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Tarabya’da Agopyan ailesine ait
yaklafl›k 34 dönümlük arazinin

maceras›, Agos okurlar›n›n yabanc›s›
oldu¤u bir konu de¤il. 1923’te ailenin
Türkiye’yi terk etmesinin ard›ndan sa-
hipsiz kalan, zamanla iflgal edilip bina-
larla dolan ve nihayet 1980’li y›llarda
gayri hukuki yollardan Hazine’ye dev-
rolunan bu araziyle ilgili olarak, Pa-
ris’te yaflayan Bedros Agopyan 1992’de
dava açm›fl ve uzun bir mahkeme süre-
cinin sonunda, mülkün Agopyan aile-
sine ait oldu¤u 2001 y›l›nda mahkeme
karar›yla tescil edilmiflti.

Gazetemizin sütunlar›nda, bu hu-
kuk mücadelesinin ne yönde ilerledi¤i-
ne dair haberlere ve ailenin avukat› Ca-
fer Gül’ün demeçlerine s›k s›k yer ver-
mifltik. 2006’da, 11 dönümlük parse-
lin sat›fl›n›n ard›ndan, geriye kalan 22
dönümlük araziyi iflgal edenler aleyhi-
ne aç›lan onlarca dava sürüyor olsa da,
Agopyan ailesi örne¤i, tarihe, el konu-
lan Ermeni mülklerinin iadesi yolunda
bir ilk olarak geçmiflti.

Baba Agopyan’›n 2008’de vefat›n›n
ard›ndan, davalar› k›z›, kanun sanatç›-
s› ve müzik e¤itimcisi Agnes Agopyan
takip ediyordu. Geçti¤imiz haftalarda
Agos’la ba¤lant›ya geçen Agnes Agop-
yan, sohbetimiz s›ras›nda çok önemli
bir iddiay› dile getirdi.

Komisyon iddias›
Bu çarp›c› iddia, flu anda Patrikli¤in

Ruhani Kurul Baflkan› olan Baflepisko-
pos Aram Ateflyan’›n, 1992’de, Agop-
yan ailesinden, mülkün sat›fl›ndan gele-
cek para karfl›l›¤›nda komisyon istedi¤i-
ne yönelikti. Agnes Agopyan’›n anlat-
t›klar›na göre, Avukat Cafer Gül, arazi-

nin sahiplerinin Agopyan ailesi oldu¤u-
nu ö¤rendi¤i halde, uzun süre kendileri-
ne ulaflamay›nca, Ani fiehranyan ad›nda
bir müvekkilesi arac›l›¤›yla ba¤lant› kur-
du¤u, o dönemde rahip unvan›n› tafl›-
yan Aram Ateflyan’dan yard›m istemiflti.
Rahip Ateflyan, kilise kay›tlar›nda yapt›-
¤› araflt›rma sonucunda Agopyan ailesi-
nin ‹stanbul’da yaflamakta olan akraba-
lar›na ulaflm›fl, ailenin Fransa’da yaflad›-
¤›n› ö¤renmifl, Paris’teki kilise yetkilile-
riyle yapt›¤› görüflme sonucunda da,
Bedros Agopyan’la ba¤ kurmufltu.

Konunun detaylar›n› görüflmek üze-
re, o s›ralar yaflamakta oldu¤u Ati-
na’dan ‹stanbul’a gelen Agnes Agop-
yan, Rahip Ateflyan, Ani fiehranyan ve
avukat Cafer Gül’le tan›flt›ktan ve ko-
nuyla ilgili bilgi ald›ktan sonra, babas›-
na da dan›flarak araziyi yeniden mülki-
yetlerine almak için dava açmaya karar
verdi. Davan›n takip edilmesi için Avu-
kat Cafer Gül’e vekalet veren Agop-
yan’a göre, Aram Ateflyan ve Ani fieh-
ranyan, kendisine ulaflmalar› karfl›l›¤›n-
da, sat›fltan, önce %30, sonra, pazarl›k-
lar›n ard›ndan da %20 pay istemifl ve
%13’ü Aram Ateflyan’a, %7’si de Ani
fiehranyan’a verilmek üzere bir sözlefl-
me imzalanm›flt›.

“‹ddia”dan gerçe¤e do¤ru
Agnes Agopyan’›n anlatt›klar› cid-

diydi ve üzerinde özenle durulmas› ge-
rekiyordu. Ancak, bir din adam›n›n, ‹s-
tanbul Patrikli¤i’nin önemli bir ruhani-
sinin, devlet taraf›ndan el konulmufl bir
Ermeni mülkünün geri kazan›lmas›nda
sa¤lad›¤› yard›m için komisyon talep et-
mesi efline rastlanan bir durum olmad›-
¤›ndan, anlat›lanlar bizler için sadece
bir “iddia”yd›. Kimseyi bofl yere zan al-
t›nda b›rakmak istemedi¤imizden, ince

eleyip s›k dokumam›z, her fleyden önce,
var oldu¤u söylenen sözleflmeyi görme-
miz gerekiyordu. Malum, bir patrik se-
çiminden söz ediliyordu ve böylesi bir
dönemde, patrik adaylar›ndan biri olan
Baflepiskopos Ateflyan hakk›nda çeflitli
iddialar ortaya at›labilirdi. Mesele, ger-
çe¤in ne oldu¤unu ortaya ç›karmakt›...

Konu üzerinde incelemelerimizi
sürdürürken, Agnes Agopyan, taahhüt
etti¤i üzere, iki belgeyi bize ulaflt›rd›.
Bunlardan, yukar›da görülen ilki,
1992’de yap›ld›¤› söylenen, tarihsiz,
ancak Ateflyan ve Agopyan’›n imzas›n›
tafl›yan; di¤eri ise 2009’da haz›rlanan
imzas›z sözleflmelerdi (konunun
ayr›nt›lar› söylefli bölümünde). Böylece
“iddialar” art›k birer “olgu” haline ge-
liyordu. Sonuçta ortada, Aram Atefl-
yan’›n dünyevi ad› olan Artin Atefl’in
imzas›n› tafl›yan, son zamanlar›n s›kça
kullan›lan tabiriyle söylersek “›slak im-
zal›” bir sözleflme vard›.    

Hikâyenin ana hatlar› 
Bundan sonras›, konunun taraflar›-

na ulaflmak, Agnes Han›m’›n dile getir-
diklerinin gerçekli¤ini, bir de onlar›n
anlatt›klar›yla birlefltirerek teyit etmek-
ti. Öncelikle Aram S›rpazan’a ulaflt›k ve
dökümünü karfl› sayfada bulabilece¤i-
niz bir telefon görüflmesinde, olayla il-
gili bildiklerini bize anlatmas›n› istedik.
Baflepiskopos Ateflyan, aileye ulaflmak
için sarf etti¤i eme¤in karfl›l›¤› olarak
Agopyan mülkünün sat›fl›ndan pay al-
mak üzere bir sözleflme imzalad›¤›n›
reddetmedi, aksine do¤rulad›. 

Görünüfle göre, Aram S›rpazan,
Avukat Cafer Gül’ün kendilerine ulafl-
mas›n› sa¤layarak hak etti¤i bedeli
Agopyan ailesinden istiyordu ve ona
göre bu gayet do¤ald›. Burada akl›m›za,
bir ruhaninin, böyle bir yard›m karfl›l›-
¤›nda maddi bir karfl›l›k beklemesinin
do¤al olup olmad›¤› sorusu geliyordu
kaç›n›lmaz olarak. Acaba, bu tip anlafl-
malar Patrikhane’de, ruhaniler aras›nda
s›kça rastlanan bir durum muydu? E¤er
maddiyata dayal› bu tür iliflkiler kur-
mak do¤alsa, bunun meflruiyeti nere-
den geliyor, hangi gerekçelerle aç›klan›-
yordu? Bu gerekçeler, dini gelenekler
aç›s›ndan nereye oturuyordu?   

Avukat Cafer Gül’le konuflmam›z
da, elimizdeki bilgileri büyük ölçüde
do¤rulayan bir çizgide ilerledi. Gül, es-
ki dostu oldu¤unu söyledi¤i Aram S›r-
pazan’›n, Agopyan ailesini aray›p bul-
mas› sayesinde bir ücret hak etti¤ini,
hatta bu konuda Agnes Agopyan’› ilk
uyaran›n›n kendisi oldu¤unu, Agnes
Han›m’›n bu bedeli ödememek için
“yan çizdi¤ini” söylüyordu.

Kendisine telefonla ulaflt›¤›m›z Ani
fiehranyan ise sert bir üslupla görüflme
talebimizi reddetti¤inden, konuyla il-

gili ne düflündü¤ü-
nü ve bu iliflkide ne
gibi bir rol üstlen-
di¤ini ö¤renme flans›na sahip
olamad›k.

Yoksa, “komisyonculuk”
normal mi?

Karfl› karfl›ya oldu¤umuz olay ger-
çekten karmafl›kt›. Mahkemeye tafl›n-
m›fl bir mülkiyet davas›n›n ortas›nda,
olaya müdahil oldu¤unda rahip rütbe-
sini tafl›yan, bugün ise baflepiskopos
olarak patrikli¤in en yüksek rütbeli üç
ruhanisinden biri olan Aram Ateflyan,
yard›mlar› karfl›l›¤›nda komisyon bek-
lentisi içinde oldu¤unu do¤ruluyor,
bundan gayet do¤al bir olgu olarak söz
ederek, hakk›n› ödemeyen karfl› taraf›
suçluyordu.

Geçti¤imiz aylarda avukatl›k göre-
vinden azledilmifl olan Cafer Gül’le
Agnes Agopyan aras›ndaki, yak›n bir
tarihte dava konusu da olmufl anlafl-
mazl›klar hukuki olarak de¤erlendir-
meye muhtaç olsa da, görünen o ki, or-
tada, taraflar›n beyanlar› sonucunda
yads›namayacak bir flekilde ortaya ç›-
kan bir gerçek vard›: Baflepiskopos
Ateflyan, el konulmufl bir Ermeni mül-
künün sahiplerine iadesi konusunda
yard›mc› oldu¤u aileden %13 oran›n-
da komisyon almak amac›yla bir söz-
leflme imzalam›fl, daha sonraki y›llarda
da, yeni ve daha ayr›nt›l› bir sözleflme
haz›rlayarak bu talebinin takipçisi ol-
mufltu. Ateflyan, bu ücreti alman›n
hakk› oldu¤una inan›yordu.

Ortada belgeler vard›: ‹kinci
sözleflmenin metninde, Aram Atefl-
yan’›n ad› “Komisyoncu” olarak geçi-
yordu. Peki, bir din adam›, dini unva-
n›n›, kilise kaynaklar›n› ve kilisenin bil-

gi a¤›n› kullanarak komisyonculuk ya-
pabilir miydi? Yaparsa, bu onun din
adam› niteli¤ini etkilemez miydi? Bu
durumda, ruhanilerle toplum aras›nda
nas›l bir iliflkiden söz edilebilirdi? Er-
meni Kilisesi içinde bu tür uygulamala-
r›n yeri var m›yd›? Acaba bütün bunlar
di¤er ruhanilerin bilgisi dahilinde miy-
di? Benzer baflka vakalar da var m›yd›?

Yukar›da, Patrik seçimi öncesinde
bu tip iddialar›n ortaya at›lmas›na karfl›
dikkatli olmam›z gerekti¤ini söylemifl-
tik. Haberimizin, bu tip bir çarp›tma
zeminine çekilme ihtimaliyle karfl› kar-
fl›ya oldu¤unu biliyoruz. Ancak flunu
aç›kça belirtelim ki, vicdanen son dere-
ce rahat›z. Öncelikle, böyle bir gerçekle
karfl› karfl›ya geldi¤imiz takdirde, ruha-
ni veya sivil, herhangi baflka bir yöneti-
ci hakk›nda da ayn› gazetecilik yaklafl›-
m›n› izleyece¤imizden hiç flüphe duy-
mad›¤›m›z için… Ve ayr›ca, taraflar›n
her birinin temel gerçekler üzerinde çok
benzer fleyler söyledi¤i ve var olan söz-
leflmeyi reddetmedi¤i böylesi bir olay
önümüze geldi¤inde, gazeteci olarak,
olanlar› gerçe¤e en yak›n haliyle kamu-
oyunun dikkatine sunman›n görevimiz
oldu¤unu bildi¤imiz için…

Bu haberin, Ermeni toplumunda
kapal› kap›lar ard›nda kalan bu tür ilifl-
kilerinin aç›¤a ç›kmas›n› ve daha dü-
rüst, daha fleffaf bir gelece¤i infla etme-
mizi sa¤layaca¤› bilinciyle, sözü, mese-
lenin taraflar› olan Agnes Agopyan,
Baflepiskopos Aram Ateflyan ve Avukat
Cafer Gül’e b›rak›yoruz. 

• Olaylar nas›l bafllad›?
Atina’da yafl›yordum. Babam bir gün

beni arad› ve “Bir telefon geldi, ‹stan-
bul’dan bir rahip arad› fakat onun ‹ngi-
lizcesi, benim Ermenicem yetmedi, an-
laflamad›k. Bir numara b›rakt›, aray›p ne
oldu¤unu ö¤ren” dedi. 

• Baban›z neredeydi?
Ailem Paris’te yafl›yordu. Babam›n

verdi¤i isim Aram ad›nda bir rahipti...
Aray›nca, karfl›ma Aram Ateflyan ç›kt›.
“‹stanbul’a geliyor musunuz?” diye sor-
du. Ara ara geldi¤imi, müzisyen oldu¤um
için devaml› kanun getirip götürdü¤ümü
söyledim. “Bir hafta sonra gelece¤im” de-
yince, “O zaman mutlaka görüflelim” de-
di. Pazar günü Karaköy kilisesinde olaca-
¤›n›, onu bulmam› söyledi. 

• Tarih neydi?
Nisan 92. Bulufltu¤umuzda, bir avu-

kat›n bizi arad›¤›n›, onunla görüflmem
gerekti¤ini söyledi. Bir-iki gün sonra,
Avukat Cafer Gül’ün yaz›hanesinde bu-
lufltuk, Osmanbey’de. Ani fiehranyan
ad›nda bir bayan, Aram Ateflyan ve Avu-
kat Cafer Bey… Orada Cafer Bey, Ta-
rabya’da ailemize ait büyük bir arazi ol-
du¤unu, bunun Hazine’ye intikal etti¤i-
ni, on senelik itiraz hakk›m›z›n Hazi-
ran’da dolaca¤›n› söyledi. “E¤er mal›n›-
z› geri almak istiyorsan›z hemen dava aç-
man›z gerekiyor” dedi. Çok flafl›rd›m,
böyle bir fleyi beklemiyordum çünkü. O
gece yeme¤e gittik ve olay› bütün ayr›n-
t›lar›yla anlatt›. Davan›n ne kadar süre-
ce¤ini sordu¤umda, bilemeyece¤ini,
uzun sürebilece¤ini söyledi. Atina’ya
döndü¤ümde babamla konuflup olan bi-
teni anlatt›m. Onun onay›yla Cafer
Bey’e vekalet verdim, sonra ücret sözlefl-
mesine geldi s›ra. %25 üzerinden bir

sözleflme yapt›k. Ondan sonra Ani Ha-
n›m’la Aram Ateflyan sözleflme yapmak
istediler. 

• Neye dayanarak ücret istiyorlard›?
Ailemi bulmak için yapt›klar› araflt›r-

man›n karfl›l›¤›nda oldu¤unu söylüyor-
lard›. 

• Avukat›n bundan haberi var m›y-
d›? 
Vard›. Ani Han›m ve Aram Ateflyan

önce %30 pay istediklerini söylediler.
Bunun üzerine, toplam pay›n %55 yap-
t›¤›n› ve bizim mülk sahibi olarak mül-
kün yar›s›n› bile alamayaca¤›m›z› dü-
flündüm. Babam› arad›m. O, avukat›n
çok u¤raflaca¤› için %25 istemesinin
normal oldu¤unu, gerisi için benim ka-
rar vermemi söyledi. Babam pek inan-
m›yordu bu mülkü geri alabilece¤imize.
Cafer Bey’e gittim ve “Mülk sahibiyiz
ama %50 bile alamayacak olmak bana
normal gelmiyor” dedim. Aram Atefl-
yan’› ça¤›rd› ve o da “O zaman ben yüz-
de on befl de¤il, yüzde on üç alay›m, Ani
Han›m da yüzde yedi als›n” dedi. Bize
hiç de¤ilse yüzde elli befl, yani yar›dan
fazla kal›yor diye düflünüp kabul ettim.
O zamanlar, bu tip komisyonculuk ifli
yapan kimselerin ne kadar komisyon al-
d›¤›n› bilmiyordum.

• Ne zaman yap›ld› bu sözleflme? 
Yüzdeleri görüfltü¤ümüz tarihlerde.

Haziran 92’de... 

• Avukat›n›z sözleflmenin içeri¤in-
den haberdar m›yd›?
Biliyordu. Ama onun hep söyledi¤i,

yapt›¤›m›z sözleflmenin geçerlili¤inin ol-
mad›¤›yd›. “Notere gidilmemifl, üzerin-
de tarih bile yok, dolay›s›yla hiçbir hu-
kuki geçerlili¤i yok” diyordu. 

• En baflta ailenize nas›l ulaflm›fllar? 
Cafer Bey beni çok arad›¤›n› söyledi.

‹ngiliz vatandafl› oldu¤umuzu ö¤rendi-
¤inden konsoloslu¤a gitmifl ama bir fley
ö¤renememifl. “Ermeni bir müvekkilim
vard›, ona sordum” dedi. O da Ani Ha-
n›m'd›. Ani Han›m, “Sizi bulabilecek
tek kiflinin Aram Ateflyan oldu¤unu dü-
flünüp ona haber verdim” diyordu.

• O size nas›l ulaflm›fl?
Kilise kay›tlar›ndan bizim akrabalar›-

m›z› bulmufl. Paris’te oldu¤umuzu ö¤-
renmifl. Paris’teki Ermeni kilisesine bafl-
vurmufl. Babam Paris’in içindeki Erme-
ni Kilisesine ba¤›fl yapan biri oldu¤u için
oradan adresi bulunmufl. Kiliseden biri-
ni göndermifller ve o sayede bizimle ba¤-
lant› kurmufllar.

• Avukat arazinin durumundan nas›l
haberdar olmufl?
Dedi¤ine göre, orada bir yeri sat›n al-

mak isteyen bir müvekkili, tapudaki so-
rundan dolay›, almak istedi¤i yeri ala-
mam›fl. Cafer Bey tapuya gitti¤inde
arazinin üzerimize oldu¤unu görmüfl.

• Cafer Gül, Büyükelçi olan bir ak-
rabas›n›n baban›zla Paris’te tan›fl-
t›¤›n›, oradaki ‹ngiliz konsoloslu-
¤unda görevli olan baban›z›n bu
mülk meselesini aç›p yard›m iste-
di¤ini ve kendisinin olaydan böyle
haberdar oldu¤unu söylüyor. 
Kesinlikle do¤ru de¤il. Babam hiçbir

zaman konsoloslukta görev almad›¤› gi-
bi,  bizi bulan Aram Ateflyan’d›r, bu bil-
giye zaten kimse itiraz etmiyor. Avukat
e¤er ailemi tek bafl›na bulmufl olsayd›,
zaten Ateflyan’a hiç baflvurmazd›. 

• Sizinle sözleflme yapt›klar›nda, ne
kadarl›k bir mebla¤dan bahsettikle-

rini biliyorlar m›yd›? 
Evet, büyük bir mebla¤ oldu¤unu bi-

liyorlard›. Hatta daha sonra Aram Atefl-
yan, “E¤er küçük bir para olsayd› biz
senden bir fley istemezdik” dedi. Çok
büyük bir mebla¤ oldu¤u için onlara da
pay vermem gerekti¤ini söylediler. 

• Bu paran›n bir k›sm›n›n kiliseye
ba¤›fllanmas› konusunda bir ko-
nuflma geçti mi aran›zda?
Bafltan babam söylemiflti bir k›sm›n›

kiliseye ba¤›fllayaca¤›m›z›. Ama bizim
konuflmam›zda kilise ayr›, onlar›n pay›
ayr›yd›. Bunu söylemek çok ay›p ama,
bizim aile gelene¤imizde bu tür ba¤›fllar
vard›r. Surp P›rgiç Hastanesi’ne ve Surp
Kevork Kilisesi’ne bu tip ba¤›fllar yap-
m›fl›zd›r. Arazinin tamam› sat›ld›¤›nda
kiliseye ba¤›fl yapaca¤›z. Babam›n da ar-
zusu bu yöndeydi.

• Aram S›rpazan bafltan itibaren ken-
dini din adam› olarak tan›tt› m›?
Evet. Ermeniceyi az bildi¤imden

kendisine nas›l hitap etmem gerekti¤ini
bilmiyor, telefonda “Aram Bey” diye hi-
tap ediyordum. Bana “Benim vartabed
(rahip) oldu¤umu biliyor musun?” diye
sordu. Bildi¤imi, ama ona nas›l hitap et-
mem gerekti¤ini bilmedi¤imi söyledim.
Yani daha ilk telefonda din adam› oldu-
¤unu söyledi...

• Dava ne zaman aç›ld›?
Hazine’ye intikal süreci bitmeden,

1992’de dava aç›ld›. 2001’de mülkün
bize ait oldu¤unu önce mahkeme karar-
laflt›rd›, ondan sonra da Yarg›tay'da ka-
rar onayland›. Ve ancak 2002’de yeni-
den mülkün sahibi olabildik. 1993’de
ben ‹stanbul’a yerlefltim ve daha sonra
TRT ‹stanbul Radyosu’nda çal›flmaya
bafllad›m. Daha sonraki y›llarda çok s›k
görüflmedik. Ani Han›m yaflgünlerim-
de, Noel’de, Paskalya’da ar›yordu. 

• Sonraki y›llarda Aram S›rpazan’la
görüflmediniz mi?
Birkaç kere görüfltük ama s›k görüfl-

tü¤ümüz söylenemezdi. 

• Yüzde yirmilik paylar›n› 2001’de
ald›lar m›? 
2001’de biz hiç para almad›k. Sadece

o arazinin sahibi oldu¤umuz kan›tlan-
m›fl oldu. Çünkü oturan insanlar, yani
iflgalciler para vermek istemiyordu.

• Bu arazinin hikâyesi nedir?
1923’te ailem, pek çok ‹stanbullu ya

da Anadolulu Ermeni gibi, can korku-
suyla Fransa’ya göç etti. Her fleylerini
burada b›rakt›lar. Karaköy’de banka,
Beyo¤lu'nda ev, Eminönü’nde ifl han›,
Büyükada'da köflk ve Tarabya’daki bu
arazi... II. Dünya Savafl›’ndan sonra,
“E¤er gelip satmazsan›z devlet el koya-
cak!” diye haber gelmifl. Babaannem,
babam, ablas› ve kardefli buraya gelmifl-
ler ve her fleyi satmaya çal›flm›fllar. Sat-
m›fllar da… Tarabya’daki arazi hariç.
Çünkü kimse o taraflara gitmek istemi-
yormufl. Babam “Eflekle ç›k›p piknik
yapt›k” demiflti. Kimse almak isteme-
mifl. Etrafta ne yol ne de bina varm›fl.
Babaannem ölene kadar satmaya çal›fl-
m›fllar, fakat olmam›fl. O zaman tapuya
gitmifller. 33 dönümlük yeri, babaan-
nem, babam, ablas› ve kardefli üzerine
yeni tapuya kaydettirmifller. Avukat bizi
buldu¤unda tapuda olan kifliler içinde
hayatta olan bir tek babamd›.

• ‹stanbul’la ba¤lant› kurmadan ön-
ce bu araziyi biliyor muydunuz? 
Babam bir defas›nda söylemiflti ama

ben küçüktüm ve çok hat›rlam›yorum.
Kendisi de pek an›msam›yordu. Biliyor-
du, fakat ümitsiz vaka olarak gördü¤ü
için hiç bahsetmemiflti. 

• 2002’de, siz mülke sahip olduktan
sonra neler yafland›?
Yol yap›ld›¤› için bizim 33 dönüm-

lük arazi ikiye bölünmüfltü. Bir k›sm› ön
görünümlü 22 dönümlük parsel, üst ta-
raf›nda da 11 dönümlük, ön görünüm-
lü olmayan küçük parsel vard›. 2006’da
o arazi, Cafer Bey taraf›ndan, uzun y›l-
lard›r orada iflgalci olarak bulunan Meh-
met Cevahir’e düflük bir fiyata sat›ld›. 

• Sat›fl sizin haberiniz olmadan m›
yap›ld›?
Hay›r haberim vard›, fakat avukat›m

fiyat› tam olarak söylemedi. 

• Ne kadar bu fiyat?
Tam olarak bilmiyorum.

• Avukat›n›z›n sizin ad›n›za sat›fl
yapma yetkisi vard› o halde.
Maalesef. Yüzde yirmi befl almas› la-

z›md›. Ama bunun d›fl›nda emlakç›lara
pay, masraf vs. gibi fleyler için de büyük
bir ücret ald›. %25 olan pay›ndan baflka,

masraflar› tahsil ad› alt›nda sat›fl›n
%80’ini alm›fl oldu. 

• Size %20 kadar› kalm›fl oldu. O
mebla¤ ne kadar?
Bunu söylemeyi do¤ru bulmuyorum.

Komisyon almay› düflünen insanlar›n
bekledi¤i gibi büyük bir para almad›k. 

• Bu sat›fltan Aram Ateflyan veya Ani
fiehranyan para ald›lar m›?
Hay›r, onlara bu sat›fltan söz etme-

dim. Çünkü ikinci parsel sat›ld›ktan
sonra onlara paralar›n› veririm diye dü-
flünüyordum. Henüz ikinci parsel sat›l-
mad› ve ben bu kadar uzun sürece¤ini
tahmin etmiyordum.

• 2008’de baban›z› kaybettiniz…
Evet. Babam›n vefat›ndan sonra ben

‹stanbul’da bir akrabam oldu¤unu kefl-
fettim ve onunla aile köklerimizi araflt›r-
maya bafllad›k. Üç Horan Kilisesi’ne,
Samatya’daki kiliseye, ölüm kâ¤›tlar›,
vaftiz kâ¤›tlar› vs. için gittik. Kiliselerde
bize, cenaze ve vaftiz kay›tlar›n›n oldu-
¤unu, ama dü¤ün kay›tlar›n›n patrikha-
nede topland›¤›n› söylediler. En sonun-
da Patrikhaneye gittik. Oradaki görevli
bir bayana, kay›tlar›m›z› görüp göreme-
yece¤imizi sorduk. Bize kiliselerdeki gibi
nazikçe davranmad›lar. Bir kâ¤›t imzala-
mam›z› istediler, fakat neticede “yok”
dediler. Halbuki ben orada defterler ol-
du¤unu gördüm. En sonunda, Aram

• Tarabya’daki Agopyan arazisinin vârisi
Agnes Agopyan hakk›n›zda baz› iddialarda
bulunuyor. Bu iddialar karfl›s›nda görüflleri-
nizi almak istedik. Agnes Agopyan’› tan›yor
musunuz?

Evet, tan›yorum.

• Agopyan’›n elinde imzal› bir belge var.
Hem benim hem onun taraf›ndan imzala-

nan…

• Evet. Karfl›l›kl› olarak imzalanm›fl bir
sözleflme. Sizin Agopyan’lar›n arsas› üzerin-
den komisyon almaya çal›flt›¤›n›z› söylüyor.
Arazi sat›ld›¤›nda size ve ikinci bir kifliye
komisyon verilece¤i söyleniyor.

Burada, kendi hikâyesi ve nereden bafllad›¤›
önemlidir. 18 y›l oldu. Yeni bir

fley de¤il bu.

• Yani, bu durumda,
olay gerçek mi? Avukat›n
ve bir kiflinin daha bu

olayda yer ald›¤› vs…
Avukat, kendi avukat› zaten.

• Ve al›nacak komisyon yüzdele-
riyle ilgili iddialar var. %30,
%13, %20 gibi rakamlar telaffuz
ediliyor.

Evet, evet… Olay do¤ru. Ama
kendi imzalad›¤› belge olmas›na
karfl›n ,vermesi gereken ücreti ver-
memeye çal›fl›yor.

• Evet, kendi de bunu söylüyor
zaten. Ancak söyledi¤i flu ki, siz
onunla irtibata geçmifl ve komis-

yon talep etmiflsiniz.
Evlad›m... Gerçekleri anlat-

s›n. Önce onun avukat› ile ko-
nuflman›z laz›m. Bu ortada

yok iken, avukat›n birisi se-
neler önce geldi onlar› bul-
mak için. Tarabya arsas›
için. Ve bulamam›fllar.
Sonra ismi geçen bayan
ile, Ani denilen bayan ile
bana geldiler. “Bunlar›
bulabilir miyiz” diye.
Ben de iki ay içerisinde
buldum bunlar›. Getir-
dim, koskoca Tarab-
ya’ya sahip ç›kt›. Gi-
diyordu elden, git-
miflti zaten… K›z›
Fransa’dan geldik-
ten sonra avukat
dedi ki, “Bak” de-
di. “Aram bey ol-

masayd›, sen hiçbir fley elde edemez, ben de zaten
kazanamazd›m” dedi. “O halde Aram Bey’e ve Ani
Han›m’a bir fley vermen gerekiyor.” 

• Sonra ne oldu?
Oradan da “%20” verelim dedi. %25 avukat

kendisi alm›flt›, %5 masraflar için, %50 de Ag-
nes’e. Onlar ne istedilerse onu yapt›lar ve imzala-
d›k. Avukat› haz›rlad› kâ¤›d›. Ben ne eksiktir, ne
fazlad›r demedim, tamamd›r dedim. 18 sene sür-
dü. Bugüne kadar ses de ç›karmad›m senelerce.
fiimdi bir k›sm› sat›lm›fl ve di¤eri de sat›lmak üze-
re veya sat›ld›, bilmiyorum. Biz ona diyoruz ki, bir
sözünüz var, bir vaadiniz var. O vaadini de vermek
istemiyor. Sorun orada. Ve ben yerimde oturmu-
flum halen, bir fley yapt›¤›m yok. Size neyi söyle-
meye geldi, onu da anlam›yorum yani.

• Burada aç›kças›, bir din adam›n›n kendi-
sinden komisyon alma iste¤i…
Bunun dinle ne ilgisi var? Dünyay› alt üst et-

tim, adam› buldum. Avukat› ona diyor ki, vere-
ceksin. “Bu adam seni buldu, ben seni buldum.”
Dünyay› dolaflt›k. Çünkü büyük bir toprakt›r.
Hakk› da ben talep etmedim, onlar verdiler bana.
Çarp›tmalara gerek yok.

• Kendi iddialar›, o hakk› sizin talep etti¤iniz
yönünde.
Aksine, avukat yazd› bunu. 

• Bir toplant›n›n patrikhanede yap›ld›¤›n›
söylüyor mesela.
Evet. Ça¤›rd›m, “Ne oldu?” dedim. 18 senedir

bir fley yapmam›fl›m. Sormam›fl›m. Dikkat edin 18
senedir bir fley yapmam›fl›m. Duyumlar ald›m ki
sat›l›yor. Demek ki davay› kazanm›fl. Aptal yerine
koyuyor.

• Biz de gazete olarak davay› yak›ndan takip
etti¤imiz için…
Biliyorum. Tahmin edebiliyor musun, 18 sene

susmuflum. Dile kolay. Ve haberi ç›k›yor ki kaza-
n›lm›fl, satm›fl. O zaman ça¤›rd›m. Sordum, “Ne-
dir benim hakk›m? Sen imzalamad›n m› bunu?”
‹mzalad›m. “Tamam” diyorum, “Sat›fltan pay›m›
ver.” Ama kad›n vermek istemiyor, sorun orada.
Sahtekârl›k yapmas›n. Yani kaçamak yapmas›n.
Babas›n›n yaz›s› var. Hastane ve vak›flara da ver-
mesi gerekiyor. Onu da vermek istemiyor. 

• Kendisi de bunu belirtiyor. Vermek istedi¤i-
ni, ama…
Yalanc›! Hatta avukat›n›n han›m› arac›l›¤›yla

bana dedi ki, bir kültürel merkez açacakm›fl ve ba-
na önce vak›flardan bir yer tahsis etsin demifl, son-
ra bana verecekmifl... Öyle bir fley olamaz dedim.
Bu kad›na sormak laz›m “‹mzay› sen att›n m›, at-
mad›n m›?” Silah bask›s›yla att›rmad›lar bu imzay›
sana! 

• Agopyan davas›n› siz takip edi-
yordunuz ama avukatl›k iliflki-
niz birkaç ay önce son buldu.
Evet.

• Geçmiflte avukat› oldu¤unuz
Agnes Agopyan, Baflepiskopos
Aram Ateflyan’la ilgili baz› iddi-
alarda bulundu. Ateflyan’› tan›-
yorsunuz  de¤il mi?
Çok iyi dostum olur. 

• Onunla bu iddialar nedeniyle
bir telefon görüflmesi yapt›k.
Agopyan’la, verilen hizmet kar-
fl›l›¤›nda belli bir yüzdeyle anla-
fl›ld›¤›n›, ancak bu pay›n kendi-
sine ödenmedi¤ini söyledi.  
Bu 1992’ye dayanan bir fley. Ag-

nes’in babas›, akrabam olan,
büyükelçi Turgut Aytu¤ ile görüflmüfl
ve ona “Benim Türkiye’de mallar›m
var, sorunlar›n› çözemiyorum, bu ko-
nuda bana yard›mc› olabilir misiniz?”
demifl. Agnes’in babas› ‹ngiltere’nin
Paris büyükelçili¤inde idari iflleri da-
n›flman›yd›. Orada Turgut a¤abeye
anlatm›fl Türkiye’de kalan mallar› ol-
du¤unu. O konuyu bana aktar›nca
araflt›rd›m ve Agopyan’lara ait bir iki
parça bir fleyler buldum. Hazineye in-
tikal etmiflti, yani direkt mal sahibi
olma imkân› yoktu. Ermeni mallar›
diye iflte, o flekilde hepsi öyle olmufl,
yani Hazine’ye intikal ettirilmifl, yasa-
d›fl› yollarla tabii. O mülke 84’te da-
va aç›lm›fl, yasad›fl› yollarla hazineye
intikal yap›lm›fl. Ben oray› buldum
tabii. Ama Turgut a¤abey vefat etti.
Aileye nas›l haber verece¤imi bir tür-
lü bulamad›m. O zaman, benim Er-
meni bir müvekkilem vard›. Ani Ha-
n›m. O, “Aram Bey’e söyleyeyim, o
kilise kay›tlar›yla bulur” dedi. Aram
Bey sa¤ olsun, hakikaten arad›, tara-
d›... ‹ngiltere... Derken Paris...

• Bu epey bir zaman ve u¤rafl ge-
rektirmifl olmal›.
U¤raflmaz olur mu, bütün dünya-

y› tarad› adam! Ulaflt›¤› adam, “Tür-
kiye’ye k›z›m› gönderiyorum” demifl,
Agnes Han›m geldi¤inde Aram
Bey’le bulufluyor, o da bize getiriyor.
Konuyu aç›klad›k, anlaflma yap›ld›.
“Bak k›z›m” dedim, “Bu insanlar se-
nin arazinin bulunmas›nda büyük
gayret gösterdiler. Bunlara bir hak ta-
n›man›z laz›m.” 

• Baz› yüzdeler zikrediliyor. O
konuda öneride bulundunuz
mu?

Aralar›nda anlaflt›lar. Babas›n›n bana
mektubu vard›, “Önce kiliseye ba¤›fl
yap›n, sonra yard›mc› olan herkese
karfl›l›¤› ödensin” diye… K›z› para
vermemek için her yola baflvurdu.
Yeni yerleri, mülkleri de bulundu.
Emlakç›lar buldular. Para vermemek
için her türlü yola baflvurdu. Netice-
de beni de azletti. Bugün Ameri-
ka’dan, Paris’ten bir sürü Ermeni va-
tandafllar ar›yorlar, bunu duymufllar,
sizin gazete sayesinde de... Ya... Bu
nankör k›z babas› öldükten sonra çok
melanetler ç›kard› bize, ve nihayet az-
letti yani. 

• Din adaml›¤› toplum içinde
önemli bir konum. Ancak, bir
din adam›n›n böyle bir yard›-
m›ndan dolay› komisyon alma-
s›, kald› ki yüzde on üç gibi bir
rakam zikrediliyor, dini gele-
nekler aç›s›ndan pek kabul edi-
lebilir görünmüyor.
Rica edece¤im, bunu kendi flahs›-

na bir para alacak fleyine dönüfltür-
meyin. Babas›n›n mektubu var ben-
de, kiliseye ba¤›fl olarak, yar›s› kilise-
ye aittir dedi yani. 

• Bu mektup sizde var m›?
Vallahi, araflt›rmam laz›m, flu anda

ben evdeyim, büroda de¤ilim yani,
ben sizi mektubu bulur bulmaz ara-
yay›m. 

• Ulaflt›rabilirseniz çok seviniriz.
O mektup önemli çünkü, öyle
anlafl›l›yor.
Tabii ki, kiliseye ba¤›fl mevzusunu

babas› mektubunda yazm›flt›r. [Gaze-
temiz bask›ya girene kadar sözü edilen
mektup elimize ulaflmad›] 

• Aram S›rpazan’la görüflmemiz-
de, bize mealen, kiliseye bir ba-
¤›fl yap›laca¤›n›, ama ayr›ca,

kendi u¤rafllar›n›n karfl›l›¤› ola-
rak da, bir pay belirlendi¤ini
söyledi.
Evet, ben önerdim.

• “fiahs›na bir fley verilecek gibi
de¤erlendirmeyin” dediniz ama
sözleflme öyle demiyor. 
Ben önerdim. Ben dedim, “Bak

k›z›m, benim sana flahsen ulaflmam
mümkün de¤ildi” diye. Bunlar ‹ngi-
liz vatandafl› görünüyor tapuda ve
ben ‹ngiliz baflkonsoloslu¤una dilek-
çe verdim. Dilekçeme, “Bizim bu fle-
kilde kimseyi bulma ihtimalimiz
yok” diye cevap verildi. Ama Aram
buldu! Ben Aram için yani, bir ücret
de¤il, bunun da bir eme¤i var, “Onu
da karfl›laman laz›m” dedim. 

• Sözleflmede Aram S›rpazan için
%13 ve Ani fiehranyan için %7
paylar› zikrediliyor.
‹nan›n bende yok o sözleflme. Ani

Han›m’la Aram Bey’de vard›r.

• Kendi aralar›nda m› yapt›lar o
sözleflmeyi? Sizin herhangi bir
dahliniz oldu mu? 
Hay›r. Ben yap›lmas›n› önerdim.

Babas›n›n iste¤i var çünkü. “Bak k›-
z›m” dedim, “Baban diyor ki  kiliseye
ba¤›fl yaps›n. Sonra dedim, “Aram
Bey de, Ani Han›m da vard›r”...

• Agnes Han›m, sat›fl›n tamam›
yap›ld›ktan sonra, hem Aram
S›rpazan’a, hem de kiliseye pay-
lar›n› ödeyece¤ini, eline zaten az
para geçti¤ini, ayr›ca, önerilen
komisyonun çok yüksek oldu-
¤unu zamanla ö¤rendi¤ini ve o
yüzden pay› düflürtmek istedi¤i-
ni söylüyor. 
Sat›lan parseli, Cevahir s›k›flt›rd›¤›

için biz mecbur kald›k çok az paraya
satmaya. Çünkü bize izale-i fluyuu
davas› açsayd›, bizim o araziyi alacak
param›z yoktu. Agnes’te hiç yoktu... 

• ‹zale-i fluyuu ile daha ucuza gi-
debilecekken, sat›fl sayesinde da-
ha fazla m› kazanç oldu?
Tabii... Engel olduk ucuza gitme-

sine. 

• Oradan ne kadarl›k bir sat›fl ya-
p›ld›? 
Onu, vallahi… Evde oldu¤um

için bir rakam veremiyorum size.

• Yaklafl›k bir fley söyleyemez mi-
siniz? Hat›rl›yorsunuzdur muh-
temelen.
Ya… Hiç hat›rlam›yorum. Ben o

zaman Agnes Han›m’a anlatt›m, Ce-
vahir’in önerisini aktard›m. Bize dava
açarsa, bizim buraya girip alma flans›-
m›z yoktu. Param›z yoktu. Zaten o
güne kadar bütün masraflar› ben yap-
m›flt›m.  Onun geçinecek paras› yok-
tu, onu da söyleyeyim... 87’den bu
yana u¤rafl u¤rafl, 2007’de de sat›fl.

• Büyük bir emek var arkas›nda.
Yani, benim de var, Aram’›n da

var, Ani Han›m’›n da var. Babas›
ölünce herkesle ipi kopard›. 

• “Geçinecek durumu bile yoktu”
dediniz...
Yoktu.

• Peki bu sat›fltan onun eline ne
kadar geçti?
Yani ne diyeyim… Yani, en az,

iki, iki trilyon... Yani rakam tam te-
laffuz etme imkan›m yok flimdi.

• O civarda bir fley mi?
Öyle bir fley olmas› laz›m. Ama ya-

z›l› belge var, ibraname var, ben de
pay›m› ald›m, o da... 

S›rpazan’a bu durumu anlatmak ve me-
selenin önemli oldu¤unu söylemek için
bir telefon açt›m. “Tamam, yar›n gel”
dedi. Ertesi gün kuzenimle birlikte git-
tik. Bizim yan›m›zda afla¤›daki bayana
telefon açt›. “Agopyan’lar geldi ya, onla-
r›n kâ¤›tlar› var m›?” diye sordu. “Yok
mu, tamam” deyip telefonu kapatt›. “Bu
arada, senin arazi meselesi ne oldu?” di-
ye sordu. Daha sat›lmad›¤›n›, davalar›n
sürdü¤ünü söyledim. Bunun üzerine öf-
kelendi. “Ben” dedi, “tapuya gidece¤im
ve kay›tlar› ç›karaca¤›m! Orada e¤er sat›fl
yap›ld›¤› ortaya ç›karsa görürsün!” dedi.
“Peki...” dedim. Kuzenim konuflma tar-
z›na çok k›zd› ama mesele orada kald›. 

Bundan iki ay kadar sonra, geçen se-
nenin yaz aylar›nda, Ani Han›m beni
arad›, Aram S›rpazan’›n bizi Patrikha-
ne’ye, yeme¤e davet etti¤ini söyledi. Git-
ti¤imde, Aram S›rpazan bir kâ¤›t ç›kard›
ve imzalamam› istedi. O kâ¤›t da bir söz-
leflmeydi. ‹ki sayfal›k bir fleydi. “Bunu
kardeflime ve anneme söylemem laz›m”
dedim. “Yok, flimdi imzalayacaks›n!” de-
di.  “Okumam laz›m” diye tekrarlad›m.
“O zaman bir odaya git ve oku!” dedi.
“Okumakla olmaz, onlara bir haber ver-
mem laz›m” dedim. O ara çabucak bak-
t›m, içinde kabul edemeyece¤im fleyler
vard›. “fiimdi imzalamam, ailemle konu-
flay›m, öyle imzalar›m” dedim. 

Aram S›rpazan “Bak” dedi, “Tapuya

gittim ve kay›tlar› ç›kard›m, yer sat›l-
m›fl”. “Sat›lmad›” demek zorunda kal-
d›m. Cafer Bey’i aramam› söyledi. Ara-
d›m onun yan›nda, o da davalar›n daha
sürdü¤ünü söyledi. Arazinin bir k›sm›
sat›lm›flt›, do¤ru söylemiyordum ama
bir yandan da do¤ruluk pay› vard›, çün-
kü davalar sürüyordu ve bütün arazi sa-
t›lmam›flt›. Kâ¤›d› imzalamak istemedi-
¤imden oradan bir an önce ç›kmak isti-
yordum. Cafer Bey telefonda kâ¤›d›
kendisine götürmemi, hiçbir fley imzala-
mamam› söyledi. Odaya döndüm, an-
nemle ve kardeflimle konuflup sonucu
kendilerine bildirece¤imi söyledim. Ta-
bii çok sinir içinde ç›kt›m. Tavr› çok kö-
tüydü çünkü. Konuflma flekli çok sert ve
çok rahats›z ediciydi. 

• Belgede kabul edilemez buldu¤u-
nuz neler vard›? 
Mesela al›c›y› kendisinin bulaca¤›n›

söylüyordu. 

• O sözleflmede de yüzdeler var
m›yd›?
Tabii, ayn› yüzdeler vard›. Cafer

Bey’e onunla bir daha hiç görüflmek is-
temedi¤imi söyledim. Onu aramas›n› ve
sözleflmeyi imzalamayaca¤›m›z›, ayr›ca,
yüzdelerin çok yüksek oldu¤unu, ko-
misyoncular›n o kadar büyük pay alma-
yaca¤›n› söylemesini istedim. Cafer Bey
aram›fl ve gitmifl. Kendi odas›nda de¤il,
bu sefer büyük bir toplant› odas›nda

a¤›rlanm›fl ve yanlar›nda Ani Han›m’la
birlikte avukatlar› da varm›fl. Orada Ca-
fer Bey’in efli, kendisi de avukat olan Sü-
heyla Han›m, benim Aram S›rpazan’a
para verilmesine karfl› olmad›¤›n›, ama
bunun %13 olamayaca¤›n›, ayr›ca sat›fl
gerçekleflmedi¤i için para verilemeyece-
¤ini söylemifl. Bir k›s›m sat›fl›n yap›ld›¤›-
n›, ama bana para kalmad›¤›n› da aç›kça
söylemifl orada. Bunun üzerine Aram
S›rpazan %13’lük pay üzerinde diret-
mifl. Süheyla Han›m benim kiliseye de
ba¤›flta bulunaca¤›m› söyleyince, “O ay-
r› bir fley, ben %13'ü istiyorum” diye ›s-
rar etmifl. 

• Daha sonra avukatlar›n›z› neden
azlettiniz?
Ekim ay› bafl›nda Yarg›tay’dan nihai

onay geldi. Ondan sonra avukat›m›n be-
ni birtak›m konularda do¤ru bilgilendir-
medi¤ini fark ettim. “Girdim, kazan›yo-
ruz” dedi¤i davalara girmedi¤ini ve bu
yüzden baz› davalar› kaybetmekte oldu-
¤umuzu gördüm ve onu azlettim. fiim-
di, davalara yeni avukatlar giriyor ve ka-
zan›yorlar. Daha evvel kaybedilen dava-
lar için de temyize gidece¤iz.

• Eski avukatlar›n›zla daval› m›s›n›z
flu anda?
K›sa bir süre önce dava açt›lar. ‹fl-

lemlerine karfl›l›k olarak bana bir öde-
me emri gönderdiler. Bütün açt›klar›
davalar için para istediler. Toplam üç

milyon lira, yani eski parayla üç trilyon
istediler, oysa ben toplamda o kadar al-
mad›m. 

• Olay›n bütününe bakarsak, bir
din adam›n›n bu tür bir iliflki içi-
ne girmesi karfl›s›nda neler hisse-
diyorsunuz?
Benim ailem çok dindar bir aile de-

¤ildi ama dine karfl› çok büyük bir hür-
meti vard› hepsinin. Ve hiçbirimiz böy-
le bir muameleyle karfl› karfl›ya kalaca¤›-
m›z› tahmin edemezdik. Kendimi gitgi-
de daha kötü hissediyordum. Çünkü
Aram S›rpazan bir defas›nda bana,
“Yüzde 13’ten daha az›n› kabul etmem,
çünkü daha afla¤›s› için u¤raflt›¤›ma de¤-
mez” dedi.  Bir din adam›n›n böyle bir
fleyi söyleyebilece¤ine inanamazd›m, bu
beni çok ama çok flafl›rtt›. Sürekli “Sizi
ben buldum, sizi ben buldum!” deyip
duruyordu. 

• Bu kadar y›l sustuktan ve perde ar-
kas›nda kald›ktan sonra, bugün bu
konuyu anlatmaya neden ihtiyaç
duydunuz?
Aç›kças›, patriklik seçimi gündeme

geldi¤inde, bu tür hareketlerde bulunan
birinin patrik olmamas› gerekti¤ini dü-
flündüm. Vicdan›mda bir de¤erlendirme
yapt›m, çünkü benim gözümde patrik
olmaya lay›k biri de¤ildi ve bu cemaat
böyle bir patri¤e sahip olmamal› diye
düflündüm.  

Agnes Agopyan 

“Böyle bir muameleyi 
hiç beklemiyorduk”

Baflepiskopos Ateflyan

“Bunun dinle 
ne ilgisi
var?”

Agopyan davas›nda 
bir ‘komisyon’ hikâyesi

Avukat Cafer Gül 

“Ermeni mallar›
diye iflte...”

AGNES AGOPYAN K‹MD‹R?
Paris’te do¤dum. Ailemde hobi olarak müzi¤in önemli yeri vard›. Bizi de bat› müzi-
¤i alan›nda e¤itim almam›z konusunda yönlendirdiler. Piyano e¤itimi ald›m ve 18
yafl›nda Ermenistan’a gittim. Orada, pek çok müzisyenle tan›flt›m. Bana “neden bi-
zimle çalm›yorsun?” dediler. Hiçbir Ermeni saz›n› bilmedi¤imi söyledim. “Ö¤renir-
sin” dediklerinde önce kamançaya heves ettim, ama “K›zlar›n saz› kanundur, sen
bunu ö¤ren, daha iyi olur” cevab›n› ald›m. Fransa'ya döndü¤ümde Aram Kerovp-
yan’la tan›flt›m ve ondan dört y›l ders ald›m. Sonra, fark ettim ki Paris’te bu alanda
müzik yapmak kolay de¤il, çünkü müzisyen vard› ama okuyan yoktu, ney vard› ama
mesela kemençe yoktu, tambur vard› ama keman yoktu, onun için “‹stanbul’a git-
mem laz›m” diye düflündüm. 1984’te ‹stanbul’a geldim, 2,5 y›l kald›m ama bakt›m
ki daha fazla kalamayaca¤›m, çünkü oturma izni alam›yordum. Sonra bir arkadafl›m
Yunanistan’da kanun hocalar›na çok ihtiyaç oldu¤unu anlatt›, orada bir ifl bulmam›
sa¤lad›. Alt› y›l orada yaflad›ktan sonra da ‹stanbul’a geldim ve TRT ‹stanbul Rad-
yosu’na kanun sanatç›s› olarak girdim. On bir y›l orada çal›flt›ktan sonra ayr›ld›m.
Frans›z Kültür’de kurulan müzik okulunda sekiz y›l ö¤retmenlik ve daha sonra da
üç y›l müdürlük yapt›m, özel dersler ve konserler vermeye devam ediyorum.

Bedros Agopyan
(1913, İstanbul - 2008, Paris)

Aram Ateşyan (Artin Ateş) ve Agnes Agopyan
arasında 1992’de imzalanan “Ücret Sözleşmesi
ve Taahhütname”.


