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dvv International (Alman
Yetiflkin E¤itimi Derne¤i)

Eriflkin E¤itim Derne¤i), Ana-
dolu Kültür (Türkiye), Hazara-
flen Etnolojik Çal›flmalar Mer-
kezi (Ermenistan) ve Alman
Akademik De¤iflim Servisi
(DAAD) ortakl›¤›yla yürütülen
‘Ermenistan-Türkiye Uzlafl›m
Sürecine Katk› Olarak Yetiflkin
E¤itimi ve Sözlü Tarih Çal›fl-
mas›’ projesi 6 fiubat Cumarte-
si günü düzenlenen bir bas›n
toplant›s›yla tan›t›ld›. Toplant›-
ya projenin yöneticileri, Saban-
c› Üniversitesi’nden Dr. Leyla
Neyzi, Yerevan Bilimler Akade-
misi’nden Dr. Hranufl Kharat-
yan Arakelyan, dvv Internatio-
nal’dan Matthias Klingenberg
ve Almanya Konsoloslu¤u’ndan
Joachim Hecker kat›ld›.

Geçmiş,
hâlâ belleklerde

Sözlü tarihin, bellek üzerinde
çal›flan bir metodoloji oldu¤u-

nu, ve arflive ba¤l› tarih anlay›fl›-
na alternatif olarak görülebilece-
¤ini aç›klayan Doç. Dr. Leyla
Neyzi, Türkiye’de ve Ermenis-
tan’da çeflitli toplumsal cinsiyet-
lerden, s›n›flardan, farkl› ortam
ve kuflaklardan gelen kiflilerle
görüflmeler yap›ld›¤›n›, bu saye-
de yüz y›ll›k bir tarihin dile gel-
di¤ini ifade etti. Mülakatlar›n
bir kitap halinde yay›mlanaca¤›-
n› kaydeden Neyzi, “Böylece,
ailelerin yaflam öyküleri bir ara-
ya getirilecek ve bu yaflam öykü-
leri birbirleriyle konuflmufl ola-
cak” dedi. Proje vesilesiyle edin-
di¤i gözlemleri aktaran Neyzi,
kamusal alanda ‘Ermeni Soru-

nu’nun susturulmas›na ra¤men
aile içi bellekte katliam›n an›la-
r›n›n aktar›ld›¤›na dikkat çekti.
Neyzi, bellek çal›flmalar›nda
‘post-memory’ olarak adland›r›-
lan ve ‘sonradan oluflan bellek’
olarak Türkçeye aktar›labilecek
olan durumu flöyle izah etti:
“Görüfltüklerimiz katliam›n ta-
n›klar› de¤il, onlar art›k yaflam›-
yor, ama buna ra¤men an›lar
hâlâ canl›. Çok ac›l›, çok hüzün-
lü öyküler dinledik. Ermenilerin
art›k o bölgelerde yaflam›yor ol-
malar›n›n büyük bir kay›p oldu-
¤unu söylüyorlar ve ciddi bir
nostalji duygusu var. Bu insan-
lar geçmifli hâlâ hissediyorlar,

geçmifl bir bak›ma hâlâ onlarla
mevcut.”

“Türkler ve Ermeniler
birbirlerini anlayacak”

Hranufl Arakelyan ise Erme-
nistan toplumunun temsilcile-
rinin Türkler hakk›ndaki dü-
flüncelerini anlamay› hedefle-
diklerini söyledi. “Katliamdan
sa¤ kurtulanlarla ve sonraki ku-

flaklarla görüflerek katliamla il-
gili an›lar›n› ö¤renmeye, anla-
maya çal›fl›yoruz” diyen Ara-
kelyan, Sovyet döneminde “Er-
meni tarihi bir bak›ma yasak-
land›¤›ndan” dolay› bu tür ça-
l›flmalar›n yap›lamad›¤›n› ifade
etti; öykülerde çok derin bir
hüzün oldu¤unu, insanlar›n
katliamdan çok, hayatlar›n›n
sonraki bölümlerinde neler ya-

flad›klar›n› anlatt›klar›n› aktar-
d›. Projenin sonunda ortaya ç›-
kacak olan kitab›n, Türkçe, Er-
menice ve ‹ngilizce olarak, üç
dilde yay›mlanaca¤›n›, bu saye-
de de Türkler ve Ermenilerin
birbirlerinin duygular›n› ve al-
g›lar›n› anlayacaklar›n› söyleyen
Arakelyan, “Soyk›r›m –ya da
ad›na ne dersek diyelim– hem
Türklerde hem Ermenilerde
travmatik etkiler b›rakt›. Kitap,
travma konusunda yararl› ola-
bilecek özellikler tafl›yor” diye-
rek sözlerini noktalad›.  

Fransa-Almanya, Türkiye-
Ermenistan ‘gerilim’ benzerli¤i

Almanya Konsoloslu¤u’nun
temsilcisi olarak toplant›ya ka-
t›lan Hecker, Türkiye ile Er-
menistan aras›ndaki mevcut
iliflkinin, Fransa ile Almanya

aras›ndaki gergin dönemlerini
an›msatt›¤›n› belirterek “Çok
hasmane bir iliflki vard›, iki ta-
raf birbirine düflmand› ve bir
yüzy›la yak›n bir süre boyunca
sürdü bu düflmanl›k. ‹kinci
Dünya Savafl›’ndan sonra, Av-
rupa Toplulu¤u’nun kurulmas›
bu durumu de¤ifltirdi. AB, ön-
celikle iki ülke aras›nda ç›kacak
olan bir savafl ihtimalini engel-
leme projesidir. Bu temelde,
dünyada efli olmayan bir baflar›
elde ettik: Bu baflar›, küçük bir
kitap; art›k Almanya ve Fransa
okullar›nda ayn› tarih kitab›
okutuluyor. ‹çeri¤i tamamen
ayn›, sadece dili farkl›. Türkiye
ile Ermenistan okullar›nda ay-
n› tarih kitab›n›n okutuldu¤u-
nu hayal edin…” diyerek sözle-
rini noktalad›. 

Yaz›lar›m›n bilgisayar s›ralamas›nda 300’ü görünce fla-
fl›r›verdim birden… Ne zaman 300 oldu yahu? Daha ne
zamand› Hrant’›n, bir rastlant›n›n ard›ndan yazd›¤›m si-
temli yaz›y› be¤enip de bana “Üslubunu sevdim. Sana bir
köfle verirsem sürekli yazar m›s›n burada…” dedi¤i? 

Heveslenmifl, heyecanlanm›fl ama epey de paniklemifl-
tim… Nas›l her hafta baflka bir konu bulup da yazacak-
t›m? “Ama… fiey bilmem ki…” diye kekeleyince ben…
“Dene” demiflti “eminim, k›v›r›rs›n, sende potansiyel
var.” Nas›l da ›fl›l ›fl›ld› gözleri… Nas›l da keyifliydi…

Ondan çok k›sa bir süre önce, benzer bir konuflma,
Adal› Dergisi’nin genel yay›n yönetmeni Halim Buluto¤-
lu’yla geçmiflti aram›zda. Böyle birden bire girivermifltim

iflte, yazma öncelikli bir hayat›n içine. Haftada bir yaz›
Agos’a, ayda bir yaz› da dergiye yazacakt›m… Olabilir
miydi? Oldu iflte. Alt› y›l olmufl. Tanr›m! Dün gibi…
Neler oldu, neler geçti o günden bu güne… Kimini an-
mak bile istemesem de ne olaylar yafland›. Ne yaz›lar ya-
z›ld›… Hiç ara vermeden… 

O s›ralar daha bir tek oyun yazm›flt›m. Yakan, nas›l bir
atefl yakm›flsa içimde… fiimdi üç oyunum var, dördüncü-
sü yolda… ‹ki kitab›m var, üçüncüsü yolda… Üçyüz de
yaz›. Ve de saymad›¤›m baflkalar›… Kimlere ulaflt› sözle-
rim? Kimler okudu? ‹letiler gitti, geldi… ‹liflkiler kurul-
du. ‹yice hareketlenip renklendi günlerim. Bir ara Baflba-
kan, bir yaz›mdan al›nt› bile yapt› bir konuflmas›nda, ad›-
m› and›. Bir tuhaf oldum. Ne hissedece¤imi bilemedim.

Vay can›na! Nas›l oldu bütün bunlar? Gerçekten bile-
medim. Bafllay›nca durmad›. Hep derim ya… Söyleyecek
sözü olan insanlar, yazabiliyorlarsa e¤er, oluyor. Konu s›-
k›nt›s› endifleme gelince, hiç sorun olmad›. Böyle bir ül-
kede, böyle bir cemaatin içinde yaflayan biri için konudan
bol ne var? Seçmekte zorlan›r insan. Nitekim 300. yaz›
diye özel bir konu seçmek istedim. Seçemedim.

100. yaz›mda çok heyecanlanm›flt›m ve elim aya¤›m
birbirine dolanm›flt›, hat›rl›yorum. Ama konuya an›nda

karar vermifl, dünyada en sevdi¤im insana, kardeflime
ay›rm›flt›m yaz›m›. 200.süne de bi göz att›m flimdi. Dün-
yadaki tüm sevgilere ay›rm›fl›m. Sevgililer Günü ertesine
denk gelmifl. Aa… Ne rastlant›… Bu kez de öncesine
denk geliyor. Ama bu konuda bir fley söylemek istemiyo-
rum. Çünkü o günü sevmiyorum. Dünyaya sevgisizlik bu
derece hâkimken, o gün yap›lan her türlü tezahürat› sah-
te buluyorum.

Peki, ne olacak flimdi? Bakar m›s›n›z? Bolluktan seçe-
miyorum. Zaten içim de pek karmakar›fl›k bu gün. Ben
masam›n bafl›ndayken, flu anda y›lan hikâyesine dönmüfl
malum mahkeme sürmekte. Bu süreç içinde nas›l olmufl-
sa iyice semirmifl olan ünlü katilimiz de taze damat konu-
munda… A¤z› kulaklar›nda olmal›. Yine hiçbir sonuç al›-
namayaca¤›ndan emin olsam da akl›m orada… Bafll› ba-
fl›na bir konu iflte.

Ya öteki malum tipin gardiyan olmas› meselesine ne
demeli? Mehmet Ali A¤ca’n›n neredeyse dünya çap›nda
bir y›ld›z konumuna getirilmesine? Ohhoo… Konu mu
yok? Meclisteki unutulmaz kavga var… Kaybolan çocuk-
lar var…  Tekel iflçileri var… Balyoz var… Bizim Patrik
seçimleri var… Hatta az önce ö¤rendim ki Bilgi Üniver-
sitesi Sinema Bölümü’nden baz› önemli dersler kald›r›l-

m›fl… Sanat a¤›rl›kl› e¤itime ilgi mi azal›yor ne? Yani bu
da benim gibi biri için ciddi bir konu… Ama ben oralar-
da de¤ilim bu gün. 

Nedense yazma de¤il de konuflma modunday›m. Oku-
yucuyla sohbet etme arzusunday›m. Keflke imkân olsa da
karfl›l›kl› olsa. Ben söylesem, onlar söylese… gerçi yaz›-
yorlar, sa¤ olsunlar… Çok hofluma gidiyor. Ama an›nda
olam›yor. Evet, san›r›m, 300 sendromu yafl›yorum. Haf-
taya geçer.

Geriye bak›p da tümünü düflününce, pat diye akl›ma
ilk gelen fley ne oldu biliyor musunuz? Sahilde oturup da
karaya vuran denizy›ld›zlar›n› tek tek denize atan yafll›
adam›n öyküsü. Hani “Amca, bofluna u¤rafl›yorsun, ne
farkedecek yani?” diye soran gence elinde tuttu¤u deniz-
y›ld›z›n› atarken “Bak iflte bunun için çok fley fark ede-
cek” demifl ya… ‹flte o. Ben bir gün “Aman yaz›yorum
yaz›yorum da ne oluyor sanki” diye yak›n›nca bir dostum
anlatm›flt› da ben de sizlerle paylaflm›flt›m.

Sahi, tüm yazd›klar›mdan sizin akl›n›zda kal›p da dü-
flününce öyle pat diye geliveren bir fley var m›? Çok me-
rak ettim valla. Varsa 300’ün hatr›na, paylafl›r m›s›n›z be-
nimle?

Bercuhi Berberyan

KAPLUMBA⁄AKAPLUMBA⁄A

Vee 300...

bercuk@berberyan.com
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Hayal edelim: Türkiye ile Ermenistan
okullarında aynı tarih kitabı okutuluyor!

HAYCAR Derne¤i 5 fiubat
Cuma günü, Marmaray

projesinin en büyük istasyonu
olacak olan, arkeolojik kaz›la-
r›yla ünlü Yenikap› ‹stasyonu
flantiyesine bir gezi düzenledi.
12 kiflilik ekiple flantiyeyi gezen
HAYCAR’l›lar flantiye sorum-
lular›ndan bilgi ald›lar.

Dünyadaki en derin sualt›
bat›rma tünelleriyle Avrupa ve
Asya yakalar›n› demiryolu ile
birbirine ba¤layacak olan pro-
jenin Yenikap› flantiyesi istas-
yonunda ilkler yaflan›yor. fian-
tiyede kullan›lan, dünyan›n en
büyük ‘bomlu beton pompas›’,
50 m. yar›çapl› bir alana beton
pompalayabiliyor. Pompa,
Discovery Channel’da yay›nla-
nan X-Machines (S›rad›fl› Ma-

kineler) program›n›n da ilgisini
çekmifl. Yak›nda, yine dünya-
daki ilklerden olan, 60. metre-
sinde 23 ton tafl›yabilen bir ku-
le vinç flantiyedeki yerini ala-
cak.

Arkeoloji Müzeleri Müdür-
lü¤ü taraf›ndan sürdürülen ar-
keolojik kaz›lar›n bat› k›sm›n-
daki çal›flma %90 oran›nda
bitmifl. Roma ve Bizans dö-
nemlerinden kalma 20 adet ge-
minin bulundu¤u antik liman
bölgesinden ç›kan arkeolojik
buluntular itinayla inceleniyor. 

Projenin tamamlanmas› için
öngörülen 28 Mart 2012 tarihi
flimdilik ütopik gözüküyor.
Al›nan bilgiye göre, Yenika-
p›’daki istasyon inflaat›n›n bit-
mesinin ard›ndan arkeolojik

kaz›lar 3 y›l daha devam ede-
cek.

İşçiler grevde
Bu arada, Marmaray Proje-

si’nin Yenikap› fiantiyesi’ndeki
kaz›larda çal›flan iflçiler çal›flma
flartlar›n›n kötülü¤ünden yak›-
narak ‹stanbul Valili¤i önünde
bir eylem düzenledi. Theodosi-
us Liman›’nda yap›lan arkeolo-
jik kaz›da çal›flan, tafleron Polat
‹nflaat’›n yaklafl›k 30 iflçisi, ‹s-
tanbul Valisi Muammer Gü-
ler’den yard›m istedi. ‹flçiler
ad›na konuflan Ayd›n Erhan,
“Günde 27,5 TL’ye çal›fl›rken
maafllar›m›za zam istedik. Bu-
nun üzerine baz› arkadafllar›-
m›z iflten ç›kar›ld› ve günlük
ücretlerimize 1 TL zam yap›la-

bilece¤i cevab›n› al-
d›k” dedi.

Vali Güler’den
görüflme talebinde
bulunan iflçiler ce-
vap alana kadar da-
¤›lmayacaklar›n› be-
lirtti. Bunun üzeri-
ne, ‹stanbul Valisi
Muammer Güler
grup ad›na iki kifliyi
görüflmeye kabul
ederek sorunlar›n›
dinledi. 

Gedikpafla Surp Hovhannes Kilisesi’nde Ruhani Kurul Baflkan› Bafle-
piskopos Aram Ateflyan önderli¤indeki ayin, muganni heyetinin

118. ve Z›vartnots Korosu’nun kuruluflunun 73. y›l› 7 fiubat’ta kutland›.
Sargavak Levon Özpembe de 7 fiubat Pazar günü kilise görevlisi olarak
75. y›l›n› kutlad›. 
Ayinin ard›ndan Sargavak Levon Özpembe için kilise salonunda bir ye-
mek düzenlendi. Yeme¤e, Gedikpafla Vakf› Baflkan› Harutyun fianl› ve
yönetim kurulu üyeleri ile di¤er vak›f baflkanlar› ve cemaat üyeleri kat›l-
d›lar. Günün sunuculu¤unu Esayan Okulu’ndan Yetiflenler Derne¤i Bafl-
kan› Maryam Drameryan üstlendi. Yemek, Özpembe’nin çocuklu¤undan
günümüze kadar olan foto¤raflar›ndan oluflan bir slayt gösterisiyle baflla-
d›. Yemekte, Hagop Papazyan, Vahram Lüleciyan, Garo Kaprielyan ve
Arflavir Büyükiflman, Levon Özpembe hakk›ndaki duygular›n› dile getir-
diler. Toplant› , Mesrob Ohanyan, Tatyana Bostan, Besse Kabak ve Ma-
ral Ça¤l›çubukçu’nun seslendirdi¤i flark›larla sürdü. 

HAYCAR Marmaray’ı gezdi

Sargavak Levon Özpembe:

“75 yıldır kilisedeyim”

Hrant Dink’in katledilifli-
nin 3. y›ldönümünü an-

mak amac›yla Paris’te Acte
Sud Yay›nlar›, ‘S›n›r Tan›ma-
yan Gazeteciler’(Reporters
Sans Frontieres) ve 9. Bölge
Belediye Baflkan› Jacques Bra-
vo’nun kat›l›m›yla  öncülü-

¤ünde bir panel düzenledi. 27
Ocak Çarflamba günü aç›l›fl
konuflmas›n› Jaques Bra-
vo’nun yapt›¤› panele konufl-
mac› olarak Rakel Dink, Lou-
is Carzou, Defne Gürsoy, Ali
Kazanc›gil ve Elsa Vidal kat›l-
d›. Konuflmac›lar› dinlemek

için 300 kiflinin ka-
t›ld›¤› panelde
Hrant Dink’in ‘‹ki
Yak›n Halk, ‹ki
Uzak Komflu’ adl›
kitab›n›n Frans›zca
tercümesi de tan›-
t›ld›. Konuflmas›-
n›n bafl›nda, daha
önce efli Hrant
Dink’in de 9. Bölge
Belediye Merke-
zi’nde konuflma
yapt›¤›n› ö¤renen
Rakel Dink duygular›n› flu
sözlerle dile getirdi; “Hrant’›n
burada konufltu¤unu bilmi-
yordum. Bunu duymak be-
nim için çok ac›”. Konuflma-
s›nda eflinden,  ve onun bar›fl
ve kardefllik ad›na izledi¤i

yoldan bahseden Rakel
Dink, “Hrant’›n çizdi¤i yol-
dan ilerliyorum. O da bunu

isterdi” fleklin-
de konufltu. Pa-
nelde ayr›ca
Hrant Dink’ten
sonra Türki-
ye’deki ifade
özgürlü¤ü ko-
nusunda yafla-
nan geliflmeler
üzerine de tart›-
fl›ld›. ‘S›n›r Ta-
n›mayan Gaze-
teciler Derne¤i’
Genel Sekreteri

Jean-François Juilliard, dü-
zenlenen buluflmadan onur
duydu¤unu belirterek,
RSF’nin Hrant Dink cinaye-
tinin gerçek sorumlular› ve
suçlular›n›n bulunmas› için
adalet ça¤r›s›na devam ede-
ceklerini söyledi.

Paris’te Hrant Dink anıldı


