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Ağrı’mıza, Hrant’a...
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Yazar-Profesör Theodore Zeldin’e bana sorduğu ve 
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Teşekkürlerimle.
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Yanıma oturdu. Önce davet edilmeyi bekledi elbette. 
Ama galiba gecenin sonunun bu olacağını, o boş sandalye-
ye üzerin deki kirli, mavi önlüğe domates çekirdekleri ya-
pışmış garsonun oturacağını, yavaş yavaş geleceğini ama 
sonunda hızla konuşma ya dalınacağını herkes biliyordu.

Konuşur konuşmaz duraklamaya başladı. Söyleye-
ceklerini söyleyememekten korkup sözcüklerin tam or-
tasında nefessiz ka lan insanlara dokunmak gerekir gibi 
gelir bana. Dinlemeyecek lerinden o kadar korkarsın ki 
gırtlağın acır, bilirim. Dokunursam geçecek gibi gelir. 
Dokundum ben de koluna, o da konuştu.

Oxford’da bir kebapçının, “Türkiye’de yükselen milli-
yet çili ğin” konuşulduğu masasında “doktoralı abileri” var-
dı. Bu sebepten muhakkak, sözlerini mutfakta hazırlayıp 
gelmişti. Oysa ülkesinden uzak olanlar, geride bırakarak o 
ülkeye ait ayrıcalık ları, kederli bir düşkünlükle eşitlenirler. 
Tanışıktırlar. Bu yüzden bir giriş yapmadı, soru da bekle-
medi. “Ben,” dedi kesik kesik, “şöyle düşünüyorum.”

Ortadoğulu erkekler, eğer masada erkekler varsa, bir 
kadına hitaben konuşmak isteseler de kadına değil, er-

Giriş
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keklere bakarlar konuşurken. Yanlış anlaşılmasın diye... 
Öyle yaptı o da:

“Şimdi ben şöyle düşünüyorum abi, yani Türkiye’ 
deki herke sin geçmişi araştırılsa, kimin hangi ırktan ol-
duğu çıkar ortaya.”

Milliyetçilik, etnik meseleler üzerine zebella gibi ki-
taplar okumuş olanlar ve elbette herkesin milliyetçilikten 
derhal ve topyekûn arınması gerektiğini düşünen “dok-
torlar” bu cahile nasıl bir tedavi uygulasalar, onu düşün-
meye başladılar. Bu kısa aralıkta ben sordum:

“Niye?”
“Çünkü o zaman aslında,” dedi artık bana bakarak, 

“çünkü öyle olursa çıkar ortaya kimsenin saf olmadığı. 
Çok karışık oldu ğumuz çıkar. O zaman ırkçılık filan da 
kalmaz.”

Sonunda kendini dinletmeye başlamanın rahat ne-
fesiyle de vam etti:

“Bak şimdi mesela ben Türk’üm. Ama annem tarafı 
Kürt’tür. Babam tarafın... İşte oraya gelince karışıyor. 
Çünkü babamın hiç akrabası yok. Erzurum’dan geldiğini 
söylerdi ama... Hiç akrabası yok, anladın mı abla?”

Ben anladım. Siz?
“Ondan yani ben düşünüyorum babam Ermeni ola-

bilir. On dan diyorum ki işte, herkes araştırılsa herkesin 
Ermeni, Kürt ya da ne bileyim başka bir şey olduğu orta-
ya çıkabilir.”

“Bunun ne önemi var?” diyor “doktorlardan” biri, ma-
sanın üzerine bırakılan “ırkçılığı” tedavi amacıyla. “Yani 
insan merak ediyor. Hem de insanın ihtiyacı var bilme-
ye,” diyor garson. Ek liyor:

“Bir de abi... Lazım oluyor işte.”
Niye? Niye insanlara lazımdır bu hakikaten?

* * *
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Dünya kocaman bir hikâyedir. O hikâyenin neresine 
düşer senin varlığın, herhalde bu meraktır insanı geçmi-
şe baktıran. Ve geçmişte, ekseriyetle, korkunç sırlar var-
dır, hep kan.

“Babam hiç anlatmazdı aslında. Ama büyük amcalar 
filan an latırdı. Bizim köyde olmamış. Ama Kürt köylerin-
de filan, Erme ni çocukları doldurup sepetlere suya at-
mışlar. Kadınların güzel olanlarını almışlar. Adamların 
topraklarının üzerine oturmuşlar. Bizim köyde yapma-
mışlar tabii, yan köyde olmuş yani. İşlerine yarayacak 
adamları, sanatı olanları kenara ayırmışlar. Bizim köy de 
de vardı mesela ayakkabı tamircisi bir tane. Yani şimdi bu 
in sanlar Aleviyim, Kürt’üm, Türk’üm demiş yaşamak 
için. Ondan söylüyorum yani, Türkiye’de bence çoğu in-
sanın kökünde başka şeyler var. Araştırmak lazım.”

Anlattıklarının hep başka köyle ilgili olması ama her 
nasılsa ayakkabı tamircisinin kendi köylerinde ortaya 
çıkması, bu tuhaf çelişki, onu hiç şaşırtmıyor. Bir çelişki 
gibi bile gelmiyor ona belli ki. Çünkü dedim ya, dünya 
büyük bir hikâye. Size anlatılmış bir hikâye. Bir dua gibi 
ezberliyoruz onu hepimiz. Tıpkı anlamadan okuduğu-
muz dualar gibi, ayıklamadan...

Çünkü... Bilirsiniz duaları değiştirenleri ne yaparlar. 
Bütün dualardan mahrum bırakılır ölüleri... Belki ölülerin 
canını acıt maz bu ama geride kalanlar anlar öte tarafa tek 
başına gidecekle rini. Dünya böyle korkutur insanı; duala-
rı, hikâyeleri değiştirirse yalnız öleceğini belleterek.

Bu yüzden hep “yan köy”de olması gerekir kötülük-
lerin, kan hep yan köyde akar, suçlar oraya aittir, acı ve 
vahşet. Çünkü bi zim köyde olduğunu söylerse biri... 
Hikâye değişir ve...

Hrant ölür.

* * *
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Oxford’dakine yağmur denmez. Daha çok sanki asa-
bi su dam lacıkları havada asılı duruyor da yürürken siz 
onlara çarpıyormuşsunuz gibi. Delikanlı gibi yağmıyor 
yani, ne başladığı belli ne bittiği. Günlerdir o yağmurun 
camda yol yol akan, hatta mecal sizlikten akamayıp cama 
yapışıp kalan damlacıklarına bakıyorum, insanlar bu 
yüzden buraya okuyup yazmaya geliyor, diye düşü-
nüyorum. Yağmurun bile kıpırdamadığı bir yer burası. O 
kadar ki arabaların yayalara yol vermesine bile sinirleni-
yor insan. Tuhaf bir matematikle işleyen İstanbul trafiği-
ni özlüyorum; arabalarla insanların harman olduğu cad-
deler. Arabalarla insanların birbiri ne manasızca güven-
mesinde insanca bir şey var gibi geliyor şimdi düşünün-
ce. Böyle ölümcül bir şeyi bile özlüyor insan ülkesinden 
uzakta olunca. Niye peki?

İnsan ülkesini, insanlar ülkelerini niye özler? Başka 
bir yerde yabancı olmaktan yorulduğu için mi? Yoksa 
insanları ülkelerine bağlayan başka bir şey var mı tam 
bilemediğimiz? Kederli, mec buri bir sevmek mi bu, niye, 
neyi peki?

Toprak, her seferinde, seveceğine hiç söz vermeden 
bizi ge ri çağırıp duran sevgili. Niye her seferinde kalbi-
mizi onu ezip toprak edecek, yakıp kül edecek Anado-
lu’ya geri veririz? Biz bu toprağın insanlarını, neden hep 
çok dövülmüş çocukları sever gibi severiz?

Bizim sevgimizi ayıran nedir, bu ülke için öleceğini 
söyleyen, ölmeyenleri de öldüreceğini söyleyen çocuk-
lardan?

Ülkeyi sevmekle milliyetçiliği ayıran nedir? Bir in-
san ülkesini nasıl sevmeli?
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Eğer onlar ölecek kadar seviyorlarsa ülkelerini, bizi 
ne ayırı yor onlardan?

Onlar başka bir hikâye biliyorlar çünkü, biz başka. 
Onların bildiği hikâye, ülkeyi sevmenin ölmek ve öldür-
mek demek oldu ğunu yazıyor.

Hikâyeleri ayrılınca insanların, etleri de kesilir birbi-
rinden. En keskin bıçaktan bile daha keskin yarar insan-
ları hikâyeler. Bütün yeryüzünde insanlar birbirlerini 
aslında en çok hikâyeler için öl dürürler.

Hikâye, toprağın hikâyesidir. Evvelin ve ahirin, kan-
la karılan toprağın, kanlı toprakla karılan insanın hikâyesi. 
Buğdaylar gibi çoğalan, buğdaylar gibi biçilen, hep aynı 
hikâye ile biçilen in sanların hikâyesi. Belki de gerçeği bir 
tek bu toprağı bin yıllar dır boydan boya geçen kuşlar 
biliyor. Hakikat bir tek kuşların gözlerinde birikiyor. 
Bize sadece birbirimizi öldürmeye yarayan hikâyeleri 
ezberletiyorlar. O yüzden, bu toprağın başına kan re van 
hikâyeler geldiğinde sakın sorma, “Daha kaç kurban ge-
rek?” diye. Sakın sorma, “Daha kaç kişi ölmeli?” sorusu-
nu. Çünkü ez berlediğimiz bir hikâye var ve bu hikâye 
kana doymuyor.

Bu yüzden yeniden kurulmalı hikâye. Bu ülkeyi sev-
mek yeni den tanımlanmalı. Yapmazsak bunları, kırılacak, 
kırılıp duracak çocuklar. Hep kan nehirleri çatlayacak top-
rakta. Ezberlediğimiz hikâyeler insanları yenecek.

Hikâyeleri insanlar yazar. Ama sonra hikâyeler dö-
nüp insan ları yazar yeniden. Hikâyenin dışında kalanları 
öyle bir unutuş unutursun ki, unuttuğunu bile hatırla-
mana izin vermez hikâye. Tıpkı çok küçükken yaptığını 
anlattıkları, onlar anlattıkça senin de hatırladığını sandı-
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ğın çocukluk hikâyelerine benzer matema tiği. Olmamış 
şeyleri de hatırlarsın bazen. Hikâye o kadar güç lüdür.

Tıpkı çok çocukken ezberlediğin dualar gibidir, do-
ğuştan bil diğini sanırsın. Bu yüzden işte o hikâyenin baş-
ka türlü anlatılabi leceği aklına bile gelmez. O kadar eti-
ne işler ki anlatılanlar, sana bunun doğru olmayabilece-
ğini söylediğinde biri, etine dokunur bu.

Annen yalan mı söyledi sana? Baban seni aldattı mı? 
Böyle bir şeydir hikâye, seni bağlar hikâyeyi ezberleyen 
diğerleriyle. Seni, kim olduğuna bağlar. Hikâyeye ihanet 
edersen her şeye ihanet edersin.

Sen artık hikâyenin kendisisin. Artık soru soran seni 
sormuş olur. Etine saldırdığını sanırsın. Hikâye değiştiri-
lirse, yeni hikâ yede seni anlatmazlar diye korkarsın. Öyle 
sarsar insanı, bildiğin hikâyelerin bozulması. Korkutur. 
Ve insanlar ancak birbirlerin den korktuğunda birbirini 
öldürür...

Peki bir insanı öldürülmesini gerektirecek kadar 
korkunç ya pan nedir?

Hikâyelerin en çok korktuğu insan kimdir?

* * *

Karşıma oturdu. Galiba gecenin sonunun böyle ola-
cağını bi liyorduk. Konunun yavaş yavaş açılacağını, son-
ra hızla konuşma ya dalınacağını, en sonunda da...

Oturur oturmaz konuşmaya başladı. Anlatacakları-
nın yükü altında sesi yıkılanların muhakkak hakikatlidir 
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hikâyeleri. Söz cüklerinin en münasebetsiz hecelerinde 
bir sızıyla duraklıyordu gırtlağı. Gülüyorduk oysa. Er-
meni röportajlarında başıma gelen asabi olayları anlatı-
yordum, gülüyorduk. Ama bal gibi de biliyor duk ağlaya-
cağımızı. Çünkü rakı içiyor ve ülkemizden bahsedi-
yorduk. O kendini anlatıyordu, benim hiç bilmediğim 
kendi hikâyesini. Etinde ilikler açılıp ülkeye ilikleniyor-
du durmadan ama bize anlatılan hikâyelerle bir türlü 
tutmuyordu onun ilikleri. Sık sık cam kırığı doluyordu 
ağzının içi.

Onun hikâyesinden ölüler geçiyordu çünkü; öksüz 
çocuklar yürüyordu içinde. Ne zaman sesi titrese, anlı-
yorduk, o çocuklar dan biri değdi kalbine.

Öfkeli miydi? Yok. Kızgın mı? Tam olarak değil. 
Dertleşiyor du sadece. Bin yıllık dertlerin, derin derin 
dert leşmesiyle. Toprak konuşuyordu o konuştukça, bin 
yıllık kuşların gözlerinde biri keni anlatıyordu. “Neler ya-
şadık hep birlikte,” der gibiydi. “Bu dert, bu toprak kadar 
bizim, hepimizin.”

Ne çok sevdiğini, nasıl sevdiğini anlatıyordu bu ül-
keyi. Hep bu insanların yanında duracağını söylüyordu. 
Yine de ve hep bu insanların... Kederli bir mecburiyetle.

“İsmail!” dedim ben.
“Kim İsmail?” dedi.
“Kimsesizler yurdundan İsmail. Hep arka sırada 

otururdu ilkokuldayken. Niye bilmem, hep gidip yanına 
otururdum. Öğ retmen tutup beni her seferinde ön sıra-
ya alırdı, temiz, pak, ça lışkan, sevilen çocukların yanına. 
Bozulurdum.”

Kalbin merkezine yolculuk başlatırsa biri, sen de 
inip kendininkine oradan bir hikâye bulup çıkarırsın yer-
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yüzüne. Hızla yu karı çıkınca vurgun yeme korkusu yok-
tur; çünkü iki kişisinizdir.

“Ama biliyorsun işte,” dedim, “insanlar İsmail’in 
hikâyesi ni dinlemek istemiyor. Ya da İsmail’den bahset-
sen bile gelip ön sırada oturmanı istiyorlar. İsmail’in ya-
nına oturanlara İsmail’e davrandığı gibi davranıyor dün-
ya. Dinlemiyor. Anlıyor musun?”

Anlamaz mı? Rakı tokuşturduk sessizce.
“İşte bu yüzden zaten söyleyip duruyorum. Sen bir 

kitap yaz malısın,” dedi, “Ermenilerle ilgili.”
Tam olarak, “Git başımdan,” dedim, “ben kitap filan 

yaz mam. Başımı belaya sokma benim.”
“Korkuyor musun?” dedi.
“Ondan değil... Ön sıralarda oturup İsmail’den bah-

sedenler o kadar çok ki onlardan biri olmak istemiyorum. 
Ermeni mesele si öyle bir entelektüel endüstri ki bulaş-
mak istemiyorum. Dinle mezler zaten beni, biliyorsun.”

“Sen dinletirsin,” dedi.
“Bırak peşimi kardeşim,” dedim, gülerek.
“Yok,” dedi, “ben seni ikna ederim. Haftaya çarşam-

ba bana uğrasana.”

Hrant öldürüldü. 
Çarşambaya dört gün vardı.

* * *

Oxford’un yağmuru pek sinsi. Ama her yağmurdan 
sonra, nereden çıkıyor bilmiyorum, çok geç saatte bir ge-
ce kuşu pey dahlanıyor. Bütün gece tek başına ötüyor. 
Dinleyecek kimse yokken. “Muhakkak birileri vardır,” di-
ye düşünüyor herhalde. İnsanın içine işliyor ötüşü. Kor-
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kunç bir şey var bu ötüşte. Çok korkunç; çünkü sorular 
soruyorsun kendine.

Bazılarımızı diğerleri için korkutucu yapan da bu. 
İçimize iş liyor onların sözleri. Düşmanların gürültüsü 
gibi değil, şerbetli olamıyorsun onların içine sızmasına. 
Ezberlediğin hikâyenin or tasında şefkatli bir su çatlağı 
açıyor söyledikleri.

Anlıyorsun, yıkmak istemiyor, suçlamıyor da seni bu 
ses. Öy lece dertleşiyor seninle, bekliyor ki paylaş onun 
içinin acısını, geceyi. Aynı senin gibi o da, sesi yıkılıyor 
anlatacaklarının altın da. Korkutucu olan bu işte. Ezber-
lediğimiz hikâyeler için pek korkunçtur böyleleri. Çün-
kü sana hesap sormaz, gece kuşu gibi öterek zarafetle 
kendine sormanı sağlar soruları, beraber sorar seninle 
kendine.

O yüzden işte, bir gece Oxford’da, mavi önlüklü gar-
sona, “Çünkü o zaman aslında,” dediğinde, “çünkü kim-
senin saf ol madığı, çok karışık olduğumuz çıkar ortaya. 
O zaman ırkçılık filan da kalmaz,” dediğinde dedim ki 
ben de:

“İşte bu yüzden öldürüldü Hrant. Sen böyle şeyler dü-
şünme ye başladığın için. Sorular sorduğun için kendine.”

Ben bu kitabı niye yazıyorum peki?
Hrant başıma böyle bir dert bırakıp gittiği için ve 

bir de İsma il yüzünden. Öncelikle onun için.

Bir de...
Ülkemi sevmeyi yeniden tarif etmek istediğim için. 

Ülkemi bütün gerçekleriyle birlikte sevebilmeyi istedi-
ğimden. Bu müm kün olduğu için. Beraber en beter ha-
kikatin yükünü omuzlayabileceğimizi bildiğimden. Çün-
kü... Çünkü garsonun dediği gibi, “lazım oluyor işte.”

Lazım oluyor insana ülke.
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