İstanbul, 21.6.1994

Kitap bask›ya haz›rlan›rken,
14 Ekim 2006’da Amerika’da vefat eden,
Heredan-Diyarbak›r-‹stanbul-New Jersey çizgisinde
göçle geçen bir yaﬂam süren day›ma,
ustam Demirci Haço’ya…

Haçadur Temiz, 1923-2006
Ustam, vars›n bundan böyle
Diyarbak›r Demirciler Çarﬂ›s›’ndaki
örslerin kula¤› ç›nlas›n, an›n bir de
bu kitaplarda yaﬂas›n.
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Bu kitapta, Ermeni alfabesinden Latin alfabesine yap›lan
transkripsiyonlarda, kurallara uymaktan çok, özellikle
Ermeniceye aﬂina okurlar dikkate al›narak, telaffuz a¤›rl›kl›
bir yaz›m tercih edilmiﬂtir. Kitap adlar› vb.’nin yan› s›ra
Ermenice sözcükler italik dizilmiﬂ, Diyarbak›r a¤z›na özgü
sözcükler ise genelde t›rnak içinde (“küçe”), Kürtçe sözcükler ise kendi yaz›mlar›yla verilmiﬂtir (Xalo).
Diyarbak›r a¤z›n›n baz› seslerini ancak fonetik bir yaz›mla
yans›tmak mümkün olmakla birlikte, yazar›n bu a¤›zla
kaleme ald›¤› bölümlerde bu yol seçilmemiﬂ, sadece titreﬂimli
sert “h” g›rtlak ünsüzü için “¤h” yaz›m› tercih edilmiﬂtir
(genelde “kh” ile, Kürtçe “x” ile yaz›lan ses).
K›saltmalar: Erm. (Ermenice), Kür. (Kürtçe)
Türkçe yaz›mda, Adam Yay›nlar›’n›n
Ana Yaz›m K›lavuzu’na uyulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
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M›g›rdiç Margosyan

Tespih Taneleri
Kapak Tasar›m›

Mehmet Sinan Niyazio¤lu
Kapak Foto¤raf›

“Kafle” art›¤› iki Heredanl› (Diyarbak›r, 1940’l› y›llar)
Diﬂçi Sarkis, nam-› di¤er Diﬂçi Ali, köylüsü ve has arkadaﬂ›
Taﬂç› M›g›rdiç’in, nam-› di¤er Z›fkar’›n ya da lakab›yla
“Maraﬂal”›n diﬂini tedavi ederken.
Diﬂçi Sarkis yazar›n babas›d›r, “Maraﬂal” ise ünlü sinema
oyuncusu Sami Hazinses’in ya da Samuel’in, “Samo”nun…

*
Diﬂçi Ali ‹stanbul ﬁiﬂli’deki, “Maraﬂal” Diyarbak›r’daki,
o¤lu “Samo” ise Kad›köy’deki Ermeni mezarl›¤›nda yat›yor;
birer tespih tanesi…
ISBN 975-7265-87-X
Bask›

Sena Ofset
2. Matbaac›lar Sitesi 4NB7-9-11 Topkap›-‹stanbul
Tel: (0212) 613 03 21

Birinci Bask›: Ekim 2006, ‹stanbul
Alt›nc› Bask›: A¤ustos 2010, ‹stanbul

TESP‹H TANELER‹
ANI-ROMAN

MIGIRD‹Ç MARGOSYAN

MIGIRD‹Ç MARGOSYAN
23 Aral›k 1938’de Diyarbak›r’da, Hançepek Mahallesi’nde (Gâvur Mahallesi) do¤du. E¤itimini Süleyman Nazif ‹lkokulu, Ziya Gökalp Ortaokulu, daha sonra ‹stanbul’daki Bezciyan Ortaokulu ve Getronagan
Lisesi’nde sürdürdü. ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe
Bölümü’nü bitirdi.
1966-1972 y›llar› aras›nda Üsküdar Selams›z’daki Surp Haç T›brevank Ermeni Lisesi’nde müdürlü¤ün yan› s›ra felsefe, psikoloji, Ermeni dili ve edebiyat› ö¤retmenli¤i yapt›. Daha sonra ö¤retmenli¤i b›rakarak ticarete at›ld›. Edebi çal›ﬂmalar›n› aral›ks›z sürdürdü. Marmara
gazetesinde yay›mlanan Ermenice öykülerinin bir bölümü Mer Ayt
Go¤mer› [Bizim Oralar] ad›yla kitap haline getirildi (1984) bu kitab›yla
1988’de, Ermenice yazan yazarlara verilen Eliz Kavukçuyan Edebiyat
Ödülü’nü (Paris-Fransa) ald›. Gâvur Mahallesi (1992), Söyle Margos Ne relisen? (1995) ve Biletimiz ‹stanbul’a Kesildi (1998) adl› Türkçe kitaplar›n›, 1999’da ikinci Ermenice kitab› Dikrisi Aperen [Dicle K›y›lar›ndan]
izledi. Gâvur Mahallesi Avesta Yay›nlar› taraf›ndan Li Ba Me, Li Wan
Deran [Bizim O Yöreler] ad›yla Kürtçe olarak yay›mland› (1999).
Evrensel gazetesinde “Kirveme Mektuplar” adl› köﬂesinde yazmay› sürdüren Margosyan’›n bu makalelerinin bir bölümü Lis Bas›n-Yay›n taraf›ndan Kirveme Mektuplar ad›yla 2006’da Diyarbak›r’da yay›mland›.
1996-99 y›llar› aras›nda Agos gazetesinde yay›mlanan makalelerinden
yap›lan bir seçki olan Zurna 2009’da, Evrensel yaz›lar›ndan derlenen
Çengellii¤ne (ilk bas›m› 1999, Belge) ve Yeni Yüzy›l ve Gündem gazetelerinde
yay›mlanan makalelerinden derlenen Kürdan 2010’da yay›nevimizce
kitaplaﬂt›r›ld›.

Kardeﬂim Ardaﬂes Margosyan’a teﬂekkür ederim;
bu kitab›n yay›n aﬂamas›nda sundu¤u katk›,
çorbadaki “tuz”un çok ötesindedir.
M. M.
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Tepesindeki yuvarlak, küçük sac tabelada zeytuni zemin üzerine beyaz harflerle ‘Karagözyan Ermeni Yetimhanesi’ yaz›l› demir kap›dan ürkek, çekingen ad›mlarla içeri
girdi¤imizde, ad›mlar›m›z›n bizleri nereye, hangi istikbale
do¤ru götürdü¤ünü bilemedi¤imiz gibi, hayal etmemiz de
mümkün de¤ildi. Demir parmakl›kl› geniﬂ bahçesiyle ana
caddeden kendini sanki gizlemeye çal›ﬂan bir yetimhane
binas›na do¤ru yönelirken, bizleri ne tür bir gelecek, ne tür
bir yaﬂam bekleyebilirdi ki!
‹stanbul’a ad›m atar atmaz büyüklü¤ü karﬂ›s›nda ﬂaﬂ›r›p kald›¤›m›z lacivert su birikintisini, denizi, ilk kez Haydarpaﬂa Gar›’n›n zaman tünelinde aﬂ›nm›ﬂ mermer merdivenlerinden aval aval seyredip, ard›ndan t›k›ﬂt›r›ld›¤›m›z
bir kapt›kaçt›yla yandan çarkl› bir arabal› vapur yolculu¤undan sonra, k›smetimize ç›ka ç›ka bir yetimhane kap›s›
ç›kt›¤›na göre, hayal gücümüzü hangi pembe tablolar süsleyebilirdi?
Sahilbent vapurunun denizle öpüﬂen pasl› çarklar›yla
suyu köpürte köpürte yol al›ﬂ›m›z… Kapt›kaçt›n›n ﬂiﬂman,
göbekli, dazlak ﬂoförünün bir taraftan arabas›n›n radyosunu kurcalay›p bir taraftan keyifli keyifli sigaras›n› tüttürerek c›z›rt›l› istasyonlar aras›nda gezinip durmas›… Karﬂ›
sahile geçiﬂimiz, vart vart vart klakson sesleriyle meydanlar›, geniﬂ caddeleri, apartmanlar›, kalabal›k insan y›¤›nlar›n› geride b›rakarak nihayet gelip bir yetimhane kap›s›na
dayanmam›z…
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‹stanbul’a merhaba dedi¤imiz eylül ay›n›n puslu bu ilk
gününde ne ararken ne bulmuﬂ, ne umarken neyle karﬂ›laﬂm›ﬂt›k!
ﬁiﬂli’deki Karagözyan Ermeni Yetimhanesi…
Neden buradayd›k? Yetim olmad›¤›m›z halde evimizden, köyümüzden, kentimizden yüzlerce kilometre uzakl›ktaki ‹stanbul’da, bu yetimhanede iﬂimiz neydi? Kendi
evimizde, kendi oca¤›m›zda, ana kuca¤›nda yiyecek bir
lokma aﬂ›m›z, içecek bir tas kuyu suyumuz kalmad›¤› için
mi buralara apar topar postalanm›ﬂt›k?
‹ki gün iki gecelik kara tren yolculu¤unun ard›ndan,
ad›n› san›n› kitaplarda, mecmualarda okudu¤umuz, camilerini, çeﬂmelerini gözler önüne seren renkli, siyah beyaz
çeﬂitli manzaralar›n› genellikle yöremizdeki berber dükkânlar›n›n duvarlar›na kimisi özenle çerçevelenip as›lm›ﬂ,
kimisi çiriﬂle ya da zamkla yap›ﬂt›r›lm›ﬂ resimlerden görüp
hayranl›kla seyretti¤imiz bu koca kentte acaba hangi karanl›k serüvenin baﬂlang›c›ndayd›k?
Serüvene yolculuk…
Acaba bizim oralarda, bizim ellerde, do¤du¤umuz o
diyarlarda, daha ilk günden itibaren aln›m›za kara leke gibi
sürülen, sanki k›zarm›ﬂ iri bir et beni ya da kimimizin
yana¤›nda, çenesinde, üst veya alt duda¤›n›n k›vr›m›nda,
burnunun ucunda bir ﬂark ç›ban› gibi derin izler b›rakan,
boynumuzdan yafta gibi as›lan, arada bir kulaklar›m›z›n
dibinde ans›z›n patlay›p yüreklerimizi burkan ac›s›yla
“Gavur”, “F›lla” ya da “⁄haço” sözcüklerinde y›llar y›l›
mayalan›p gizlenmiﬂ, içimizde yuva kurup çöreklenmiﬂ bir
al›nganl›ktan bir an önce kurtulman›n özlemiyle mi baﬂlam›ﬂt› bu yolculuk serüvenimiz?
Yol boyunca kömür isinden siyaha kesmiﬂ tenimizle,
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gözlerimizin ak› daha bir ak, diﬂlerimiz sanki biraz daha
parlak, yetimhane bahçesinde ﬂaﬂk›nl›k içinde ilerlerken,
etraf›m›zda toplan›p bizleri merakla izleyen, güçbela
taﬂ›d›¤›m›z ve kazara aç›lmas›n diye k›nnap, sicim ya da
çamaﬂ›r ipleriyle f›rdolay› dü¤üm dü¤üm sa¤lamlaﬂt›rd›¤›m›z tahta bavullar›m›z› alayl› bak›ﬂlar›yla dikizleyen, ço¤u
da yaﬂ›tlar›m›z olan bu çocuklar›n hepsi yetim miydiler?
Kahverengi k›sa pantolonlar›na, k›sa kollu haki gömleklerine, partal lastik ayakkab›lar›na, üniformay› and›ran eski
püskü giysilerine, s›f›r numara kesilip “rut” edilmiﬂ
kafalar›na ve özellikle de yaﬂ› küçük olanlar›n ikide bir
ak›p üst dudaklar›n› yalayan sümüklerini burunlar›na çekiﬂtire çekiﬂtire peﬂimize tak›ld›klar›na bak›l›rsa, belli ki
hepsi bu yetimhanenin gönülsüz mahkûmlar›yd›…
Bahçe kap›s›n›n az ilerisindeki beton binan›n giriﬂine
kadar çak›lla, m›c›rla kapl› darac›k yolda etraf›m›z› çevreleyen bu merakl›lar tayfas› aras›nda kafile halinde yürürken, ﬂaﬂk›n, k›rg›n, üzgün, öfkeli, iyice çaresiz ve sanki
dokunsan a¤layacak haldeydik. Diyarbak›r’dan, Lice’den
ta buralara, cehennemin bir buca¤›ndaki bu yetimhaneye
bizleri postalayan ana ve babalar›m›za içimizden belki de
sessizce küfürler ya¤d›r›yorduk!
Niçin bu yad, bu yaban ellerdeydik?
Serüven…
**
Ateﬂten bir top halinde gün boyunca ﬂehri kas›p kavuran a¤ustos güneﬂinin tarihi surlar ard›nda kaybolup, yerini hafif, ›l›k bir rüzgâra terk etti¤i o gece, çak›l›p kald›¤›
Diyarbak›r Gar›’ndan bir an önce yola ç›kmak için sab›rs›zlanan kara trenin derdi neydi? Az ötedeki ba¤ evlerinin
minik pencerelerinden taﬂan ölgün gaz lambalar›n›n titrek
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›ﬂ›klar›n›, köpek ulumalar›n› geride b›rakarak bir an önce
ileri at›lmak istercesine, kapkara kazan›ndan arada bir
bembeyaz bulut misali p›st›p›ssst istim koyveren lokomotifin acelesi neydi? Baﬂ›ndaki kocaman k›rm›z› ﬂapkas›n›n
yükü alt›nda, darac›k lacivert üniformas›n›n içinde s›k›ﬂ›p
kald›¤› için terleyip duran hareket memuruna gözünü
dikmiﬂ, neden sab›rs›zlan›yordu? Elinde evirip çevirdi¤i,
ama bir türlü duda¤›na götürüp öttürmedi¤i düdü¤üne
k›zarak, ona p›st›p›ssst küfür mü ediyordu kendi dilince
yoksa?
Gar›n tam orta yerinde yolculara tepeden bakan yuvarlak, kocaman, Romen rakaml› ve bir dakikal›k hamlelerle
t›k diyerek yürüyen saatin yelkovan› baﬂ›n› al›p t›k t›k t›k
gitti¤i ve hareket saati çoktan gelip geçti¤i halde, hareket
memuru kara trene yol vermemek için neden bu kadar
direniyordu?
Gecenin karanl›¤›n› tepesindeki yuvarlak, parlak ›ﬂ›kla
bölerek ve gecikmiﬂ olman›n telaﬂ›yla uzaktan ›sl›k çala
çala gelen Kurtalan Ekspresi’nin gara girmesiyle, hareket
memurunun üç kez öten tiz düdü¤ü ve onu sanki alay
edercesine izleyen kara trenin keskin, ac› ›sl›¤› demir tekerlekleri harekete geçirirken arkam›zdan el ve mendil,
“marhama” sallayanlar›n bo¤uk h›çk›r›klar›na gözyaﬂlar›
m› kar›ﬂ›yordu ne!
Biletimiz ‹stanbul’a kesilmiﬂti…
Ad› ﬂiirlere, türkülere, öykülere konu olmuﬂ, masallarla yo¤rulmuﬂken, Ermenice ‘Aydzyami Ler’, Kürtçe ‘Çiyayê
Reﬂ’, Türkçe ‘Karacada¤’ denen baﬂ› dumanl› bu eski volkanik da¤›n s›rtlar›ndan, yamaçlar›ndan kopup gelen ve
kantaralarla, künklerle, oluklarla, arklarla yedi bin y›ll›k
tarihi kent Amida’ya, Diyarbekir’e, Diyarbak›r sokaklar›-
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na, “küçe”lerine, hanlar›na, hamamlar›na, evlerine, sokak
aralar›ndaki musluksuz “kastal”lar›na da¤›lan ve tas tas içti¤imiz, bizim “Hem›rvat” dedi¤imiz, ad›yla san›yla meﬂhur Hamravat suyumuz kurudu¤u için mi yola revan olmuﬂtuk? Yoksa duvarlar› usta taﬂç›lar taraf›ndan demir
gönyelerle, pergellerle ölçülüp ard›ndan da keskilerle,
murçlarla, tarakl› çekiçlerle t›k›rt t›k›rt t›k›rt yontulan siyah bazalt taﬂlarla örülen, toprak daml›, kireç badanal› evlerimizin bacalar› art›k tütmedi¤i için, ya da taﬂ avlulara
aç›lan loﬂ, serin kilerlerimizdeki bulgur, dövme, mercimek,
nohut, fasulye, ya¤, tuz, pekmez veya un küplerimiz boﬂald›¤› ve yiyecek bir lokma kuru ekme¤imiz bile kalmad›¤›
için mi biletimiz ‹stanbul’a kesilmiﬂti?
Diyarbak›r… ‹stanbul…
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izler… ve patikay› and›ran darac›k yolda, koyunlar›n› otlatan çoban misali, asa niyetine koltu¤unun alt›na
nüfus cüzdanlar›m›z›, diplomalar›m›z›, karnelerimizi, vesikal›k foto¤raflar›m›z› içeren ﬂiﬂkin bir dosyay› s›k›ﬂt›rm›ﬂ,
s›rt›nda aba yerine buruﬂuk ceketi, k›r›ﬂ›k pantolonu, tren
isinden neredeyse grileﬂmiﬂ beyaz gömle¤i, boynunda i¤reti duran siyah kravat› ve baﬂ›ndaki kahverengi fötr ﬂapkas›yla önümüzde yürüyen, Diyarbak›r Ermeni cemaatinin
bir iﬂ¤han›*, seçilmiﬂ yöneticisi, Surp Giragos ve Surp Sarkis kiliseleri vakf› mütevelli heyeti baﬂkan› Karnig Daba¤yan veya k›saca Daba¤ Karnig ya da nam-› di¤eriyle Daba¤
Kemal…
Yaﬂlar› on iki ile on beﬂ aras›nda de¤iﬂen bizleri sa¤ salim getirip yetimhaneye teslim ettikten sonra gerisingeri
Diyarbak›r’a dönecek olan, bizim Karnig Dayi dedi¤imiz
bu k›r saçl›, k›sa boylu, gün görmüﬂ adam›n y›llardan beri
s›rt›nda taﬂ›d›¤› kamburu yol yorgunlu¤undan dolay› m›
daha belirgindi, yoksa Diyarbak›r Gar›’ndaki hareket memurunun früﬂt früﬂﬂﬂt früﬂﬂﬂﬂﬂt diye öttürdü¤ü metal düdü¤ünün tiz sesiyle baﬂlayan yolculu¤umuzun gönüllü rehberi olarak, istikbalimize dair kayg›lar› oldu¤u için mi biraz
daha büyümüﬂ, göze çarpar olmuﬂtu?
Kim bilir…
*
Biletimizin ‹stanbul’a kesildi¤inin kesin iﬂareti olan o
früﬂﬂﬂﬂﬂt sesinin ard›ndan kara tren aniden hareketlenince
* iﬂ¤han [Erm. prens, bey]: Diyarbak›r Ermenicesiyle, kilise vak›f mü-

tevelli heyeti üyesi. ‹ﬂ¤hanlar cemaat taraf›ndan seçilir, konumlar›
gere¤i, Ermeni toplumunun sivil liderleri say›l›rlard›.
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kompart›man›n kap›s›na çarp›p kanayan baﬂ›na mendil
bast›r›p “Bi ﬂe yo¤h! bi ﬂe yo¤h!” diyerek bizi rahatlatan,
iki gün iki gece kâh uyan›k, kâh uyuklayarak üst üste
y›¤›l›p kald›¤›m›z, v›c›k v›c›k terleyip ekﬂi ekﬂi koktu¤umuz
darac›k kompart›manda, her f›rsatta, ‹stanbul’da aç›lan
yeni bir Ermeni okuluna paras›z yat›l› ö¤renci olarak bizleri götürmekten duydu¤u mutlulu¤u dile getirip, anadilini bilmeyen insanlar›n yar›m insan oldu¤unu, kendisinin
iyi kötü anadilini okuyup yazarken, patlak veren Birinci
Cihan Harbi ve Seferberlik y›llar›nda Ermenilerin
“kafle”ler halinde Der Zor’a sürülmesi s›ras›nda tam da
bizlerin yaﬂlar›ndayken hem yetim hem de yar›m tahsilli
kald›¤›n› anlatarak, tren tekerleklerinin yeknesak t›k›rt›lar› aras›na s›k›ﬂt›rd›¤› ac› çocukluk an›lar›, s›rt›nda bir ur
gibi birikip geçmiﬂe tan›kl›k eden bir kambura m› dönüﬂmüﬂtü yoksa?
Belki de bu kambur, tarihin karanl›k labirentlerine,
onun küflü, nemli dehlizlerine aç›lan esrarl› bir kap›yd› ve
anahtar›, bizleri ‹stanbul’a postalayan büyüklerimizin k›sac›k ﬂu cümlesinde sakl›yd›:
“‹stanbol’a gid›n, ana lisan›n›zi ögren›n, adam ol›n…”
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arnig Dayi önde, dört Liceli, iki Diyarbak›rl› anadili serüveni yolcular› biz “uﬂa¤lar” ard›nda ve nihayet
çevremizi saran sümüklü çocuklar taifesi, dar, uzun taﬂ binaya aç›lan kap›n›n geniﬂ mermer merdivenlerinin önünde kafile halinde durduk. Karnig Dayi binan›n cephesinde
büyük harflerle mermere kaz›nm›ﬂ yaz›y› iﬂaret ederek
yüksek bir sesle okudu:
“Karagözyan Azkayin Vorpanots…”
Ve dönüp bize aç›klad›:
“Vorpanots, yani yetim¤hana. Azkayin de m›llet›n dema¤t›r, yani Ermeni m›lleti yetim¤hanasi… Karagözyan,
nur iç›nde yats›n, burayi vakfeden›n soyadid›r.”
Yol boyunca bizlere anadilini okuyup yazd›¤›n› gururla
söyleyen ve ﬂimdi de binan›n cephesindeki Ermenice yaz›y› okuyarak bunu kan›tlayan Karnig Dayi’n›n feri gitmiﬂ
gözleri bir anda par›ld›yor, Karacada¤’› and›ran kamburu
bu kez sanki küçülüyordu…
Y›llar önce henüz çocukken tan›ﬂt›¤› bu harfleri, ﬂimdi
bir binan›n cephesine kaz›nm›ﬂ görmenin sevinciyle mi,
yoksa deminden beri önünde çak›l›p kald›¤›m›z mermer
merdivenleri t›rman›p caml› ahﬂap kap›dan içeri girdi¤imiz
ﬂu anda, ç›kt›¤› seferi baﬂar›yla noktalam›ﬂ bir kumandan
edas›yla m› gururlan›yordu?
Belki de kaderin cilvesiyle bir zamanlar elinde olmadan, ister istemez yar›m kalan tahsiline, y›llar sonra bu vorpanotsta, bu yetimhanede bizler sanki onun ad›na sil
baﬂtan baﬂlayarak, böylece tarihe karﬂ› direniﬂini sürdürürken, o, iki damla sevinç gözyaﬂ›yla bu an› kutluyor ya da
bize mi öyle geliyordu yoksa?
Kim bilir…
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*
Küf, nem ve yemek kokular›n›n griye çalan duvarlar›na
iyice sinip yerleﬂti¤i bu binada eski partal elbisesiyle bizleri
karﬂ›layan hademenin önderli¤inde uzun koridorun
hemen baﬂ›nda, üzerinde ‘Müdür’ yaz›l› kap›n›n önünde,
bavullar›m›z› yere koyup kendisini beklememizi söyleyen
Karnig Dayi, önce buruﬂuk ceketinin dü¤melerini özenle
ilikledi, sonra fötr ﬂapkas›n› ç›kard›, yumruk yapt›¤› eliyle
kap›y› huﬂuyla, üç kez hafifçe t›klatt›ktan sonra, giderek
daha a¤›r duymaya baﬂlayan kula¤›n› neredeyse kap›ya
dayay›p dikkatle bekledi. ‹çerden tam da anlaﬂ›lmayan bir
homurtunun gelmesiyle kap›y› aralay›p içeri girdi. O ana
kadar dikkatlerini hep Karnig Dayi’n›n üzerinde
yo¤unlaﬂt›ran hademe, onun içeri girip yavaﬂça kap›y› kapatmas›yla bu kez bizleri aﬂa¤›dan yukar›, yukar›dan aﬂa¤›
iyice süzdükten sonra, etraf›m›zda çember oluﬂturan,
giderek ensemizde hissetti¤imiz nefesleriyle bizleri bir
bak›ma bunaltan merakl› çocuklar› tavuk k›ﬂk›ﬂlarcas›na
uzaklaﬂt›r›p bahçeye ç›kard›.
Karnig Dayi bizim oralar›n, Diyarbak›r yöresinin Ermenicesiyle içerde bir ﬂeyler anlat›yor, arada bir de de¤iﬂik
tarzda Ermenice konuﬂan bir kad›n sesi geliyordu. Kap›
ard›ndan kulak misafiri kesildi¤imiz halde yar›m yamalak
duydu¤umuz konuﬂmalar›n› bavullar›m›z›n yan›nda dikilmiﬂ dinliyor, bir ﬂey anlayan›m›z var m› diye birbirimize
soru dolu gözlerle bak›yorduk.
Yer yer s›valar› dökülmüﬂ, uzun, loﬂ koridorda sa¤l›
sollu odalara aç›lan kap›lar›n kiminde ‘I. S›n›f’, kiminde
‘III. S›n›f’ yazan levhalar vard›. Tam karﬂ›m›zda ‘Yemekhane’ levhas› duruyor, eski, aﬂ›nm›ﬂ, mozaik merdivenlerle inilen bodrumdan tencere sesleriyle birlikte kesif bir

15

so¤an kokusu binaya yay›l›yordu. ‹çerde, Karnig Dayi ile,
giderek sanki biraz daha telaﬂla, zaten anlamad›¤›m›z
kelimeleri biraz daha yutarak, biraz daha azarlay›c› bir
ifadeyle konuﬂan bu kad›n aras›ndaki diyalogun sonu nereye varacakt›?
Az sonra, mu¤lak, donuk yüz ifadesiyle kap›da görünen
Karnig Dayi, bavullar›m›z› öylece b›rak›p sessizce içeri
girmemizi söyledi. Heyecandan pancar kesilmiﬂ suratlar›m›zla, ürkek, tedirgin ad›mlarla peﬂ peﬂe odaya girerken,
hemen dikkat çeken kal›n caml› gözlüklerinin ard›ndaki
sevecen, güleryüzlü bak›ﬂ›yla bizleri sanki ana sevgisiyle
kucaklamaya haz›rlanan k›r saçl› bir kad›n m› bekliyordu,
yoksa iki gün önce ayr›ld›¤›m›z analar›m›z›n özlemiyle bu
yaﬂl›ca kad›n› bir ana gibi mi görmek istiyorduk?
Belli ki müdür olan bu kad›n, bak›ﬂlar›n› üzerimizde
odaklay›p, bizleri tepeden t›rna¤a tek tek süzdükten sonra
koltu¤undan kalkarak yan›m›za geldi, çilli, k›r›ﬂ›k elleriyle
baﬂlar›m›z› ﬂefkatle okﬂayarak adlar›m›z› sordu:
“Anun›t inç e?”
Onun hakk›nda galiba yan›lm›ﬂ, yüzünü bile görmeden, sadece sesinden dolay› gudubet bir yöneticiyle karﬂ›laﬂaca¤›m›z› sanm›ﬂt›k. Her birimize ayr› ayr› yöneltti¤i, bizim Diyarbak›r Ermenicesinde ‘Ad›n ne?’ demek olan
“Enunti inç e?”den pek de farkl› olmayan sorusu karﬂ›s›nda, ürkek, çekingen, utangaç, kendimizin bile zor duyaca¤› bir f›s›ldamayla adlar›m›z›, isimlerimizi s›ral›yorduk:
“Arisdages… ”
“Artin…”
“Torkom…”
Diyarbak›r’da, Gâvur Mahallesi’nde, Hançepek’te,
Ermeni çocuklar›n›n genelde okudu¤u Süleyman Nazif ya
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da Cumhuriyet ‹lkokulu’nda her yeni gelen ö¤retmen
adlar›m›z› sordu¤unda utan›p s›k›larak, k›zar›p bozararak,
yutkunarak, adeta f›s›ldarcas›na isimlerimizi söylerken;
Ahmet, Mustafa, Ali, Kemal, Hasan, Ayﬂe, Fatma, Zeynep yerine, ilk kez duydu¤u için, Arisdages, Jirayr ya da
M›g›rdiç’i, Arusyag, Arﬂaluys veya Ardemis’i alg›layamayan, bu nedenle de “Neee, anlamad›m, bir daha söyle!” diyen ö¤retmenlerimize adlar›m›z› yüzümüz al al, avuçlar›m›z›n içi terleyerek, sanki suçluymuﬂuz gibi tekrarlarken,
s›ra arkadaﬂlar›m›z›n k›k›rday›p gülmeleri, alayl› bak›ﬂlar›
yüzünden ezilip kahrolurken, o günlerin ard›ndan, ﬂimdi
bu diyarlarda neden hâlâ adlar›m›z› ayn› çekingenlikle,
boynumuzu bükerek, yere bakarak f›s›ld›yorduk? Üstelik
“Neee, anlamad›m, bir daha söyle!” demeden, isimlerimizi yanl›ﬂs›z, aynen tekrarlayan bu “baﬂöretmen”in karﬂ›s›nda yine kendimizi biçare hissederken, bu kez de acaba
bir yetimhanenin körpe yüreklerimizi ezen cenderesine mi
t›k›l›p kalm›ﬂt›k?
Kim bilir…
Koltu¤una oturan müdürün çatlak, kal›n bir camla
örtülü ahﬂap masas›n›n üzerindeki kalemlerin, kitaplar›n,
kâ¤›tlar›n yan› s›ra, bir de Diyarbak›r Da¤ Kap›’daki ﬁehir
Sinemas›’nda seyretti¤imiz filmlerde “esas o¤lan”›n, sevdi¤i k›zla alooo diye baﬂlayan konuﬂmas›ndan tan›d›¤›m›z
telefon denen siyah makinenin yan›nda, en az onun kadar
dikkat çekici, oval, cilal› bir a¤aç parças› üzerinde kaz›nm›ﬂ
bir yaz› göze çarp›yordu:
Arﬂaluys Sarkisyan…
Alt› kiﬂilik kafilemiz içinde bileti Lice’den ‹stanbul’a
kesilen, buralara okumak, “adam olma¤” için gelen ve
kara trende ad›n›n Sarkis oldu¤unu ö¤rendi¤imiz yol arka-
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