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Çok renkli ‹stanbul kültürü-
nün önemli ve bilinmeyen

bir parças› daha gün›fl›¤›na ç›kt›.
Do¤u Roma ‹mparatorlu¤u’na bafl-
kentlik yapan kentte bulunan Rum
Ortodoks Patrikhanesi’nin
20. yüzy›l bafllar›na ait ilahi
kay›tlar›, ‹stanbul Rum Pat-
rikhanesi, Beyo¤lu Musiki se-
venler Derne¤i ve Kalan Mü-
zik iflbirli¤iyle raflardaki yerini
ald›. ‘Bizans Müzi¤i’ isimli
eser, 1910-1939 y›llar› aras›n-
da baflmugannilik yapan ‹ako-
vos Nafpliot›s’in, Orfeon ve
Odeon firmalar› etiketiyle ya-
y›mlanan 60 kadar tafl plak
kayd›n›n, müzikolog Antoni-
os E. Alygizakis yönetiminde
bir araya getirilmesiyle olufltu-
rulmufl. 5 CD ve 3 dilde (‹n-
gilizce, Yunanca, Türkçe) ha-
z›rlanan kitapç›kla birlikte sa-
t›fla sunulan eserin oluflumuna
emek veren, günümüz mu-
gannilerinden Stelyo Ber-
ber’le, tozlu arflivlerden günü-
müze ulaflan ‘meleklerin sesi’
üzerine konufltuk. Baflmugan-
ni ‹akovos Nafpliotis’i, Klasik
Osmanl› Müzi¤i’nin Tamburi
Cemil Bey’ine benzeten Ber-
ber, “‹stanbul Rum Patrikha-
nesi’nin bu kentte bulunmas› nede-
niyle ‹stanbul, kendi ekolünü yarat-
t›. Balkanlar, Rusya ve Avrupa’daki
Ortodoks kiliselerinde okunan re-
pertuar›n büyük k›sm› bu toprak-
larda geliflmifltir. ‘Patrikhane tavr›’
dedi¤imiz bu üslup, bilhassa ‹ako-
vos Nafpliotis’in kay›tlar›nda izle-
nebiliyor” diyor. 

• Söze sizi tan›yarak bafllayal›m.
‹stanbul Rum Patrikhanesi’nde

muganni olarak görev yap›yorum.
Dini müzik d›fl›nda, özellikle Yu-
nan halk müzi¤i ve Rembetiko
üzerine de çal›fl›yorum. Orijinal
kay›tlar›n topland›¤› ‘Aflk, Gurbet,
Hapis ve Tekke fiark›lar›: Rembe-
tiko’ isimli bir çal›flmam var. Bu
albüm için, Rembetiko’nun sosyo-
kültürel geliflimine iliflkin bir ki-
tapç›k haz›rlad›k. Ayr›ca, on sene-
dir Muammer Ketenco¤lu ve Zey-
bek Toplulu¤u’nda solistlik yap-
maktay›m. Bunlar›n yan› s›ra, Ka-
lan Müzik’le, yine eski kay›tlar›n
bir araya getirildi¤i, ‘‹stanbul La-
ternas›’ adl› albüm gibi, birçok or-
tak çal›flmam›z oldu.

• ‹stanbul Rum Patrikhanesi
Baflmugannisi ‹akovos Nafplio-
tis’in kay›tlar›ndan oluflan yeni
çal›flman›z› tan›t›r m›s›n›z?

Bu çal›flma için ilk söyleyece-
¤im, albümün meflakkatli bir sü-
reçle ortaya ç›kt›¤› olacakt›r. Gü-
nümüzde internet arac›l›¤›yla yay-
g›nlaflan MP3, hemen herkes tara-
f›ndan kabul gördü ve müzik piya-
salar›nda albüm yapmak güçleflti.
Böyle bir dönemde, bu tür bir arfliv

çal›flmas› için ödenek bulmak ko-
lay olmad›. Bu zorluklar› çal›flma-
m›za sponsor olan say›n Nikos Ma-
nos sayesinde aflt›k. Tüm bunlara
ra¤men, ‘Bizans Müzi¤i’ albümü-
nü 5 CD ve 3 dilde haz›rlanm›fl bir
kitapç›kla birlikte yay›mlayabildik.
Albüm, ‹stanbul Rum Patrikhane-
si’nde, 1910-1939 y›llar› aras›nda
baflmugannilik yapm›fl olan ve ‘Bü-
yük Baflmuganni’ nam›yla an›lan
‹akovos Nafpliotis’in ilk tafl plak
kay›tlar›ndan olufluyor.

• Kay›tlar hangi y›llara ait?
Orfeon ve Odeon firmalar›

taraf›ndan 1914 ve 1926 y›llar›
aras›nda yap›lm›fl kay›tlar bun-
lar. Yaklafl›k olarak 60 tafl pla¤a
tekabül eden külliyat çal›flmala-
r›n› Selanik Üniversitesi’nde
sürdüren müzikolog Prof. Dr.
Antonios E. Alygizakis’in derle-
meleriyle oluflturuldu. Kay›tla-
r›n toplanmas› ve derlenmesi 10
y›l› aflk›n bir eme¤i ürünüdür.
Patrikhane’nin ‹stanbul’da bu-
lunmas›ndan dolay›, çal›flmay›
burada yay›mlamaya karar ver-
dik. Bu çal›flma, üstad›n mu-
gannilik yapt›¤› dönemin yal-
n›zca küçük bir k›sm›n› kaps›-
yor. Bu tarihlerden önce seslen-

dirdi¤i eserler, maalesef, kay›t alt›-
na al›namam›fl.

• Bizans Kilise Müzi¤i’nin genel
karakteri ile ilgili bir de¤erlen-
dirme yapabilir misiniz?
Bizans Müzi¤i, antik ça¤lardan

beri kilise içinde yap›lan, tek sesli
bir müziktir. Ezgisel yap›s›,
‘Oktoekos’ (sekiz makam) sis-
temi; söz malzemesi ise büyük
oranda Eski Ahit, Yeni Ahit
ve mezmurlara dayanmakta-
d›r. Ekümenik Patrikha-
ne’nin 17 yüzy›ld›r bu kentte
bulunmas› nedeniyle, ‹stan-
bul kendi ekolünü yaratm›fl-
t›r. Balkanlar, Rusya ve Avru-
pa’daki Ortodoks kiliselerin-
de okunan repertuar›n büyük
k›sm› bu topraklarda gelifl-
mifltir. ‘Patrikhane tavr›’ de-
di¤imiz bu üslup, bilhassa ‹a-
kovos Nafpliotis’in okuyu-
flunda izlenebilmektedir. 

• CD setiyle birlikte yay›m-
lanan kitapç›kta, 18. yüzy›l-
da, Fransa merkezli ayd›nla-
ma fikirlerinin Do¤u Kilise-
si müzi¤ini s›k›nt›ya düflür-
dü¤ünden bahsediliyor. Bu
görüflü siz nas›l de¤erlendi-
riyorsunuz? 

Geleneksel görüfllerin “‹flte
budur, bunu böyle icra etmeli-
siniz” gibi bir tabusu var. Halk

müzi¤i ve Klasik Osmanl› Müzi¤i
alanlar›nda s›kça karfl›lafl›lan bu ta-
bular, Bizans Müzi¤i içinde k›smen
geçerlidir. Tabii ki, bu müzi¤i sin-
dirmifl, bu alana büyük katk›lar› ol-
mufl icrac›lar bulunmaktad›r. An-
cak ben hiçbir fleyin statik oldu¤u-
na inanm›yorum. Hayat nas›l geli-
fliyor ve ak›yorsa, müzik de ayn›
yönde geliflir ve akar. Nafpliotis’in
seslendirdi¤i eserleri, bugün bizler

de günümüzün esteti¤iyle yorum-
layarak icra ediyoruz. Her dönem-
de, herkes kendi anlay›fl›yla belli re-
formlar yapma çabas›na giriyor.
Nafpliotis de, gelene¤i koruma ta-
raftar› olan bir muganni olarak, Ba-
t›’dan gelen çokseslilik etkilerini,
kendi üslubuna dahil etmemifltir.
Bu, çok do¤al bir yaklafl›md›r.
Çoksesli icraya dair tart›flmalar gü-
nümüzde de sürüyor. Ancak, Bi-
zans Müzi¤i de dahil olmak üzere
tüm Akdeniz müzikleri teksesli bir
yap› tafl›r. Bat› armonisine dayanan,
çoksesli icralar da yap›labilir, ancak
bu, baflka bir sanat formu olarak
kabul görebilir. Yani, çokseslilikteki
bu ›srar “Bat› müzi¤i tek sesli ol-
sun” iste¤i kadar anlams›z.

• Kitapç›kta, Bizans Müzi-
¤i’nin Arap-Fars kökenli ol-
du¤u yönündeki görüfllere
karfl› ç›k›l›yor. Komflu co¤-
rafyalarda yaflayan halklar
aras›nda müzikal etkileflimler
olmamas› mümkün mü?
Akdeniz co¤rafyas›nda yaflayan

halklar›n en belirgin ortak dili mü-
ziktir. Acem ve Türk dünyas›nda
var olan makamlar özellikle dini ve
ladini Bizans Müzi¤i gelene¤inde
‘ihos' ad›n› almaktad›r. Temelinde
tek sesli olarak icra edilen bu mü-
zikler sadece üslup ve tav›r aç›s›n-
dan farkl›l›klar gösterir; özünde
benzer musiki gelenekleridir. Fark-
l› kültürlerin etkileflimi, ortak bir
co¤rafyada kaç›n›lmazd›r. 

Bence eskiden toplumlar birbiri-
ne daha yak›nd›. fiimdi internetten
her fleye ulafl›labiliyor, ancak temas
edilemiyor. Müzik canl› bir fley; ic-
rac›larla bir araya gelmek de, müzik
dinlemenin önemli bir parças›.
Geçmiflte, farkl› ekollerdeki müzis-
yenler bir araya gelebiliyorlard›; bu

da do¤rudan bir müzi-
kal etkileflim anlam›na
gelmekteydi. Bir örnek-
le anlatmaya çal›flay›m:
18. yüzy›lda Patrikha-
ne’de ‘lambadarios’ (sol
baflmuganni) olan, gü-
nümüzde okunan Bi-
zans Musikisi repertu-
var›n›n büyük bir k›sm›-
n› bestelemifl, derlemifl
ve yay›mlam›fl olan Pet-
ros Peloponnisios isimli
dahi bestekâr, Osman-
l›’da ‘H›rs›z Petraki’ ola-
rak biliniyor. ‘H›rs›z’ di-
yorlar, zira Bizans notas-
yonuna hâkim oldu¤un-
dan, dinledi¤i flark›lar›
notaya alabiliyor, ve o
s›rada Osmanl›’da mü-

zi¤i bire bir kâ¤›da dökmek henüz
mümkün de¤il. Bu kiflinin, Mevle-
vilerle bir araya geldi¤i ve ney üfle-
di¤i biliniyor. Bu örnekte de görül-
dü¤ü üzere, kültürün di¤er alanla-
r›nda oldu¤u gibi, müzikte de, her
dönem etkileflimler yaflanm›flt›r.

KÜLTÜR-SANAT

Hrant Dink belgeseli gösterildi

YELİZ KIZILARSLAN

7. Uluslaras› Gezici Filmmor Ka-
d›n Festivali kapsam›nda 9 Mart-

12 Nisan tarihlerinde ‹stanbul Fran-
s›z Kültür Merkezi ile ‹stanbul Mo-
dern’de gösterilen Ruth, 20-21
Mart’ta Manisa, 5-6 Nisan’da Urfa
ve 11-12 Nisan’da ise Trabzon’da
‘Kad›nlar›n Sinemas›’ bafll›¤› alt›nda
ücretsiz olarak gösterilecek. ‹srailli
kad›n yönetmen Keren Abitan’›n yö-
netti¤i 2008 yap›m› Ruth, yetiflkinlik
ça¤›ndaki genç bir k›z›n yaflam› sor-
gulama öyküsünü anlat›yor. ‹srail’in
çat›flma bölgelerinden biri olan Gaz-
ze’deki Katif yerleflim bölgesinde ya-
flayan ve liseye devam eden Ruth’un
yaflam›, savafl foto¤rafç›s› Erez ile ta-
n›flt›ktan sonra de¤iflir. ‹srail’in Gaz-
ze’den çekilme günlerinde, Katifliler-
le muhalif ‹srailliler aras›nda yaflanan

silahl› direnifl mücadeleleri, tüm böl-
ge halk›n›n günlük yaflam›n› etkiler.
‹manl› bir Yahudi olan babas› ile sa-
kin bir hayat süren Ruth’un Erez’le
olan iliflkisi, babas›yla iliflkisini de
bozar. Savafl karfl›t› olan Erez arac›l›-
¤›yla ilk defa kendi bedeniyle tan›flan
Ruth, bu deneyimle, kad›n-beden ve
vatan alg›s› üzerinden oluflturulan
milliyetçi ideolojinin tahakkümünü
deneyimin tekilli¤iyle k›rar. Bu, ona,
‹srail Devleti’nin, Filistin halk›na yö-
nelik askeri mücadelelerin ideolojik
alt yap›s›n› oluflturan ve kayna¤›n›,
Tevrat’taki “‹srailo¤ullar›’na vaat
edilen topraklar” ifadesinden alan
cinsiyetlendirilmifl milliyetçi görüfle
elefltiri getirmesini de sa¤lar. 

Okuldaki edebiyat dersinde, Tev-
rat’tan okutulan bir pasaj› yorumla-
mas› beklenen s›k›lm›fl ama imanl› ve
itaatkâr k›z ö¤rencilerin görüntüle-

riyle bafllayan film, yine Ruth’un
derste sorulan bir soruya fliddetli iti-
raz›yla son bulur. Ruth, “Savafl d›fl›n-
da bir çözüm oldu¤una inan›yorum!”
diyerek s›n›f› terk eder ve bu isyan›y-
la, y›llard›r sürdürülen Filistin- ‹srail
savafl›nda kendilerine söz hakk› ta-
n›nmayarak, gündelik yaflamlar›nda
‹srail askerlerini iman gücü ve ba¤l›-
l›kla desteklemesi gereken ikinci ku-
flak genç vatandafllar›n, babalar›n›n
izinden gitmedi¤ini gösterir. Ortak
bir inanç dizgesi etraf›nda birleflme-
leri gereken ‹srail halk›n›n genç ku-
flak temsilcisi olarak Ruth, tam da ar-
t›k ulus devletleflme sürecini tamam-
lam›fl ve modernite- gelenek paradig-
mas› yaflayan modern devletin, ulus
halkas›na dahil edemiyor kendini.
Onun, genç ve yeni oluflan kimli¤in-
de, genç k›zl›ktan kad›nl›¤a geçifl sü-
recinde yükselen itiraz›, ‘ulusun bi-

yolojik ve sembolik s›n›r bekçileri’
olan kad›nlar›n ulus devlet oluflu-
munda kullan›lan safl›klar›n›n, savafl
ve militarizm karfl›tl›¤› elefltirisiyle
bozulmas› anlaml› bir itiraz. Dine
dayal› milliyetçi ve militarist bir ya-
p›n›n kendini kad›n üzerinden ida-
me ettirmesine yönelik bir baflkald›r›
Ruth’un filmin sonunda kap›y› çar-
parak s›n›ftan ç›k›fl›. Ulus devletin
reflit olmas›na izin verilmeyerek cep-
heye gönderilen ‹srail askerleri için,
korunmas› gereken topraklarla öz-
defllefltirilen kad›n safl›¤›n›n simgesi
bekâretin; Ruth’un ‘non surviam’
(itaat etmeyece¤im) dercesine Erez’le
kendi bedenini keflfederek yitirilifli
ise, ulus devletin kad›n üzerinden
oluflturdu¤u tahakküme bir gönder-
me. 

Babas›n›n gerçe¤i ö¤renmesi üze-
rine, yaflad›¤› flehri onunla birlikte

terk etmek zorunda
kalan Ruth için ya-
flam bunda böyle
asla ayn› olmaya-
cakt›r. ‘‹tiraz önce
bedeni keflfetmekle
bafllar’ diyen Keren
Abitan’›n çarp›c› ve
yal›n anlat›m›yla
Ruth, ‹srail’in yay›l-
mac› askeri mant›-
¤›na içerden ve genç
kuflak kad›nlardan
yükselen bir isyan.
21. yüzy›l›n bafl›nda, okullar›nda hâ-
lâ Orta Ça¤’dan kalma tanr›n›n yer-
yüzündeki gölgesi kabul edilen kral
idareci anlay›fl›yla yönetilen bir din
devleti anlay›fl›n›, modern ulus devle-
tin milliyetçi ve militarist anlay›fl›yla
birlefltirerek sürdüren ‹srailli yöneti-
cilere karfl› Ruth’un önerdi¤i tav›r

ise, aidiyetsizlik. Bu, Filistin’de ço-
cuk, kad›n ve erkek demeden yap›lan
katliamlar›n dayand›r›ld›¤› gerekçe-
lerin hakl›l›¤›n› yitirdi¤ini de gösteri-
yor. Bu noktada bugünkü ‹srail, ar-
t›k Yehuda Amiachi’nin fliirlerinde
anlatt›¤› ‹srail’in bar›flç›l kurulufl
amac›n›n da çok uza¤›nda. 

y e r  g ö s t e r i c i s i Ruth’un ayrılışı

AGOS 15
İstanbul’un unutulan 
meleklerinin 
sesi günışığına çıktı

‘Dün ve Bugün’ 
tekrar yayınlanacak
Ali Bayramo¤lu’nun haz›rlay›p sundu¤u 23 Mart Pazartesi gü-
nü TV Net kanal›nda izleyiciyle buluflan ‘Dün ve Bugün’ adl›
program yo¤un istek üzerine 28 Mart Cumartesi akflam› ayn›
kanalda tekrar yay›nlanacak. Programda 1915 Ermeni tehciri
sonras›nda Türkiye’de kalan Ermeni çocuklar›n hikâyeleri anla-
t›l›yor. Anneannesinin Ermeni oldu¤unu y›llar sonra ö¤renen
avukat Fethiye Çetin’in konuk oldu¤u programda, Çetin, yaz-
d›¤› ‘Anneannem’ kitab›n›n öyküsüsü anlat›yor. Devlet taraf›n-
dan el konulan ‘Tuzla Ermeni Çocuk Kamp›’n›n öyküsü ve
‘Vak›flar Yasas›’na da de¤inilen programda, ‘Tehcir sonras›
Türkiye’de kalan ve k›l›ç art›¤› diye adland›r›lan Ermeniler ne-
ler yaflad›? Evlatl›k olarak verilen ya da zorla ailelerinden kopa-
r›lan çocuklar hiç al›fl›k olmad›klar› baflka bir dünyaya nas›l
ayak uydurdular? Çevreleri taraf›ndan nas›l alg›land›lar ve ne
tür zorluklarla karfl›laflt›lar? Nüfus ka¤›tlar›nda yazan muhtedi
kelimesi hayatlar›n› nas›l etkiledi?’ gibi sorulara cevap aran›yor.

‘Die Mordakte Hrant
Dink’ (Hrant Dink Ci-

nayeti Dosyas›), 20 Mart Cuma
günü Uluslararas› Hrant Dink
Vakf› ve Avrupa Kültür Kanal›
ARTE’nin giriflimleriyle Bilgi
Üniversitesi Dolapdere Kampü-
sü BS1 Salonu’nda ‹stanbullu iz-
leyicilerle bulufltu. 

Yönetmenli¤ini Osman Ok-
kan ile Simone Sitte’nin üstlen-
di¤i, müzikleri Djivan Gaspar-
yan taraf›ndan haz›rlanan belge-
selde, Hrant Dink’in yaflam öy-
küsünün ve cinayet davas›n›n
bugüne kadar ak›fl›n›n yan› s›ra,
‹stanbul, Malatya, Van ve Erme-
nistan’da yap›lan çekimlerle
1915’ten günümüze kadar uza-
yan kimlik sorunlar›na da yer ve-
riliyor. 

Filmin 80 dakikal›k sinema
versiyonunun Türkiye’deki ilk
gösterimi olan etkinli¤in aç›l›fl
konuflmas›n› Mehmet Ali Bi-
rand yapt›. Rakel Dink’in de ka-
t›ld›¤› etkinli¤in konuklar› ara-
s›nda usta yazar Yaflar Kemal de
vard›. Türk-Ermeni dostlu¤u ve
Hrant Dink’e iliflkin konuflan
Birand’›n konuflmas›n›n ard›n-
dan ARTE’nin Strasburg’daki
merkezinden belgeseller bölü-
münü temsilen Marianne Seite
Karner bir konuflma yapt›. “Bu
belgesel, ARTE’nin Türkiye’ye
ay›rd›¤› ilk dosya de¤il” diyen

Karner konuflmas›n› flöyle sür-
dürdü: “Hrant’›n hayat›n› adad›-
¤› bar›fl sürecinin ne kadar zor ol-
du¤unu daha çok çaba harcama-
m›z gerekti¤ini ve en önemlisi ki
bu Hrant Dink’in de anahtar
sözcü¤üydü. Karfl›l›kl› empati-
nin, kendimizi karfl›m›zdakinin
yerine koyabilme yetene¤inin
önemini vurguluyor. Asl›nda ba-
fl›n› deve kuflu gibi kuma göm-
meyenlerimizin zaten bildi¤i en
az›ndan sezdi¤i olgular da yans›-
yacak ekrana...”

Hrant Dink’in kendi sesi ve
görüntüsüyle bafllayan belgeselde,
cinayet gününden görüntüler,
Agos içerisinde yap›lan roportaj-
lar, Rakel Dink ve Arat Dink’in
konuflmalar› ve Hrant Dink’in
do¤um yeri Malatya’dan, Gedik-
pafla Protestan Kilisesi’nden ve
Tuzla Kamp›ndan çeflitli zaman-
larda çekilmifl görüntülere yer ve-
riliyor. Gösterimin ard›ndan ko-
nuflma yapan Ayd›n Engin ve
Osman Okkan izleyicilerden ge-
len sorular› yan›tlayarak gösterimi
sonland›rd›lar. 

Belgesel, 24 Mart Sal› akflam›
Alman-Frans›z ortak kanal› AR-
TE’de ‘Türkiye’nin Avrupa Bir-
li¤i rüyas› ve Ermeni sorunu’ ko-
nulu özel programda da yay›n-
land›. 

Köln’de bas›na tan›t›ld›

Hrant Dink Belgeselinin

Köln’deki Bas›n Tan›t›m›, 22
Mart Pazar günü kentin en bü-
yük müzesi olan Museum Lud-
wig’in sinema slaonunda, Rakel
Dink’in kat›l›m›yla yap›ld›. Ka-
labal›k bir izleyici kitlesinin ka-
t›ld›¤› gösterimin aç›fl konufl-
mas›n› ARTE Almanya yöneti-
cisi Prof. Dr. Sabine Rollberg
yapt›. Gösterimin sonunda bir
konuflma yapan ve böyle bir
program tasarlad›¤› için AR-
TE’ye teflekkür eden Rakel
Dink, Hrant Dink’in kal›c› bir
bar›fl için verdi¤i mücadelenin
sürdürülmesi için bu tür çal›fl-
malar›n yararl› ve gerekli oldu-
¤unu belirtti. “Cinayet davas›,
hem Türkiye adaleti hem de
Türkiye devleti için bir s›nav-
d›r, ayn› zamanda da bir flans-
t›r” görüflünü dile getiren Rakel
Dink, “Bu filmi görenler, Tür-
kiye’deki Ermeniler’in bugün
bile hangi zorluklarla karfl› kar-
fl›ya olduklar›n› daha iyi anlaya-
bilecekler” dedi. Daha sonra
Erlangen Ünivesitesi Katolik
‹lahiyat Fakültesi’nden Profesör
Haçik Rafi Gazer; film yönet-
menlerinden Osman Okkan’a
sorular yönellti ve belgeselin
Türkye’nin kendi tarihiyle dü-
rüstçe hesaplaflabilmesi aç›s›n-
dan büyük önem tafl›d›¤›n›, bir
an önce hem Türk hem de Er-
meni okullar›nda gösterilmesini
arzulad›¤›n› belirtti.

Stelyo Berber
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