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Bizim buraların cumbalı evleri Avrupa kentlerinin o 
eski zaman yapılarına benzemez. Oralarda eski, üzerine 
titrenen, kente kişilik kazandırdığı düşünülen bir yaşam 
dokusudur. Buralarda ise cumbalı ev, kentin çelişkilerine 
çeşni tozudur.

Miyadını doldurmuş bir para birimi fazla değerlidir 
belki ama o değerin bugünkü koşullarda bir karşılığı ol-
madığı için de pul kadar değeri yoktur. Aynı mantıkla 
yola çıkacak olursak, kimi cumbalı evleri “âsâr-i atîka” 
ilan eder, el sürmezler. Hesapta el sürülmeyecek denli 
değerlidir. Lakin el sürülmeye sürülmeye harabeye dö-
ner; yıkılabilecek denli değersizleşir.

Önce sesler kesilir. Çocuk sesleri, şenlikli sofraların 
kahkahaları, fasıllar ve kuş sesleri. Ağaçlar ölür arka bah-
çede. Sonra ahşap çürür için için, demir paslanır. Bunla-
rın hepsi zamanın acımasız ellerinde azar azar olur. Fark 
edilmez. Bir tek yaşlı bir kadın yüzü kalır sonunda camın 
kenarında. Cumbanın içinden vicdan gibi bakar. Sonra bir 
gün o da kaybolur.

Bir gün, tam da cumbanın altından koca bir kalas 
dayarlar o evin böğrüne, üzerinde bir uyarı ibaresiyle: 
“Can güvenliğiniz için bu binanın altından geçmeyiniz.”

Köşemin adına “Cumba” derken bütün bunları dü-
şünmüş müydüm? Sanmam... Mutlu zamanların düşün-

CAN GÜVENLİĞİNİZ İÇİN 
BU BİNANIN ALTINDAN 

GEÇMEYİNİZ
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cesi değil, imgesi hüküm sürer içinde. O imge de varlığı 
inkâr edilemeyecek kadar buraya ve şu âna aittir. Gence-
cik bir insana güvenilmiş, her hafta yazması için “Adını 
da sen koy” diye köşe emanet edilmiş. Bir başına ev tut-
maya, yabancı bir ülkede sıfırdan hayat kurmaya benzer 
bir his vardı içimde yıllar önce. Gururlu başlangıçların 
pır pır eden heyecanı. Toy gençliğin gözü karalığı. Hani 
şu kaldırım taşlarında yay varmışçasına adımları havaya 
doğru esneten cinsten, hani bütün yokuşların açık deniz-
lere vardığı... Zamanın ötesinden ve azıcık mesafeli ba-
kabileceğimi hissettim hayata en çok. Ferahta olacağımı, 
öyle kalacağımı... Adını Cumba koydum...

O Cumba’da büyüdüm sonraki zamanda. Önceleri 
cümlelerim daha kocamandı, şu ağız dolusu cinsinden. 
Pek de muzipti üstelik. Derken öğrenmeye başladım. Ha-
beri, manşeti, başyazıyı, Ermeni toplumunu, diaspo rayı, 
memleketi, insanı, kültür mirasını, doğayı, kâinatı... Bir-
likte yola çıkılan gazetenin ne kadar bıçak sırtı bir konum-
da olduğunu. Kendisini var eden tüm kimliklerle yârenle-
şirken bazı haftalar ne denli sınandığını gencecik varlığı-
mın. Siyaseti, tarihi, kültürü, bugünü paylaşmanın şifrele-
rini ve o şifreler içinde hep hakiki kalmanın hikmetini.

Bana Cumba’yı veren adam, daha o gazete kimsenin 
aklında bile yokken bir öykü yarışmasının ödül törenine 
gelmişti. Beni tanımıyordu ama ailem gibi sevinmiş ba-
şarıma... O sevinci paylaşmaya gelmişti. Elinde kocaman 
bir paket. Fol dergisi çıkıyordu o yıllarda, onu hediye et-
mişti. Paket onun dağ gibi cüssesine, kocaman ellerine 
uyumluydu da bana verilince pek âlem durmuştu. O da 
gözünün içindeki bir yıldızcığa kadar gülmüş, “Bu hedi-
ye de senin boyun kadarmış,” demişti.

Hayatım boyumu aşanlarla belirlendi. Röportaj için 
gittiğim o gazetede, bir göz kırpımlık anda çalışan ol-
dum. Kendi röportajım yayımlandığında ben de haber 
yapmayı öğreniyordum bir köşede.
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Ya da şöyle diyelim; sorumluluklarım arta arta çalış-
tım da hiç çalışma hayatım olmadı aslında. Ben bir cum-
baya, kuş yuvasına konmuş bulundum.

Yıllar yılı kapalı bir cemaat kimliğiyle yaşamış Erme-
ni toplumunun kimi zaman gonca gül gibi açılmasına, ki-
mi zaman zakkumlaşmasına tanıklık ettim. Bana Cum-
ba’yı veren adamın varlığı, bir karar vermeyi dayatıyordu 
sanki herkese. Ortada durup idare edemiyordun. “Kol kı-
rılır yen içinde kalır,” diyenler ile “Kaybetmekten korka-
cak bir şey yok, her şeyimiz ortada,” diyenler diye bölünü-
yordu misal. Büyük toplum da sancılanıyordu. “Kim bu 
densiz, haddini bildirmeli,” diyenler ile “Ne müthiş adam. 
Helal olsun. Hiç böyle bilmiyorduk biz,” sesleri birbirine 
karışıyordu. Bizimse aldırdığımız yoktu. Gerçek, çevreye 
göre değişen yanardöner bir şey değildir, öyle değil mi?

“Sebat, Agos’un bulunduğu apartmanın adı. Her sa-
bah kabartma harfleriyle karşıma dikildiği için ‘vicdanın 
sesi’ olma özelliğine sahip. Sebat, yılmadan yorulmadan 
bir noktada durma anlamına geliyor. Bu duruş, yerinde 
saymayla ilgisi olmayan, daha çok durulması olanaklı gö-
rülmeyen zorlu noktalarda inatla ayak diremek anlamın-
da. Agos şimdi Sebat Apartmanı’nda,” diye yazmışım bir 
keresinde. Saksı Han’dan Sebat Apartmanı’na terfi etmi-
şiz. Her eşik yeniliktir. İstesen de istemesen de değişir 
günlük faaliyetlerin. Gelen giden arttı, söylenen sözün 
hükmü arttı. Derken o koca adamın varlığı memleket 
yüzölçümünden taştı. Korktular hakikatin kudretinden, 
sahicinin isabetinden. Korktular onun yüreklere ulaşan 
hitabetinden, sorulmadık soru verilmedik yanıt bırak-
mayan samimiyetinden ve tabii deli cesaretinden.

Oysa cesaret korkmamak değildir. Cesaret, korkuna 
rağmen devam etmektir. Yoksa, elbette hissedersin çem-
berin daralışını, bir şehrin açık hava hapishanesine dö-
nüşmesini. Ama ihtimalini kabullenerek yaşayamayaca-
ğın şeyler de vardır. O ihtimali emeğin, ümidin, iyiliğin 
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altına itiştiriverir, ancak gecenin zifirisinde hortlamasına 
müsaade edersin. Sabaha yeniden unutmak üzere. Anım-
satıldığında kara mizaha vurmak üzere; çünkü ağlatan 
mutlulukların tersi gülünesi acılardır.

“Beni öldürürler mi sence Karakaşlı?”
“Öldürüp de ünlü yıldız mı yapacaklar? Hem en tı-

kandıkları noktada yine senin bir sözünden medet umu-
yorlar.”

Korkmaya korktuğun şeyler de vardır. Başına geldi-
ğinde, başına getirildiğinde artık sen tüm korkularını 
korkmuş olursun.

Öldürdüler... Öldüresiye korktuklarını öldürdüler. 
Sebat ettiğimiz yerde.

Mevsimler gıyaben geçer, acının uyuşturan yanı da 
çekilirken hayatından, yağma edilene inat bir şeye tutu-
nursun çaresiz. Tutunacaksın ki kalkabilesin ayağa ve se-
bat edilen yerden adımını atabilesin ileriye doğru. O be-
deli canla ödenmiş sözleri yepyeni cümlelerle birleştirebi-
lesin. Devamını getiresin, söz yarım kalmasın diye. Sana 
dünya içinde dünya vermiş insana ayıp olmasın diye.

Nice zaman sonra elime aldığım on bir yılıma tu-
tundum. Kendi zeminime en sağlam taş ettiklerimi geti-
rip önünüze sundum. İşte buyum. Bu eksi hayat.

Bir daha kimse bir cumba vermeyecek bana. Ama 
tersi de geçerli. Kimsenin de böyle cumbası olmamıştı. 
Verileni sunuyorum yağmalanana nispet. Bu çarpı ölüm.

Kendime diyemediğimi sana nasıl diyecektim. İyi ki 
de, “Öldürürler,” diyememişim. İyi ki tam da duymayı 
beklediğin, inanmayı istediğin gibi vermişim yanıtı.

Cumba, on bir yılıma ve ömür diye yaşayacağım ka-
darına kattıklarının kanıtı.

Son nefesime kadar, sağ olasın Hrant’ım...
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