndü¤ümde
mutfak kap›s›n›n önünde duranlar›n dört kiﬂi oldu¤unu
fark ettim.
“Selam” dedim.
“Misafiriniz oldu¤unu söylememiﬂtiniz. Siz önlü¤ünüzü de¤iﬂtirene kadar arkadaﬂ›n›z›n yeme¤i de haz›r olur”.
Neyse ki sadece bir misafir getirmiﬂlerdi. Armine’yle
Arsine’nin aras›nda utangaç bir ﬂekilde duran k›zca¤›za
bakt›m. ‹kizlerden daha uzun boyluydu ve onlar›n tombul,
al yanaklar› ve beyaz yüzü yan›nda, solgun ve zay›f görünüyordu. Armen birkaç ad›m geride durmuﬂtu. Sak›z çi¤niyor, k›zca¤›z›n uzun saçlar›na bak›yordu. Beyaz gömle¤i
pantolonundan d›ﬂar› ç›km›ﬂt›, üstten üç dü¤mesi aç›kt›.
Hep yapt›¤› gibi biriyle kap›ﬂm›ﬂ oldu¤u belliydi. Dördüncü tabakla barda¤› masan›n üstüne koydum ve kendi kendime “umar›m yine okuldan ça¤r›lmam” dedim.
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Armine parmaklar›n›n ucunda yükseldi, elini k›zca¤›z›n omzuna koydu.
“Emili’yle otobüste tan›ﬂt›k.”
Arsine elini Emili’nin saçlar›na uzatt›.
“C-4’e yeni taﬂ›nd›lar.”
Ekmeklikten bir sandviç ekme¤i daha ç›kard›m. Taﬂ›nd›klar›n› nas›l da fark etmemiﬂtim? C-4 hemen karﬂ›m›zdaki evdi. Yolun karﬂ› taraf›. Armine konuﬂtu:
“Dün taﬂ›nm›ﬂlar.”
Arsine devam etti.
“Biz lokaldeyken.”
Sonra ikisi birden k›za do¤ru döndü.
Armine’nin önlü¤ünün cebi, kim bilir kaç›nc› kez y›rt›lm›ﬂt›.
“Önceleri C-4’te Sofi vard›.”
Görmedi¤im halde Arsine’nin de cebinin kenar›n›n
y›rt›ld›¤›n› biliyordum.
“Sofi’nin annesi Nina teyze…”
Armine’nin beyaz yakal›¤›n›n dü¤mesi aç›kt›.
“Garnik amca da Sofi’nin babas›…”
Arsine kendi yakal›¤›n›n dü¤mesini açt›.
“H›mm, ne kadar lezzetli olmuﬂ. Öyle de¤il mi Armine?”
Armine h›zla baﬂ›n› sallad›.
“Gülmekten öldürecekti bizi.”
‹kisinin de yakalar›n› açt›m ve k›zca¤›za bakt›m. ‹kizlerle pek ilgilendi¤i yoktu. Ellerini arkas›nda kavuﬂturmuﬂ
gözucuyla etrafa bak›yordu. Dudaklar› pespembeydi. Sanki ruj sürmüﬂ gibiydi. Dördüncü sandviç ekme¤ini ortas›ndan bölerken konuﬂtum:
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“Eller ve yüzler y›kans›n.”
D›ﬂar› ç›kt›klar›nda zihnimin kötümser yan› evhamlanm›ﬂt› her zamanki gibi. K›zca¤›z, o kadar dikkatli neye bak›yordu? Pis bir yer mi vard›? Sak›n mutfak, gözüne çirkin veya tuhaf gelmiﬂ olmas›n? ‹yimser yan›m imdad›ma yetiﬂti.
“Mutfa¤›m belki fazlaca t›kl›m t›kl›m olabilir ama hiçbir zaman pis de¤ildir. Ayr›ca küçük bir k›z çocu¤unun ne
düﬂündü¤ü o kadar da önemli de¤il.”
Tereya¤›n›n üstüne peynir sürdüm, dördüncü taba¤a
sandviçi koydum ve etrafa ﬂöyle bir göz att›m. Üst raflardaki toprak saks›lara, kurumuﬂ çiçeklere bakt›m, duvara
ast›¤›m sarm›sak ve k›rm›z›biber hevenklerine. ‹yimser yan›m beni teselli etmeye çal›ﬂ›yordu.
“Baﬂkalar›n›n mutfa¤›nda olmay›p senin mutfa¤›nda
olan bütün bunlar, di¤er her ﬂey senin için güzel; hatta annen, k›z kardeﬂin, dostlar›n ve tan›d›klar›n alay edip ‘Klaris’in mutfa¤› ayn› Hansel ile Gretel masal›ndaki cad›n›n
kulübesine dönmüﬂ. Ne ararsan var!’ deseler bile insanlar›n sözlerine al›nmamak gerek ve…”
Gözüm pencerenin pervaz›ndaki saks›ya tak›ld›. Topra¤›n› de¤iﬂtirmem gerekiyordu.
Elini yüzünü y›kayan Armen, k›zlardan önce mutfa¤a
döndü. Saçlar›n› ›slat›p geriye do¤ru taram›ﬂt›. Önünde
uzun boynuzlu bir koçbaﬂ› motifi bulunan, çok sevdi¤i siyah gömle¤ini giymiﬂti. Sanki her gün tekrarlad›¤›m tembihler yavaﬂ yavaﬂ etkisini gösteriyor, on beﬂ yaﬂ›ndaki o¤lum temiz ve düzenli olmay› ö¤reniyordu.
Barda¤a süt koydum ve “Keﬂke anneannen burada olsayd› da görseydi.” dedim. Barda¤› ald›.
“Neyi görseydi?”
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Karﬂ›s›na oturdum, elimi çenemin alt›na koyup ona
bakt›m.
“Olsayd› da, torununun sadece lokale ve misafirli¤e giderken saçlar›n› taray›p, temiz elbiseler giymedi¤ini görseydi. Hem söz dinliyor, hem evin içinde düzenli.”
Yana¤›n› okﬂamak için elimi uzatt›¤›m gibi baﬂ›n› geri
çekti.
“Yapma! Saç›m bozuldu.”
Elim bir süre havada öylece kald›. Sonra, laz›m olmad›¤› halde, masan›n üstündeki tuzlu¤u ald›m.
Armine ve Arsine, Emili’nin ellerinden tutmuﬂ çekiyorlard›.
“Hadi gel! Utanma. Gel!”
Emili bana bakt›. ‹ri gözleri siyah ve berrak iki bilye gibiydi. Gülümsedim.
“‹çeri gelsene Emili.”
Armen yerinden do¤ruldu, Emili’nin oturmas› için bir
sandalye çekti. Hayret ettim. Bu yapt›¤›, her gün tembihleyip durdu¤um ﬂeylerden biri de¤ildi.
Armine ve Arsine her zamanki gibi peﬂ peﬂe konuﬂuyorlard›.
“Emili büyükannesi ve babas›yla gelmiﬂ Abadan’a.”*
“Keﬂke bizim saç›m›z da Emili’ninki gibi düz olsayd›.”
“Emili bizden üç yaﬂ büyük.”
“Emili daha önceleri Mescidi Süleyman’da** okula gidiyormuﬂ.”
*

‹ran’›n güneybat›s›nda, Kuveyt s›n›r›ndaki Huzistan bölgesinde,
nüfusu 350.000’e yak›n kent.
** ‹ran’›n Huzistan bölgesinde, Bahtiyari olarak bilinen etnik grubun a¤›rl›kl› olarak yaﬂad›¤› kent. Nüfusu 150.000’e yak›nd›r.
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“Londra’da da okula gitmiﬂ.”
“Kaklüta’da da okula gitmiﬂ.”
Armen k›s k›s güldü.
“Kaklüta de¤il, Allah’›n aptal›, Kalküta.”
‹kizler hiç üzerlerine al›nmad›lar.
“Anne, Emili’nin ellerine bak, ne kadar beyazlar.”
“Ayn› Rapunzel’in elleri gibi.”
Gözucuyla Emili’ye bakan Armen yine k›s k›s gülünce
ikizler bu sefer parlad›lar. Tart›ﬂma baﬂlamadan aç›klama
yapt›m:
“Rapunzel, Arsine’nin oyuncak bebe¤i.”
Armine, “Biz otobüste Emili’ye söyledik” dedi. Barda¤›ndaki sütün son damlalar›n› içti ve boﬂ barda¤› bana
uzatt›.
Arsine sandviçinden bir parça ›s›rd› ve dolu a¤z›yla
“Gelmesinin nedeni de zaten…”
Armine tamamlad›:
“Birazc›k Rapunzel’e bakmak. Sonra hemen evine dönecek. Süt lütfen.”
Armine’ye süt doldurdum, Arsine’ye “A¤z›m›z doluyken konuﬂmuyoruz” dedim. Armine sütünü yudumlad›.
“E¤er öyle olmasa Emili, izinsiz kimsenin evine…”
Armine sözünü bitirmeden Arsine devam etti:
“Büyükannesi k›zar.”
‹kisi birden “Eyvaaah!” diye ç›¤l›k at›p Emili’ye bakt›lar. Armine’nin dudaklar›n›n çevresi bembeyazd›.
Bir tane kâ¤›t peçete ç›kar›p Armine’nin eline verdim,
“A¤z›n›n etraf›” dedim. Sonra k›zca¤›za do¤ru döndüm.
“Büyükannene haber verdin mi buraya…”
Tam bu s›rada zil çald›.
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Emili yerinden f›rlad›.
Yolun yar›s›ndayken zil yine çald›. Yerdeki geliﬂigüzel
at›lm›ﬂ çantalar›n üzerinden geçip kap›y› açt›m.
Birini görece¤imi umdu¤um yükseklikte kimseyi göremedim. Onu görünceye kadar baﬂ›m› epey e¤mem gerekti.
Boyu k›sayd›. Çok k›sa. Aﬂa¤› yukar› dirse¤ime geliyordu.
Çiçekli bir manto giymiﬂ ve beline siyah örme bir ﬂal ba¤lam›ﬂt›. Boynunda üç s›ra inci kolye vard›. Çimenli¤in içinden
bir kurba¤a v›raklad› ve k›sa boylu kad›n neredeyse ba¤›rd›:
“Emili burada m›?”
Korktum.
“Ah bu çocuklar… Hiçbir zaman söz dinlemiyorlar.”
Kolyesini tuttu:
“Burada de¤il mi?”
Gitmek için döndü¤ü s›rada, “Burada!” dedim.
“ﬁimdi anlad›m habersiz geldi¤ini. Endiﬂelendiniz muhakkak.”
Kolyeyi b›rakt›, gözlerini yumdu.
“Ak›ls›z çocuk.”
“Hakl›s›n›z, ben de sizin yerinizde olsayd›m merak
ederdim. ‹çeri buyrun.”
Gözlerini açt›, baﬂ›n› yukar› kald›rd› ve beni sanki henüz fark etmiﬂ gibi yüzüme bakt›. Sonra h›zla elini, baﬂ›n›n
arkas›na toplad›¤› saçlar›na götürdü.
“Affedersiniz. Aptal çocuk bende ak›l b›rakmad›.”
Saçlar› bembeyazd›.
Elini uzatt›.
“Ben Elmira Simonyan. Emili’nin büyükannesi.”
Meçhul kurba¤a yine v›raklad›, bu defa bir baﬂka kurba¤a, daha uzun v›raklayarak ona cevap yetiﬂtirdi. Elim aya¤›m
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birbirine dolaﬂt›. Sebebi de belki Emili’nin büyükannesinin
boyunun k›sal›¤›yd› veya ikindi vakti, saat dörtte inci bir
kolye takm›ﬂ olmas› ya da bu s›cak havada yünden bir ﬂal
örtmesi yahut da ses tonundaki aﬂ›r› resmiyet. Belki de bunca y›ld›r Abadan’da yaﬂamama ra¤men seslerine de görünüﬂlerine de bir türlü al›ﬂamad›¤›m ﬂu kahrolas› kurba¤alard› sebep. Ellerimi önlü¤ümle kurulad›m, ona do¤ru uzatt›m.
“Ben Klaris. Klaris Ayvazyan.”
Neden ben de t›pk› onun gibi konuﬂuyordum?
Elimi öyle kuvvetli s›kt› ki alyans›m parma¤›m› ac›tt›.
Gözlerini k›st›.
“Culfal›* Ayvazyan’lardan m›s›n›z yoksa?” dedi. Gözlerinin etraf›ndaki k›r›ﬂ›klar ayn› boy ve biçimdeydi. Biri
dikkatle çizmiﬂti sanki.
Annem hep sorard›: “Niçin bütün kad›nlar gibi yüzü¤ünü sol eline takm›yorsun?”
Aç›klamaya baﬂlad›m.
“Ayvazyan, eﬂimin soyad›. Tebrizli Ayvazyan’lardan.
Annem ‹sfahan’da do¤muﬂ. Arﬂaluys Viskanyan. Tan›r
m›s›n›z?”
K›z kardeﬂim alayc› bir gülümsemeyle, “E¤er öyle yaparsa, insanlar Klaris Han›m’›n di¤er kad›nlara benzemedi¤ini nas›l anlayacaklar?” derdi.
Tekrar ellerini saçlar›na götürdü.
“E¤er lakaplar›n› bilsem belki tan›rd›m. Uzun zamand›r
Culfa’ya gitmedim.”
Kem küm ettim. ‹sfahan’daki Culfa Ermenilerinin bir*

Azerbaycan’da ayn› adla an›lan eyalet ve onun baﬂkenti olan
kent. ‹ran’da Azerbaycan s›n›r›na yak›n olan baz› bölgeler için de
kullan›lan bir add›r.
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birine takt›¤› lakaplar öyle pek de güzel adlar de¤ildi. Annemin büyükbabas›na Boﬂbo¤az Misak derlerdi, elbette
bundan hiç hoﬂlanmad›¤›m› herkes bilirdi. Neyse ki, k›sa
boylu komﬂum cevap vermemi pek de beklemiyordu. Sanki yorulmuﬂ gibi bir o tarafa bir bu tarafa k›p›rdand›.
“Lütfen Emili’ye seslenir misiniz, iﬂim çok.”
Kap›n›n önünden kenara çekildim.
“Lütfen içeri buyrun. Çocuklarla beraber bir ﬂeyler
at›ﬂt›r›yor.”
Yine elini inci kolyesine götürdü.
“At›ﬂt›rmak m›?”
Bu kez hiçbir kurba¤adan ç›t ç›kmad›. Ama yine elim
aya¤›m birbirine dolaﬂt›.
“Tereya¤l›, peynirli sandviçle süt.”
Niçin aç›klama yap›yordum?
Bak›ﬂ›n› aﬂa¤› çevirdi, boynumdaki küçük haça dikkatlice bakt›.
“Peyniri sevmez. Sütü de s›cak olmal›, içinde de iki çay
kaﬂ›¤› bal.”
Yine ba¤›r›yordu.
Bir hastaya yanl›ﬂ ilaç vermiﬂim hissine kap›ld›m. Ben
bir ﬂey diyemeden içeri girdi, geliﬂigüzel f›rlat›lm›ﬂ çantalar›n üzerinden üç sekiﬂte mutfa¤a ulaﬂt›. Çantalar› aya¤›mla
kenara itip peﬂinden gittim. Emili duvara adeta yap›ﬂm›ﬂt›.
Zarif bedeninin bask›s›, Sayat Nova’n›n* karakalem resmini parçalamaktayd›. ﬁairin yüzünün yar›s› Emili’ye dönük*
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(1712, 1717 veya 1722 Tiflis - 1795, Tiflis) As›l ad› Harutyun Sayatyan olan ﬂair, ozan. Ermenice, Farsça, Gürcüce ve Azerbaycanca ﬂiirleri ve ﬂark›lar› vard›r. Bu dillere olan hâkimiyeti, kimi
ﬂiirlerinde dört dili birden kullanmas› ile meﬂhurdur.

tü. Sayat Nova’n›n ﬂiirlerinde “Güzel”* diye seslendi¤i sevgilisi, mutlaka Emili’ye benziyordur diye akl›mdan geçiverdi. Büyükanne bu kez gerçekten ba¤›rd›.
“E¤er pencereden, buraya geldi¤ini görmeseydim bütün ﬂehri dolaﬂacakt›m yine!”
‹kizler a¤›zlar› aç›k ona bak›yorlard›, Armen o kadar ﬂaﬂ›rm›ﬂt› ki, ﬂimdi gülece¤ine emindim. Armen’in dikkatini
da¤›tmak ve bir ﬂey söylemiﬂ olmak için, “Emili” dedim,
“Peynir ve so¤uk süt sevmedi¤ini niçin söylemedin?” Herkesin gözü bir an Emili’nin boﬂ taba¤›na ve barda¤›na döndü. Mahcup bir halde büyükanneye bakt›m.
“Çocuklar bir arada olunca…”
Beni hiç dinlemeden Emili’ye ba¤›rd›:
“Yürü bakal›m!”
K›zca¤›z, kovalanan bir tavﬂan gibi mutfaktan d›ﬂar›
koﬂtu.
Evin kap›s›n› kapatt›m, sinekli¤in arkas›ndan onlara
bakt›m. Otlar›n aras›ndan geçen dar yolun sonuna do¤ru,
bahçenin çiçek ekti¤im k›sm›na yak›n, büyükanne elini
kald›r›p torununa hat›r› say›l›r bir tokat indirdi. Paspas›
düzelttim, koridordan geçtim, çocuklar arkadaﬂlar›n›n tokat yedi¤ini mutfa¤›n penceresinden görmemiﬂ olsalar bari diye akl›mdan geçirdim.
Mutfa¤a girdi¤imde Armine, sandalyenin üstüne ç›km›ﬂ, karn›n› da ileri ç›karm›ﬂt›. Arsine’ye bakarak “yürü
bakal›m!” diye ba¤›rd›. Üçü birden gülmeye baﬂlad›. Gülmemek için kendimi ne kadar tutmaya çal›ﬂt›ysam da olmad›. Bayan Simonyan’dan pek de k›sa de¤ildi, yapt›¤›
taklitse her zamanki gibi harikayd›.
*

Metnin orijinalinde de bu sözcük Türkçe olarak kullan›lm›ﬂt›r.
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