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Bu çalışma, İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Anabilim Dalı, 

Türk Müziği Programı’nda yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır.  
 

İstanbul, bir müzik bilimci için çok geniş bir araştırma sahasıdır. Üzerinde 
yaşadığımız bu şehrin derinden gelen melodilerinden sadece bir tanesi, bize bu 
çalışmayı yapmamız için yeterli oldu. Ortodoks olan Rum cemaatinin dini 
karakterli müziği. İstanbul bu mezhebin ortaya çıkışı, gelişmesi ve devamını 
sağlaması açısından onun merkezi olmuştur. Dolayısıyla bu kentte dini kaideler 
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KURTULUŞ AYİOS DİMİTRİOS KİLİSESİ’NDEKİ PASKALYA 
AYİNİNİN İNCELENMESİ 

ÖZET 
Hristiyanlık İsa Mesih’in yolundan giden inananların temsil ettiği, dünyada en çok 
müridi bulanan üç semavi dininden biridir. Bu dinin çeşitli mezheplere ve daha 
küçük alt guruplara ayrılışı yüzyıllardan beri sürmüş ve en son haline günümüzde 
gelmiştir. Temel inanışlar, ibadet şekilleri gibi konularda bu mezheplerin 
birbirlerinde çok farklı görüş ayrılıklarına düştükleri görülse de, ortak noktaları 
yine İsa Mesih olmuştur. Hristiyanlıkta İsa’nın hayatı, yaşantısı, bu yaşantısındaki 
yaptıkları bu dinin temel öğretilerinin yanında geleneklerini de belirlemiştir. 

 Bütün Hristiyanlar İsa’nın yaşantılarını kiliselerinde gerçekleştirdikleri ayinlerde 
canlandırırlar. Bu anlamda kilise ve düzenlenen ayinler İsa ve ondan dolayı 
Tanrı’yla bir araya gelmeyi simgeler. İnanan bir kimse için bu hali yaşamak 
manevi bir doyumdur. Bu hislerle ayinlere iştirak edilir.  

Günümüzde kilise ayinlerinin sistematik şekli yüz yıllar öncesinde belirlenen 
haliyle uygulanmaktadır. Bu şekil içinde konular, günlük, haftalık, yıllık 
düzenlenen ayinlerin içerisine serpiştirilmiştir. Bu anlamda ayinin önemini o gün 
ki konu belirlemektedir. Bu konular İsa’nın hayatından kesitlerin yanı sıra 
azizlerin hayatlarına dair de olabilir.  
Bunlar arasında ise Paskalya ayini Hristiyan dünyasında en büyük ayin 
sayılmaktadır. Paskalya İsa’nın yaşamının son bir haftasını ele alan bir ayinler 
bütünüdür. İsa’nın tutuklanması, yargılanması, idam kararının alınması, çarmıha 
gerilişi, ölümü, toprağa defnedilişi ve dirilmesi, bütün bir hafta düzenlenen 
ayinlerin konusunu oluşturmaktır. Kısaca İsa’nın İslam dinin inanışına göre 
peygamberlik rütbesine erdiği ve bunların betimlendiği bu ayinlerin bütünü 
Paskalya olarak isimlendirilir. Böylelikle Paskalya Hristiyan aleminin en büyük 
ayini aynı zamanda da bayramı olarak kabul edilir. 
Çalışmamızın ana konusunu Hristiyanlığın bu büyük bayramı Paskalya 
oluşturmaktadır. Ayrılan mezheplerden Ortodoksların, bunlar arasından da Rum 
cemaatinin kiliselerinden olan Ayios Dimitrios Kilisesi’nde yapılan saha 
araştırmaları, kişisel görüşmeler ve dinin formdaki bu müziğin öğrenimi, 
çalışmamızdaki bilgilerin ulaşılmasında izlenilen yoldur.  
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AN ANALYSIS ON EASTER CEREMONY OF DIMITRIOS CHURCH 

SUMMARY 

Christianity is one of highly populated divine religions, represented by followers 
of Jesus Christ. Religion has divided into various during centuries. Although 
many sects conflict with each other in terms of basic beliefs and worship rituals, 
Jesus Christ remains as their common ground. Life, experience, and decisions of 
Jesus Christ defined both basic doctrine and tradition of, Christianity. 
All Christians represent life of Jesus in their worship rituals. In this case, the 
church and rituals symbolize reaching Jesus and God. It is a spiritual satisfaction 
for a believer. 

Systematic structure of today’s rituals were determined centuries ago. Religious 
themes were used in daily, weekly, and yearly rituals. Theme of the day pointes 
out the importance of a ritual. Themes can be both scenes from life of Jesus or 
saints. 

Easter is the biggest ritual of all Christianity. It narrates the last week Jesus Christ; 
his arrest, trial, capital punishment, crucifixion, death, burial, and resurrection. 
Briefly, in an Islamic point of view, whole story of Jesus Christ’s becoming a 
prophet is described in Easter. In this manner, Easter is also the biggest feast of 
Christianity. 
Our basic subject was focusing on musical performances of Kurtuluş Dimitrios 
Church during Easter. The church belongs to Greek Orthodox Community of 
Istanbul. To be able to investigate musical traditions I performed a fieldwork 
including interviews and an education process as a participant observer. 
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1. GİRİŞ  

Dini müzik onu icra eden insanlarda manevi ve yüce duygular uyandıran müzikal bir 

formdur. Onun karşıtı olarak da “Dindışı” müzik terimi kullanılmaktadır. Dini müzik 

işlediği konu itibariyle bu ayrım yapılmış ve sonradan içerisinde kullanılan formlarla 

kendine ait bir şekil oluşturmuştur.   

Çok tanrılı ya da tek tanrılı dinlerde olsun müziğin yarattığı kimi etkiler, yüzyıllar 

öncesinde keşfedilmiş ve kullanıla gelmiştir. Dünya üzerinde hemen hemen bütün 

dinler, müziği bu anlamıyla yaratana karşı yakın olma ve ona kendini güzel 

göstermede araç olarak kullanmışlarıdır. Zamanla farklı dinlerin ve bu dinlere 

mensup farklı farklı halkların bu türde oluşturdukları tarzlar, şekiller ve formlar 

ortaya çıkmıştır.  

Çalışmamızın konusunu da dini türde bir müziği işaret eder. Bu müzik Hristiyan 

inancının oluşturduğu, onun inanç temellerinde şekillenen, mensubu halklar arasında 

farklı tarzlarda işlenen ve bugün gelinen noktada birçok çeşidi bünyesinde barındıran 

bir yapıdadır.  Bu çeşitler özellikle Hristiyan dininde yaşanan mezhep ayrılığı ve bu 

mezhep ayrılıklarının da sonradan halkalara göre ayrıca farklılaşmasından 

kaynaklanmıştır. Bu farklılıklardan birisi de bugün Türkiye Cumhuriyeti 

topraklarında yaşayan Rum cemaatinin müziğidir. Ayrıca bu müziğin tıpkı mezhebi 

olan Ortodoksluğun merkezi olduğu gibi, ibadet kaidelerinin de merkezi İstanbul 

şehridir. Özellikle İstanbullu Rumlar kiliselerinde yaşattıkları dini müzik türündeki 

ibadet ritüellerinin, geçmişten kalan ve geleceğe götürecek olan mirasçısı olarak 

kendilerini görürler. Bunları söylerken de tarihsel olarak Doğu Roma İmparatorluğu 

(Bizans) döneminde kaideleri konulan bu türün, bugün kiliselerinde yaşattıkları şekli 

olarak sunarlar.  

Bu çalışma çoğunlukla alan araştırması verilerine dayandırılarak hazırlanmıştır. 

Mevcut olan müzik geleneğindeki öğretimin önemli bir kısmının meşk yoluyla 

aktarılması nedeniyle incelediğimiz topluluğun törensel yaşamına dair verileri 

saptayabilmek için gözlemler ve kaynak kişilerle doğrudan görüşmeler yapılmıştır. 

Ayrıca incelenen ritüellerin dini kaidelere bağlı olarak yapılması sebebiyle; ayin, 
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ibadet ve tapınma şekillerinden ortaya çıkan görünümleri açıklayabilmek için, dinler 

tarihinden faydalanılarak incelemeler yapılmıştır.   

2007’den bu yana çalışmamızın geçtiği Kurtuluş Dimitrios Kilisesi’nde görev alan 

mugannilerden özellikle Yorgo Saris’le haftalık olarak görüşmeler yapılmıştır. Kırk 

yılı aşkın bir süredir bu müziğin icrasında yer alan Yorgo Saris’in bilgisi ve 

deneyimleri kendi bilgi alanımızı genişletmemize olanak sağlamıştır.  Aynı zamanda 

yine her Pazar düzenlenen kilise ayinlerine katılım gösterilmiş ve oranın cemaatiyle 

ilişki içerisinde bulunulmuştur. Bütün bunlardan elde edilen veriler bu çalışmanın 

ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır.  

Konuya kaynak teşkil edecek Türkçe olarak bibliyografya taraması yapıldığında 

birincil kaynakların yetersiz olduğu ve araştırdığımız inceleme alanının bu anlamda 

daha birçok incelemeye açık olduğu kanısına varılmıştır. Çalışmamıza dair verileri 

ortaya çıkartma ve diğer verilerle destekleme bazında en çok müracaat edilen 

kaynaklardan ve bu alan için birincil kaynak sayılabileceklerden ilki, kilise 

ihoslarının Türk musikisindeki makamlarla benzerliklerini ortaya koyan “ Yunana 

Kilise Musikisinde Kullanılan Makamların İncelenmesi ve Onların Türk Musikisi 

Makamları ile Karşılaştırılması” adlı Georgios Kounatidis’in bitirme ödevi 

çalışmasıdır. Sonrasında “Bizans Dini Müziğinde İstanbul Tavrı: Fener Patrikhanesi 

İlahilerinin Melodik, Ritmik ve Modal Yönden Analizi” isimli Diğdem Gezek’in 

hazırladığı yüksek lisans tezidir. Yine bu alanda kaynak olarak gösterilebilinecek 

İstanbul Patrikhanesi’ndeki mugannilerin yazılı ve sözlü geleneklerinin incelendiği 

“Echos of Constantinople: Oral and Written Tradition of the Psaltes of the 

Ecumenical Patriarchate of Constantinople” isimli Alexander Kondrad Khalil’in 

yaptığı doktora tezi bulunmaktadır.1 

Ortaya çıkan incelememizin konularını altı bölüm halinde sunmaktayız. Giriş ve 

sonuç kısımlarını saymazsak konuya dair incelemeler ikinci, üçüncü, dördüncü ve 

beşinci bölümlerde ele alınmaktadır. “Kurtuluş Dimitiros Kilisesi’ndeki Paskalya 

Ayininin İncelenmesi” adlı bölüm, çalışmanın çekirdeğini oluşturmaktadır. Burada 

Büyük Paskalya Haftasının dini boyutta en çok önemsenen günleri Perşembe, Cuma 

ve Cumartesi’de gerçekleşen akşam ayinlerinin, bizzat orada bulunularak kayda 

alınan video görüntülerden elde edilen verilerin aktarımı söz konusudur. Gerçekleşen 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Bu eserlerin künyeleri Kaynakça bölümünde yer almaktadır. 
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ayinlerin anlamları, yapılan ibadet ve şekilleri bu bölümde ele alınmıştır. Diğer 

bölümler ana başlığı nitelendirmek, daha anlaşılır kılmak üzere hazırlanmış ikincil 

konulardan oluşmaktadır. Bahsedilen ibadetlerin Hristiyan inancının bir uzantısı 

olması ve bu inanç esaslarında şekillenmesi sebebiyle ikinci bölüm bu dinin 

esaslarının açıklanmasına ayrılmıştır. Üçüncü bölümde bu konu biraz daha 

özelleştirilerek Hristiyan inancına bağlı İstanbul Rum Ortodoks cemaatinin tarihsel 

kimliği, çalışmamızın geçtiği kilise ve bu kilisenin halkı, idaresi, çalışanları ele 

alınmıştır. Dördüncü bölüm ise Paskalya ayininin bütün müzikal yapısından yola 

çıkarak, işlenen müziğin yapısının, teorisinin açıklanmaya çalışıldığı kısımdır. 

Özellikle son bölümde, bu müziği öğrenim aşamasında izlediğimiz yol temel 

alınarak, bu türe karşı hiçbir bilgisi olmayanlar için de eğitici nitelikte olabilmesi 

dikkate alınmış, yalın bir dille anlatılmaya çalışılmıştır.  

Bütün bunların yanı sıra kişisel olarak, İstanbul’un herhangi bir semtinde 

duyduğumuz kilise çanlarının sesi ve bu çanların altında daha başka hangi seslerin 

var olduğu merakı, bugün elimizde tuttuğuz bu çalışmanın oluşmasındaki en temel 

fikirdir. Seçtiğimiz konu zaman zaman bizi zorlar nitelikte engeller ortaya çıkarmış 

olsa da bu kadar yakın durduğumuz ama göremediğimiz müzikal bir kapının 

aralanmasından kendi şahsım adıma mutluluk duymaktayım. Çalışmamız bu alana 

ilişkin bir kaynak oluşturması ve ileride yapılacağını umduğumuz incelemelere 

referans teşkil etmesi amacıyla hazırlanmıştır.  
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2. HRİSTİYANLIK 

Günümüzde mensupları bakımından dünya nüfusunun 1/5’ini oluşturan Hristiyanlık, 

ilahi dinler arasında en yaygın olanıdır. Dünyanın her yerine yayılmış olmakla 

birlikte yoğun olarak Avrupa'da, Amerika'da, güney Afrika'da ve Avustralya’da 

bulunmaktadırlar. Temel öğretileri göz önüne alındığında İsa - Mesih anlayışı 

üzerine şekillenen bir inanç sistemine sahip olduğu görülmektedir. Kelime anlamına 

bakıldığında Hristiyan, Mesih’ e bağlı manasında Yunanca Hristos’tan gelir. Hristos, 

İbranicede kutsal yağla yağlanmış anlamına gelen Meşiah sözünün Yunanca 

karşılığıdır ve aynı zamanda Kurtarıcı anlamındaki sözdür. Yahudi kültüründe 

krallar kutsal yağla yağlandıktan sonra görevlerinin başına geçmekteydi. Bu yüzden 

Yahudi halkı, onları kurtaracak olan kurtarıcısının dünyaya gelip kral olacağı, sadece 

Yahudileri kurtarıp dünyaya hakim olacakları inanışının bütün anlamlarını Meşiah 

sözünde toplamışlardır. Bu anlamıyla Hristiyanlar öncelikle Mesih’ e yani  İsa’ya 

bağlı, ona inan kimselerdir.  

Hrisriyan inancının ana fikrini oluşturan ve genel söylemle İncil olarak bilinen Yeni 

Ahid ‘de İsa, hem Tanrı’nın oğlu hem de insanlığın kurtarıcısıdır. Tanrı insanlığı 

günahtan kurtarmak için oğlunu yeryüzüne göndermiş ve insanlığı kurtarışının 

sembolü olarak önce çarmıha gerilmiş, sonrada ölülerden kıyam ederek (dirilerek) 

Tanrı’nın yanındaki yerini almıştır.  

Zaman içinde Hristiyan inanışının temelini oluşturan bu doktrin, Hristiyan ilahiyatı 

içerisinde işlenerek farklı görüşlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Günümüzde 

Katolik, Ortodoks ve Protestan olmak üzere üç büyük mezhep ve bunlara ilaveten 

daha küçük çapta cemaat ve tarikatların oluşması bu bazen küçük bazen de büyük 

farklılıkların oluşturduğu bir sonuçtur. 
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2.1 Hristiyan İnançları 

Hristiyan inanç esaslarının temelinde İsa’nın kendisi yatar. “Diğer dinlerde 

inançların temelinde kutsal kitaplardaki Tanrı’ın gönderdiği vahiy ve kelamlar 

yatarken, Hristiyanlıkta İsa, bahsedilen vahiy ve kelamın ete ve kemiğe 

dönüşmüş varlığıdır. İsa’nın kendisi bir vahiy kitabı getirmemiştir. O Tanrısal 

emirleri, istekleri kendi hayatında söz ve davranışlarıyla insanlığa bildirmiştir” 

(Aydın 1998: 345).  Bu sebeple Hristiyanlarca İsa’nın vaazlarından daha 

önemlisi, İsa’nın oluşumu, doğumu, hayatı, idamı, daha sonrada ölümden 

dirilmesi ve tekrar dünyaya geri dönmek üzere Tanrı’nın yanına oturmasıdır. 

Hatta ölümü ve ölümden dirilen İsa’nın yorumu, doğum ve hayatından, 

vaazlarından çok daha önemlidir.    

2.1.1 İnanç Esaslarının Temeli 

Hristiyan literatüründe inanç kavramının karşılığı olarak kullanılan temel kelime 

dogmadır. İlk Hristiyanlar dogma terimini, “ilahi vahiy yoluyla gelen ve kilise 

tarafından doğru olarak tanımlanan öğreti” anlamında kullandılar. Kilisenin 

(Protestanlık hariç) dogma ifadesinden anladığı şey, kökeni ilahi olduğu için 

değiştirilemeyecek inançlar bütünüdür. Bu öğretilerin Hristiyanların kurtuluşu için 

hayatî önem arz ettiğine inanılmakta, bunlardan birinden ayrılmanın hem kurtuluş 

hem de kilisenin hayatiyeti için tehlikeli olduğu kabul edilmektedir. ( Aydın 1998: 

345). 

Hristiyan inanç ve doktrinleri Kitab-ı Mukaddes öncesi havari inançlarına, bu 

inançların belirlediği kutsal yazılara ve konsil kararlarına dayanmaktadır. 

Hristiyanlıkta inanç esaslarıyla ilgili en eski çalışma "Havarilerin İnanç Esasları" 

denilen metindir. Havarilerin İnanç Esasları üç bölüm ve on iki maddeden 

oluşmaktadır.  

I. Bölüm:  (1) Göğün ve yerin yaratıcısı kadir-i mutlak baba Tanrı'ya;  

II. Bölüm: (2) O'nun biricik oğlu Rab İsa Mesih'e; (3) O'nun kutsal ruhtan 

olduğuna, bakire Meryem'den doğduğuna; (4) Pontius Pilatus zamanında 

ıstırap çektiğine, çarmıha gerildiğine, öldüğüne ve gömüldüğüne; (5) Ölüler 

diyarına indiğine, üçüncü gün ölüler arasından dirildiğine; (6) Göklere 
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yükseldiğine, Tanrı'nın, kadir-i mutlak babanın sağına oturduğuna; (7) 

Oradan ölüleri ve dirileri yargılamak üzere ineceğine;  

III.  Bölüm: (8) Kutsal ruha: (9) Kutsal evrensel kiliseye, azizlerin birliğine; (10) 

Günahların bağışlanacağına; (11) Bedenin dirileceğine; (12) Ebedi hayata 

inanırım. Havarilerin imanının bir özeti olarak kabul edildiği için 

"Havarilerin İman Esasları" diye adlandırılan bu amentü2 Roma kilisesinde 

eskiden beri vaftiz esnasında tekrarlanan ilkelerdir. Bu amentünün önemi, 

havarilerin ilki olan Petrus'un ikamet ettiği Roma kilisesinin koruduğu 

esaslar olmasından ileri gelir. 

Hristiyanlıkta ayrıca bundan daha ayrıntılı olan "İznik- İstanbul İman Esasları" adlı 

bir amentü bulunmakta olup şu esaslardan oluşur: 1. Göğün ve yerin, görünen ve 

görünmeyen kainatın yaratıcısı, kadir-i mutlak baba olan tek bir Tanrı'ya; 2. 

Bütün asırlardan önce babadan doğan, Tanrı'nın biricik oğlu, tekbir Rab İsa 

Mesih'e, O'nun Tanrı olduğuna, Tanrı’dan doğduğuna, nur olduğuna, nurdan 

doğduğuna, gerçek Tanrı olduğuna, gerçek Tanrı’dan doğduğuna, tevlid 

edildiğine, yaratılmadığına, baba ile aynı tabiatta olduğuna, her şeyin O'nun 

vasıtasıyla yapıldığına, biz insanlar ve bizim kurtuluşumuz için semadan 

indiğine; 3. Kutsal ruh vasıtasıyla bakire Meryem'de bedenleştiğine ve insan 

olduğuna; 4. Bizim için Pontius Pilatus zamanında çarmıha gerildiğine, ıstırap 

çektiğine, mezara konduğuna; 5. Kutsal yazılara uygun olarak üçüncü gün 

dirildiğine: 6. Ve göğe yükseldiğine, babanın sağ tarafına oturduğuna; 7. Ölüleri 

ve dirileri yargılamak üzere ihtişam içinde geri geleceğine ve saltanatına son 

olmayacağına; 8. Rab olan ve hayat veren kutsal ruha, onun baba ve oğuldan 

neşet ettiğine, baba ve oğulla birlikte aynı tapınma ve ihtişama layık olduğuna, 

peygamberler vasıtasıyla konuştuğuna; 9. Kiliseye, birliğine, kutsallığına, 

evrensel (catholique) ve havarilere ait (apostolique) oluşuna inanırım; 10. Günah-

ların affı için bir tek vaftizi kabul ederim; 11. Ölülerin dirilmesini; 12. Ve 

gelecek dünyayı beklerim. İznik ve İstanbul ekümenik konsillerinde tesbit edilen 

bu esaslar Doğu'nun ve Batı'nın bütün büyük kiliselerinde ortaktır. Hristiyan inanç 

esaslarının özünü baba Tanrı, oğul İsa ve Rû-hulkudüs'ten müteşekkil teslis inancı 

oluşturmaktadır ( Aydın 1998: 346-347).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Bir oluş, düşünce veya ideolojinin temelini oluşturan değer yargıları. 
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2.1.1.1 Baba Tanrı  

Gökleri ve yeryüzünü yaratan, gizli, aşikar her şeyi yoktan var eden, cihanı elinde 

tutan üç temel inanıştan tek Tanrı’ya iman etmek Hristiyanlıkta imanın ilk şartıdır. 

Ol, dedi her şey var oldu. Ondan başka tanrın iri olmadığını ve kendiliğinden var 

olduğunu bilmek yeterlidir. Hristiyanlara göre Tanrı inancı ile ilgili iman ikrarı 

şöyledir: 

"Göğü ve yeryüzünü yaratan, gizli aşikar her şeyi yar eden, hakim-i mutlak 

bir peder Tanrı'ya iman ederim” ( Kahraman 1999: 226). 

2.1.1.2 Oğul İsa 

Hristiyanlıkta baba Tanrı'nın hemen yanı başında teslisin ikinci unsuru oğul rab 

İsa Mesih yer alır. Aslında Hristiyanlık İsa Mesih temel inanışı üzerinde ku-

rulmuştur. Yeni Ahit’te ilahi ve insani boyutları çizilen İsa Mesih, hem tanrı hem de 

insanlığın kurtarıcısı sıfatındadır. ( Kahraman 1999: 226) 

2.1.1.3 Ruhu'1-Kudüs (Tanrının Kutsal Ruhu) 

Hristiyanlıkta üç temel inanıştan üçüncüsü kutsal ruhtur. “İsrail'de ruh tanrı 

soluğu olup tufanda toprağı kurutmuştur. İlk Hristiyanlara göre ruh, imtiyazlı 

varlıkları idare eden tanrı soluğudur ve güvencin şekline girip Meryem'e hulul 

etmiştir” (Challaye 1972: 258). Miladi 381 tarihinde İstanbul'da toplanan birinci 

ruhani meclis Ruhu'l-Kudüs'ün peder ve oğul gibi tanrı olduğuna karar vermiştir.  

2.1.2 Kutsal Kitap 

Hristiyanlığın kutsal kitabı Kitab-ı Mukaddes’dir. Kitab-ı Mukaddes Ahd-i Atik 

(Yeni Ahit) ve Ahd-i Cedid'den (Eski Ahit) oluşmaktadır. Yahudilerin kutsal kitabı 

olan Ahd-i Atik, Hristiyanlarca Kitab-ı Mukaddesin ilk bölümünü teşkil etmekte, 

Ahd-i Cedid ise Yahudiler tarafından kabul edilmemektedir. Hristiyanlar, bir başka 

dinin kutsal kitabına kendi kitapları içinde yer veren tek örnektir. “Bütün Hristiyan 

mezhepleri prensip olarak Ahd-i Atik’i teşkil eden kitapları kabul etmektedir. Ancak 

Ahd-i Atik'in İbranicesi ile Grekçe tercümesi arasında metin farklılıkları söz konusu 

olup Hristiyanların benimsediği metin Grekçe olanıdır” (Aydın 1998: 340). 

Sadece Hristiyanlar tarafından kutsal sayılan Ahd-i Cedid dört İncil ile Resullerin 

İşleri, Pavlus'un (St. Paul) Mektupları (14), Genel (Katolik) Mektuplar (7) ve 
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Yuhanna'nın Vahyi şeklinde gruplandırılan yirmi yedi kitaptan (bölüm) oluşmaktadır, 

I. ve II. yüzyıllara ait olan bu farklı türdeki yazılar ilk kilisenin Mesih olan İsa ile ilgili 

tecrübe, anlayış ve yorumundan ibarettir. Kilise bu kitapları kendi öğretisi için 

temel kaynak olarak kabul etmiş, daha birçok mektup ve kitap bulunmasına rağmen 

Doğu ve Batı kiliseleri IV. yüzyılda kutsal yazılar listesini yirmi yedi metinle 

dondurmuştur. 

2.2 Kilise ve Hristiyan İbadeti 

2.2.1 Kilise 

Kilise kelimesi Grekçe "ekklesia"dan gelmektedir. Sözlük anlamıyla "topluluk ve 

birlik" manasım ifade eder. Hristiyanlarca bu kelime Tanrı, İsa ve Kutsal ruh 

topluluğunun sembolüdür.  

Bu itibarla Hristiyanlar kiliseye bağlanmayı iman esaslarından kabul etmişlerdir. 

Çünkü kilisenin temelinde Allah'ın oğlu İsa vardır. 

İlk önce bir yoksullar hareketi olarak başlayan kilise teşkilatına karşı çok katı 

reaksiyonlar gösterilmiştir. Birinci asırda "Neron'la başlayan işkence hareketi, 

ikinci asırda daha şiddetlenmiş ve Hristiyanlar pis sayıldıklarından umuma açık 

olan yerlere sokulmamışlardır. Hele üçüncü asırda İmparator Dekledyanus 

kiliselerin yıkılmasını ve mukaddes kitapların yakılmasını emretmiştir. Bunun 

neticesi olarak çok kötü işkencelere maruz kalan Hristiyanlar, ya diri diri 

yakılmışlar veya vahşi hayvanların pençesinde can vermişlerdir. (Challaye 1972: 

268) 

Miladi 313 yılında İmparator Kostantin Hristiyan kilisesine karşı büyük yakınlık 

duymuş ve "Milan fermanı"nı ilan ederek Hristiyanlara din hürriyeti tanınmıştır. 

Zamanla kilise büyüyüp taraftarları çoğalınca bir takım nizamlar kondu ve her 

kilise için kendilerine "Kıssis" denilen din adamları tayin edildi. Her şehirdeki bu 

din adamlarının büyüğüne Piskopos adı verildi. Bunların başına Başpiskopos 

denildi. Başpiskoposluklardan dört tanesi diğerlerine üstün sayılmıştır ki bunlar: 

Antakya, Kudüs; İskenderiye ve İstanbul'dur. Bu şehirlerin dini reislerine daha 

sonra Patrik adı verildi. 
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Katolikliğin merkezi Roma beşinci dini merkezdir. Ruhani liderinin adı Papadır. 

Hristiyan kilisesi umumiyetle doğu ve batı kiliseleri diye ikiye ayrılmıştır.  

Batı kiliselerini, Akdeniz Latin Kavimleri ile İrlanda, Polonya ve Latin Amerika'yı 

içine alan Katolik kilisesi temsil eder. Doğu kiliselerini teşkil eden Slav, Kafkas 

ve Ortadoğu kiliselerini, başlangıçta İstanbul Fener Ortodoks Patrikhanesi temsil 

etmekte iken, çeşitli sebeplerle sonradan bu kiliseler müstakil hale gelerek 

merkezden ayrılmışlardır. Doğu kiliseleri içinde gösterilen Suriye (Keldani ve 

Nasturi) kiliseleri ile Süryani, Ermeni, Mısır (Kıpti) ve Habeş kiliseleri, bağımsız 

hareket eden bölgesel monofizit kiliselerdir. 

Katolik kilisesi lideri Papa'dır. Onun altında üst yönetimle ilgilenen Kardinaller 

bulunur. Kilisedeki hiyerarşi ise piskopos, rahip-papaz ve diyakos şeklindedir. 

Bölge sorumlularına başpiskopos denir. 

Ortodok kilisesi'nin liderinin adı Patrik'’tir. Üst yönetim görevlilerine metropolit 

denir. Diğer ruhaniler Katolik kilisesinin aynıdır. 

Hristiyan kiliselerine bağlı ruhanilerin bağlı bulundukları kiliseye, mahalli ve 

milli kültüre ve içinde bulundukları hiyerarşiye göre, renk ve şekil yönünden 

değişik kıyafetleri vardır. Haç, madalyon, kuşak ve asa göze çarpan müşterek 

kutsal takı ve eşyadır. 

2.2.2 Hristiyan İbadeti 

2.2.2.1 Sakramentler 

Sakrament "dini ayin" demektir. Hristiyan dininde bu ayinlerin dışında günlük, 

haftalık ve yıllık olmak üzere dört çeşit ibadet vardır. Günümüzde Ortodoks, 

Katolik ve reformcu kiliselere göre, dilden kıyafete kadar ibadet şekillerinin değişik 

olduğu görülür. Ancak, Katolik ve Ortodokslarca icra edilen ayinler: vaftiz, 

evharistiya, günahların itirafı ve tövbe, evlilik töreni, hastanın yağlanması ve 

ruhanilerin takdisi gibi törenlerden ibaret olup iman esaslarından sayılır. 

Protestanlar, vaftiz ve evharistiya dışındaki ayinleri, iman esaslarına dahil 

etmedikleri için, yerine getirmezler.  

Sakramentlerin manevi tarafını Sarıkçıoğlu şu şekilde dile getirir; 

“Hristiyanlar ölümden dirilen İsa’nın cemaatle birlikte yaşadığına, 

ölmeden önce yaşadığı gibi, hala cemaatle birlikte yaşamaya devam 
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ettiğine, ibadeti, hizmeti, şifa vermeyi, açları doyurmayı, bağışlamayı, 

cefa çekmeyi ve ölmeyi sürdürdüğüne inanırlar. İsa’nın bu görünmez 

eylemleri Kilisenin gizemli (sakrament) ayinlerinde görülür hale gelir. 

Diğer bir deyimle, bir Hristiyan bu ayinlere katılmakla manen ölümden 

dirilmiş İsa ile birlikte olduğuna ve birlikte yaşadığına 

inanır”(Sarıkçıoğlu 2002: 348). 

 

a. Vaftiz (baptism): Hristiyanlıkta baba-oğul ve aziz, ruh adına vaftiz olmak 

kilisenin emridir. Vaftiz eski dinlerin bazılarında, değişik de olsa yer almıştır. 

Bu Yahudilerce de biliniyor ve yapılıyordu. Nitekim Hz. Yahya, Ürdün nehrinde 

Yahudileri vaftiz etmiştir. İnsanı asli kirlerinden temizlediğine inanılan vaftiz, 

çocukluk anında yapıldığı gibi herhangi bir zamanda ve ölüm döşeğinde de 

yapılabilir. Zaruret olmadıkça din adamının yapması şarttır. Bu, yüze su 

serperek veya vücut suya batırılarak yapılır. Su ile yıkamak suretiyle yapılan 

vaftiz, İsa'nın kanı ile insanların kirlerini temizlemesini sembolize eder ve 

Yahudilikteki sünnet gibi ilahi ahdin mührü sayılır. Böylece vaftiz olan kimse 

kilise önünde imanını ilan etmiş ve temiz bir Hristiyan olmuştur. 

b. E v h a r i s t i y a :  Bu, ekmeği kırıp üzerine şarap dökerek yemektir. 

Kiliselerdeki uygulaması madeni para büyüklüğünde özel olarak hazırlanıp 

pişirilmiş, küçük ince ve mayalı bir ekmek şeklindedir. İsa'nın havarileriyle 

birlikte son gece yediği yemeği sembolize eder. Ekmek İsa'nın, insanlığın 

kurtuluşu için kırılan bedeni, şarap da aynı gaye uğrunda akan kanıdır. Kim bu 

ayine iştirak ederse İsa ile kendisi arasında bir birleşme meydana gelmiş olur. 

c. Günahların itirafı ve tevbe:  Hristiyanlıkta kilise en büyük otoritedir ve 

günahları bağışlama yetkisine sahiptir; Bu işlemi kilise adına din adamları 

yerine getirirler. Günah işleyenlerin en az ömründe bir defa günahını kilisede 

ruhanilere itiraf ve tevbe etmesi gerekir. Din adamları günah işleyenlerin 

günahlarım bağışlayabilecekleri gibi onlara bazı cezalar verme yetkisine de 

sahiptirler. İslâm dininde af yetkisi Tanrı’ya aittir. İnsanlara böyle bir yetki 

verilmemiştir, 

d. Kutsal Yağ: Ölüm döşeğindeki bir Hristiyana yağ sürmek kilise adına din 

adamının görevidir. Bu yağ, bilhassa İsa'nın çarmıhta çivilenerek acı çektiği 
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yerlere sürülür. Böylece hastanın şifa bulacağına, şayet ölürse rahat öleceğine 

ve günahlarının bağışlanacağına inanılır. 

e. Nikah: Bütün toplumlarda olduğu gibi Hristiyan toplumunda da aile kurumu 

kutsal sayılmıştır. Nikahın kilisede takdis edilmesi ailenin devamı için son 

derece önemlidir. Aile bağının kilisedeki birlik ruhu ile pekiştirilmesi 

gereklidir. Katolik Kilisesi aile bağının (nikahın) bozulmasına, evlenmede 

ayrılığa izin vermez. Diğer mezheplerde böyle bir kayıt yoktur.  

f. Takdis: Kilisede icra edilen önemli ayinler arasında inananların ve 

ruhanilerin takdisi de vardır. Bu da kilisenin önemli görevleri arasındadır. 

2.2.2.2 Günlük İbadetler 

Önceden yedi defa iken günümüzde, her gün kilisede iki vakit ibadet ve dua vardır. 

Sabah ve akşam yapılan bu ibadetler için değişik saat uygulanır. 

Toplu ibadeti papazlar ve diğer ruhaniler idare ederler, başkaları aynı vazifeyi 

yapamazlar Çünkü İsa öğrencilerini takdis etmiş, öğrencileri de ruhanileri takdis 

etmiştir. İbadette İncil ve ilahi okunur. İncil ayakta dinlenir. Diğer metinler 

oturarak takip edilir. Dualar diz çökerek ve yerlere kapanarak olur. Bu, duanın 

konusuna bağlıdır. Toplu ibadet ferdi ibadetten daha makbuldür ve katılımı istenir. 

2.2.2.3 Haftalık İbadetler 

En büyük ibadet pazar günü yapılan ve uzun süren haftalık ayindir. Bu bir nevi 

haftalık ibadetin toptan yerine getirilmesidir. İsa'nın dirilişi ile ilgili kutsal 

metinler okunur, evharistiya yapılır ve nikah kıyılır. 

2.2.2.4 Yıllık İbadetler 

Hristiyanlıkta senenin özel zamanlarında yapılan ve çok önem verilen ayin ve 

bayramlar vardır. Bunlardan başlıcalar şunlardır: 

a. Noel-Christmas: İsa'nın doğum yıldönümüdür. Her yıl Aralık ayının sonunda 

ve Ocak ayının ilk günlerinde kutlanır. Esas kutlama günü yirmibeş Aralıktır. 

Değişik kiliselere göre bu tarih yer değiştirebilir. Altı Ocak'a kadar devam eder. 

Kiliselerde ayinler yapılır, hediyeler alınır, bilhassa çocuklar hediyelerle 

sevindirilir. Çamağacı süslemek, hindi eti yemek ve içki içmek bu kutlamanın 
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belirgin özelliğidir. Noel baba {aziz Nicolas) bu bayramda ailenin 

vazgeçilmez misafiridir. 

b. Paskalya yortusu (Easter): Hristiyanlıkta İsa'nın, ölümünden üç gün sonra 

dirildiğine inanılır. Paskalya bunun hatırasıdır. Nisanın onbeşinden sonraki 

pazara tesadüf eder. Bir hafta sürer. İsa'nın çektiği cefaları dile getiren İncil 

parçaları okunur. Tarihi, çeşitli kiliselere göre değişebilir. 

c. Transfiguration (şekil değiştirme) günü: Paskalyadan yüz gün sonradır. 

İsa'nın salbden (çarmıha gerilişinden) evvel üç havarisinin önünde Tabor 

dağında beyazlar içinde insaniyetten ruhaniyete intikaliyle ilgilidir. İncil’den 

bu olayla ilgili parçalar okunur. Haziran-temmuz aylarına rastlar. 

d. Meryem Ana günü: Ağustosun onbeşine yakın pazar günü yapılır ve bu günde 

kadınlara ve kızlara Meryem Ana'nın iffeti temsili olarak gösterilir. 

e. Haç Yortusu: Eylülün onbeşinde olur. Kudüs'ten İran'a götürülen Haçın geri 

alınması ile ilgilidir. Haç Hristiyanlıkta çok mühimdir. İsa'nın asıldığı bir alet 

olarak lanetlenmesi gerekirken, onun kanı sürüldüğü için kutsaldır ve aynı 

hatıra tekrar yaşanır. Haç hristiyanın taşıdığı bir semboldür, koruyuculuğu ve 

uğuru için taşınır. O, aynı zamanda bir dindarlık alametidir.  

2.2.2.5 Oruç  

Hristiyanlıkta, kutsal kitapta yer alan bir oruç ibadeti şekli yoktur, ikinci 

yüzyıldan itibaren, İsa'nın ele verilişi ve çarmıha gerilişi ile ilgili olarak çarşamba 

ve cuma günleri olmak üzere haftada iki gün oruç tutulduğu bilinmektedir, Dör-

düncü yüzyıldan sonra paskalyadan önce tutulan kırk günlük oruç ise 

günümüzde perhiz şeklinde devam etmektedir. 

2.2.2.6 Hac 

Hristiyan haccı, başlangıçta Kudüs ve çevresindeki mekanların ziyaretinden 

ibaretti. Dördüncü asırdan sonra azizlerin mekanları ile Meryemana mekanları 

da ilave edilerek hac yerleri çoğaltılmış böylece de bu ibadet kolaylaştırılmıştır. 
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2.3 Mezhepler 

Hristiyan dininin temel dogmalarını tespit etmek amacıyla zaman zaman toplanan 

ruhani meclislerde bir takım görüş ayrılıkları belirmiş ve bu ayrılıklar, esaslar 

üzerinde ayrı görüşleri savunan çeşitli mezheplerin doğmasına, sebep olmuştur. 

Her biri ayrı bir dinin ortaya çıkması gibi görünen bu mezhepleri Katoliklik, 

Ortodoksluk ve Protestanlık ana başlıkları altında toplayabiliriz. 

2.3.1 Katolik Mezhebi 

Katoliklik,  Hristiyanlıkta en büyük otoriteye sahip mezheptir ve batı kiliselerinin 

temsilcisidir. Bu mezhebi temsil eden Katolik Roma kilisesinin zirvesinde Papa 

bulunur. Papa ruhani bir devletin başkanıdır. 1870 yılında Vatikan Kurulunda 

Papa’nın yanılmaz olduğu kabul edilmiştir. Katolik mezhebinde herkes kilisenin 

dogmalarını itirazsız kabul etmek mecburiyetindedir.  

Katolik doktrinine göre Meryem ana hiç kimse ile temas etmeden hamile kalmıştır. 

Kutsal ruh baba ile oğuldan çıkmıştır. İsa hem insan hem de tanrıdır. Meleklere 

karşı aşırı sevgi gösterilir, Araf'ta kalanlar için de dua edilir. Başlıca takdis ayinleri 

yukarıda verilen yedi sakramenttir. Hristiyanların rahiplere günah çıkartma 

mecburiyetleri vardır. Haç çıkarmak gerekli görülür. İbadet Latincedir, herkes 

ayinlere düzenli olarak katılır.  

Katolik ayinlerinde bazı değişiklikler olmuştur. Önceleri şaraba batırılmış ekmek 

herkese verilirken, sonradan sadece ruhanilere tahsis edilmiş, halka yalnız ekmek 

verilmiştir. Bu duruma göre Katolik dogmaları ezeli bir tanrıdan gelmemektedir. 

Merkezi Vatikan olan Katolik kilisesi kendini, bütün Hristiyan kiliselerinin anası ve 

öğreticisi sayar, Hristiyanlığı dünyaya yayan tek evrensel kilise olduğunu iddia 

eder. 

Katolik kilisesine batı ve latin kilisesi dendiği gibi Petrus'un kilisesi de denir. 

Söylendiğine göre bu kiliseyi, havarilerin reisi Petrus kurmuştur. Roma'daki 

Papalar ise onun vekilleridir. 

2.3.2 Ortodoks Mezhebi 

Roma ve Doğu Roma (yani sonradan Bizans olarak adlandıracağımız devlet) 

arasındaki siyasi çekişme Ortodoksluğun tarihsel gelişiminin başlangıcını 
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oluşturur. Özellikle 330’da Roma İmparatorluğu başkentinin İstanbul’a 

taşınması, Roma’da yerleşik olan siyasi ve dini otoriteleri rahatsız etmesi, 

bundan sonra yaşanacak siyasi ve dini çekişmelerin başlangıcını teşkil eder. 

Yaklaşık yedi yüzyıl süren bu çekişmenin ardından XI. yüzyılda (1054) bu iki 

kilisenin (yani Roma ve İstanbul kiliselerinin) birbirinden ayrılmasıyla 

Hristiyanlığın bu iki önemli mezhebi ortaya çıkmış olur (Demirci 2007: 410). 

Ortodoks kelime anlamı olarak doğru görüş, doğru inanç anlamına gelmektedir. 

Yunanca “doğru” anlamındaki Orthos ve “düşünce, inanç” anlamındaki Doxa 

sözlerden türemiş bir kelimedir. Bu anlamıyla Ortodoks kelimesi her dini inanç 

ve düşünce için geçerlidir. Bu kelimenin bir mezhebi ifadesi ise XI. yüzyıldan 

önceye gitmemektedir. Ortodoksluk büyük oranda Doğu Avrupa ve Anadolu 

coğrafyasında gelişip, yaygınlaşmıştır. Bu mezhep özel karakterini Grek 

kültürünün hristiyanlaşmasından alırken, Katolik mezhebinin antik Latin 

kültürünü baz alması, bu iki mezhep arasındaki temel farklılığın zeminini 

oluşturmaktadır. Roma kilisesi kendisini Katolik yani evrensel, bütün 

Hristiyanların temsilcisi olarak nitelendirirken, İstanbul kilisesi ise Ortodoks yani 

doğru inancı savunan olarak kendisini ifade etmiştir. Hristiyan literatüründe ise 

Ortodoks ifadesi, Doğu kiliselerinin adı olmuştur. 

Ortodoks mezhebinin Katolik mezhebiyle benzerlikler taşımasının yanında, yine 

bu mezheple temel inançlarda büyük ayrılıklar görülmektedir. Zira onları iki ayrı 

mezhep haline getiren bu temel inanış farklılıklarıdır. En önemli ve başlıca 

sayılan inanış ayrılığı ise “Katolik kilisesinde kutsal ruh yada ruhulkudüsün baba 

ile oğuldan çıkmış olduğuna inanılırken, Ortodoks kilisesi kutsal ruhun, yalnız 

babadan çıktığı inancında” oluşudur (Kahraman 1999: 242).  

Ortodoks mezhebinin ruhani başkanı Patrik’tir. Bu Patrikliğin, Katolik 

mezhebinde olduğu gibi söyledikleri yasa niteliğinde değildir. Ortodoks 

mezhebindeki Patriklerin yanılabilme özellikleri göz önüne alınır. Ortodoks 

kilisesi papazları genellikle evlenir. Ortodoks kilisesi A'rafı sınırlı olarak kabul 

eder. İbadet eski usullere uygun olarak her memleketin kendi dilinde yapılır. Halk 

şarap ve ekmekle kominyon ayini yapabilir. Vaftiz ve Evharistiya ayini esas 

ibadetlerden sayılır. Haç çıkarma mecburiyeti yoktur. 



	   16 

Hristiyanlıktaki mezheplerle Ortodoks mezhebi arasındaki diğer farklılıklardan 

bahsedecek olursak; bunlar arasında özellikle Ortodokslukta ikon’lara geniş yer 

verilmesi dikkat çeken inanışlardan birisidir. “Kiliselerde ve evlerde çeşitli 

kişilerin resim ve kabartmalarını ifade eden ikonlar, yapılışından kullanılışına 

kadar önemli dinsel süreçleri içeren tapınma ve ritüel nesneleridir. İkonlar 

inananların Tanrı ile mistik bir bağ kurmalarına ve isteklerinin yerine 

getirilmesinde aracı rolü üstlenirler” (Tümer-Küçük 1997: 272). 

2.3.3 Protestan Mezhebi 

Bu mezhebi temsil eden kiliseye "İncil Kilisesi" adı verilir. Bu isim, bu kiliseye 

mensup olanların İncil'den başka bir kaynağa kanmadıklarına işaret eder. 

Protestanlarca herkes İncil'i okuyup anlar. Bu, her Hristiyan'ın hakkıdır. Onu 

anlamak için bir kilise adamına ihtiyaç yoktur. Herkes İncil önünde eşittir ve 

sorumludur. Bu görüşü ile Protestanlık: "İncil'i yalnız kilise adamları anlar" diyen 

zihniyete karşı çıkmış oluyor. Protestanlık reformdan doğan bir mezheptir. Bu 

itibarla bazı farklar gösterir. Protestan kiliseler Papa'nın otoritesini reddederler 

ye tanrıya ulaşabilmek için hiçbir kilise adamının aracılığını kabul etmezler. 

Papazlar evlenirler. Günah çıkarmak umumiyetle kaldırılmıştır. Vaftiz ve 

Evharistiya’ya inanırlar. Kiliselerde resim ve heykellere yer verilemez ve Haç 

çıkarma adeti yoktur. 

En yüksek otorite kutsal kitaptır. İnanan insan, inanç temellerini bunun içinde 

serbestçe araştırabilir. Zorla kabul ettirilen bir şey yoktur. Meryem ana'nın insan 

dışı gebeliğine, azizlere ve A’rafa inanılmaz. İbadet ülkenin kendi dilinde yapılır. 

Protestanlık Almanya'da, İskandinav ülkelerinde İngiltere'de İsviçre'de, Fransa'da 

ve Amerika'da yayılmış bulunmaktadır. Protestanların Fransa ve İsviçre'deki 

önemli kolu Kalvenizm'dir. Kalvenistler, hem sayı, hem de etkisi yönünden 

küçümsenmemelidir. ( Kahraman 1999: 243) 
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3. İSTANBUL RUM ORTODOKS CEMAATİ 

 

“Rum” (Ρωµιοί) etimolojik ve tarihsel kullanılışıyla Roma’dan kaynaklanmıştır. 

Romalılar anlamına gelen bu tanım Doğu Roma İmparatorluğu döneminde geç 

Antik Çağ ve Ortaçağ’da kullanılan İmparatorluğun kendi ülkelerine verdikleri 

“Romania” adından türemiş bir isimdir (Parmaksızoğlu 1978; 456). 3 Arapçaya 

“Rumi” biçiminde geçen bu terim dolayısıyla imparatorluğun egemen olduğu 

yerler, özellikle Anadolu “Memaliki rum” ya da “Diyarırum” diye anıldı. 

“Sonraları aynı ülkelerin bulundukları bu topraklara sahip olan Osmanlı 

hükümdarları Müslüman kaynaklarında Roma imparatoru anlamında “padişahı 

rum” demek gelenekleşmişti” (Parmaksızoğlu 1978; 456). 

Türkiye topraklarında yaşayan Rum halkı, ülkemize Doğu Roma Devleti’nin 

mirası olarak kalmıştır. Ancak bugüne gelinceye kadar nüfusları bir hayli 

azalmış, isyanlar, savaşlar sonrasındaki anlaşmalar bunlara etken olmuştur. 

Yakın tarihimize baktığımızda Cumhuriyet dönemi alınan mübadele4kararı, 6-7 

Eylül olayları olarak anılan kargaşa günleri ve son olarak Kıbrıs Harekatı 

dönemi, Türkiye’deki Rum halkının sayıca düşmesine sebep olmuştur.  20.yy’ın 

başlarında 100 bini civarında nüfusuyla en büyük azınlık grup olan Rumların 

sayısı, günümüzde 15 bin’lere karda düşmüştür. Bunların çoğunluğu ise 

İstanbul’da ikamet etmektedir. İstanbul’un özellikle Şişli, Sarıyer, Fatih, 

Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy ve Adalar ilçelerine bağlı çeşitli semtlerde dört bine 

yakın Rum halkı bulunmaktadır. 

Yukarıda bahsedilenlerin yanı sıra “Rum” kelimesi bugün İstanbul 

Patrikhanesine bağlı Ortodokslar için kullanılmaktadır.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 İsmet parmaksızoğlu türk ansiklopod 
4 Bir bedel karşılığı bir şey vermek, değiştirmek.  Burada kullanılan anlamı nüfus mübadelesi 
şeklindedir. 
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3.1. İstanbul Patrikhanesi 

“Fener Rum Patrikhanesi” ya da “İstanbul Rum Patrikhanesi” olarak da bilinen 

İstanbul Patrikhanesi, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde Ortodoksluğun 

merkezi olmuştur. Kilisenin kuruluşu ise M.S. 37 yılında olduğu kabul 

edilmektedir. Bu konuyla ilgili Yorgo Benlisoy şu bilgileri vermektedir; 

“Kurucumuz, İsa-Mesih’in öğrencilerinden Aziz Andreas’tır. Başlangıçta 

kilise Marmara Ereğlisi, o zamanki adıyla Iraklia Metropolitliğine 

bağlıydı. İstanbul’un Bizans imparatorluğunu başkenti olmasıyla 

başpiskoposluğa yükseldi. 451 yılında Kalkedon yani günümüzde Kadıköy 

olarak adlandırılan yerde yapılan IV. Ekümenik Konsilde, İstanbul 

Başpiskoposluğu Patriklik seviyesine yükseltilerek Pentarchie yani beş 

başlılık ilkesi kabul edilmiştir. Buna göre, Roma, İstanbul, İskenderiye, 

Antakya ve Kudüs Hristiyan dünyanın merkezleri kabul edildiler” 

(Belisoy 2001; 3). 

Böylece İstanbul Kilisesi 451 yılından itibaren Hristiyan merkezlerinden biri, 

1054 yılından itibaren de Ortodoks kiliselerin başı olmuştur. Patrikhane önceleri 

sadece Rum cemaatini bünyesinde barındırırken, 10.yy’dan itibaren Slavlar  

(Ruslar, Bulgarlar, Yugoslavlar) ve Romen halklarını da bünyesine katmıştır.  

Daha genel bir bakış açısıyla Hristiyan kiliseleri sınıflandırılması göz önüne 

alındığında İstanbul Patrikhanesi “Doğu Kiliseler” grubunda yer alır. Bu 

sınıflandırma yine Katolik ve Ortodoks mezheplerinin ayrılığından doğmuş, 

İstanbul ve Roma kiliselerinin farklı litürjik5 uygulamalarından kaynaklanmıştır. 

Böylelikle Kuzey Doğu Afrika, Batı Avrupa ve Ön-Asya Hristiyanları Doğu 

kiliseleri olarak adlandırılmıştır.  

Dinler tarihi Profesörü Ömer Faruk Harman bahsedilen Doğu kiliselerinin 

uyguladıkları ritlere göre de kendi içlerinde ayrıldıklarını göz önüne serer. 

Özellikle Bizans (Doğu Roma) riti yani ritüellerini uygulayan ve uygulamayanlar 

olarak Doğu kiliselerini birbirlerinden ayırmıştır. Şu şekilde göstermek 

mümkündür; 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Hristiyan ayin ve ibadetlerin tümü 
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I- Bizans riti uygulayanlar 

A- Rum Kiliseleri 

1. İstanbul Patriği 

2. Yunan Kilisesi 

3. Kıbrıs Başpiskoposluğu 

B- Melkit Kiliseler 

1. Antakya Patriği 

2. Kudüs Patriği 

3. İskenderiye Patriği 

4. Sina Başpiskoposluğu 

C- Slav Kiliseleri 

1. Rus Kilisesi 

2. Polonya Kilisesi 

3. Çekoslovakya Kilisesi 

4. Sırp Kilisesi 

5. Bulgar Kilisesi 

D- Rumen Kilisesi 

E- Gürcü Kilisesi 

F- Arnavut Kilisesi 

G- Finlandiya Başpiskoposluğu 

 

II- Ermeni riti uygulayanlar 

III- Süryani riti uygulayanlar 

IV- Keldani riti uygulayanlar 

V- Maruni riti uygulayanlar 

VI- Kıpti riti uygulayanlar (Harman 2002; 189). 
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Bu anlamıyla İstanbul Patrikhanesi Bizans’tan kalan ritüel geleneğini en iyi 

şekilde korumak ve aktarmakla da yükümlüdür. İsim olarak da “Ortodoks 

Kilisesi” unvanı bu rite bağlı olanlar için kullanılır. Yukarıda bu riti uygulayanlar 

olarak ismi geçen kiliseler, inanç ve ibadette aynı veya benzer şeyleri 

paylaşmakta iseler de, her biri yönetim olarak bağımsız bir yapıdadır. İstanbul 

Patrikhanesi’nin kabul ettiği şekliyle Ortodoks kiliseleri  “Otosefal” ve 

“Otonom” kiliseler olarak yönetim şekillerine göre iki sınıfa ayrılmıştır. 

Otosefal kiliseler kendi kendine karar alma yetkisi olan, kendi kendini idare eden 

kiliselerdir. Bu grubun başında İstanbul Patrikliği vardır ve onun kabul ettiği 

sayıyla on dört tane otosefal kilise mevcuttur. Otonom kiliseler ise, altı tanedir. 

Aralarındaki en büyük fark otosefal kiliseleri kendi kiliselerinin başındaki kişiyi 

diğer hiçbir kiliseye danışmadan seçebilmeleri iken, otonom kiliseleri 

liderlerinin, İstanbul Patrikhanesi tarafından belirlenmesidir. 

Ayrıca İstanbul Patrikliği’ne bağlı olarak; 

a) Türkiye’de dört piskoposluk 

1. Kadıköy Piskoposluğu 

2. İmroz ve Tenedos (Gökçeada ve Bozcaada) Piskoposluğu 

3. Adalar Piskoposluğu 

4. Terkos Piskoposluğu 

b) Yunanistan’da  

1. Girit Kilisesi 

2. Oniki adadaki dört metropolitlik, vardır.  

 

Günümüz İstanbul’da ibadete açık konumda 95 Ortodoks kilisesi mevcuttur. 

Bunlardan 85 tanesi yönetim bakımından İstanbul Patrikhanesi’ne bağlıdır. Bu 

85 kilise içinde de metropolitliklere bağlı olanları da vardır. “Buna göre şehirde 

bulunan 49 kilise ve 1 manastırla Adalar’daki 9 manastırın yönetimi doğrudan 

Patrikhane’ye aittir. Kadıköy metropolitliği yönetiminde 12 kilise, Terkos 

metropolitliği ve Adalar metropolitliği yönetiminde de yedi’şer kilise 

bulunmaktadır” Karaca 1994; 351).  
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3.2 Ayios Dimitrios Kilisesi 

İstanbul’da yukarıda bahsettiğimiz şekilde, Patrikhaneye bağlı bulunan 49 kilise 

içinde Ayios Dimitrios Kilisesi de yer almaktadır. Bu kilise bugün Şişli ilçesine 

bağlı Kurtuluş semtinde Ateşböceği Sokağı’nda bulunmaktadır. Bir başka deyişle 

Kurtuluş Meydanı son durakta yer alır. 

Kilise ismini Ayios Dimitrios6 adlı azizden alır. Kilisenin bu ismi alması ve 

Kurtuluş semtinde yapılanmasıyla ilgili Orhan Türker şu bilgileri verir; 

“İstanbul’un fethinden sonra Kasımpaşa’da bulunan Ayios Dimitrios 

isimli küçük bir Bizans kilisesinin Osmanlılar tarafından camiye 

çevrilmesinden sonra, Rumlar burada bulunan Ayios Dimitrios 

İkonasını tepede bulunan Ayios Athanasios kilisesine taşımışlardır. 

İkonanın buraya gelmesiyle kilise de Ayios Dimitrios ismini almıştır “ 

(Türker 1998; 35).   

Kilisenin ilk olarak ne zaman inşa edildiği bilinmemekle birlikte dönem dönem 

Türkiye topraklarını ziyaret eden gezginlerin verdiği bilgiler doğrultusunda 

16.yy’a kadar geriye gidilebilinmiştir. “1576’da kiliseyi ziyaret eden S.Gerlach 

bulunduğu semtin bu azizin adıyla anıldığını kaydeder” (Karaca 1994; 56). 

Bununla birlikte bugün ayakta duran kilise binasının 1726, 1782 ve 1798 

yıllarında yapılan inşaatlar ve tamir sonucunda şekillenmiştir.  

Kilisenin Batı cephesinde ki duvarda bulunan en eski kitabede Yunan alfabesiyle 

şu bilgiler kaydedilmiştir; (Şekil C.1) 

“Büyük din şehidi Aziz Dimitrios’a ithaf edilmiş olan bu kutsal kilise ve 

İskenderiye’li Büyük Peder Aziz Athanasios’a ithaf edilmiş bölümü temelinden 

yaptırılmıştır. 1726 yılının Aralık ayı 27.günü”  

3.2.1 Ayios Dimitrios 

Kurtuluş’un en eski ve önemli kilisesine ismini veren bu aziz MS 280 yılında 

Selanik’te Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. O dönemde bölgeye 

hakim olan Roma ordusunda başarışları ile sivrilmiş; ancak henüz çok tanrılı 

dinlere bağlı olan İmparator Galerius tarafından Hristiyanlıktan vazgeçmesi için 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Aziz Dimitri 
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tutuklanmıştır, inancında ısrarlı olunca 26 Ekim 306 günü henüz 26 yaşında iken 

öldürülmüştür. Ayios Dimitrios Selanik şehrinin koruyucu azizidir. (Şekil C.2) 

Kurtuluş’un çekirdeğini teşkil eden Ayios Dimitrios köyü ile kilisesine de onun 

adı verilmiştir (Türker 1998; 44). İstanbul’da Ayios Dimitrios’a adına ithaf 

edilmiş başka semtlerde kiliseler de vardır. Bunlar, Balat, Kuruçeşme ve 

Büyükada’da bulunur. Her yılın 26 Ekim günü bu Aziz’in günüdür ve her sene 

yortu7 şeklinde kutlanır.  

3.2.2. Ayios Dimitrios Kilisesi Mimari Yapısı 

Kilise, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Yapı, dışta ikiyüzlü kırma 

çatı ile örtülüdür. Tamamı sıvasız olan yapı kesme taş ile inşa edilmiş, açıklıkların 

kemerleri tuğla ile örülmüştür. Cephelerde yer yer devşirme malzeme görülür. 

Güney cephesinde saçak altında, tuğladan beş düz silme, diğer cephelerde saçak 

altında üstü sıvalı, bir düz silme üstünde bir içbükey ve bir dışbükey silme 

dolanır.      

Bazilikal plan8 tipindeki kilisede naos9 beş neflidir10. Naos, doğusunda orta nef 

hizasında içte yarım yuvarlak apsis11, batısında kuzey-güney doğrultusunda dik-

dörtgen planlı narteks12 ile sınırlanır. Nef ayrımı sekizer sütunlu sıralar ile sağlan-

mıştır. Doğuda ilk sütunlar hizasında, güney dış yan nef hariç dört nefi kapsayan 

bema, yan netlerden bir ve iki, orta neften üç basamak yüksektir. 

Naosta, güneydeki dış yan nefin doğusunda bema13 hizasında bir duvarla ayrılan 

bölüm, Ayios Dimitrios'un röliklerini14 saklamak amacıyla düzenlenmiştir. Narteks 

üzerinde yer alan galeri, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olup, orta 

nef hizasında yarım daire biçiminde çıkıntılıdır. Galeriye çıkış, narteksin 

kuzeyindeki merdiven ile sağlanmıştır. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Hz. İsa'nın yaşamını, ölümünü, dirilişini ve azizlerin yaşamlarına yansımış olan erdemlerini 
anmak üzere kilisenin belirlediği kutsal günler, bayramlar. 
8 Hristiyanlığın ilk zamanları ve ilk Bizans devrinde yapılan, doğu-batı ekseninde uzanan 
dikdörtgen kilise. 
9 Yunan tapınaklarında; halkın giremediği sadece rahipler tarafından görülen en kutsal bölüm, iç 
oda. Rum kilise halkı buraya Vima demektedir. 
10 Bazilika tipli kiliselerde yapı aksına koşut sütun sıralarının arasında kalan hacimlerden her biri. 
11 Bazilika tipi kilisenin doğu kısmında dışarı yarım yuvarlak taşan kısım.  
12 Bazilika tipi kiliselerin batı kısmında bulunan giriş mekanına/holüne verilen isim (1). Naostan 
önce gelen hol , bazen iki tane olabilir, dışarıdaki dış narteks, içerdeki iç narteks (2). 
13 Apsisin önünde tören yapılan kısım. 
14 Kutsal sayılan eşyalar.  



	   23 

Naosta nefleri sınırlayan sütunlar basık kemerlerle bağlanır. Doğuda duvara 

bitişen kemerler, batıda galeri korkuluğuna oturur. Sütunlar sekizgen mermer 

altlıklar üzerinde ve Korint15 tipi başlıklıdır. Kilisenin örtü sistemi ahşap 

üzerine alçı kaplama tekniğindedir. Orta nefin örtüsü aynalı beşik tonoz, yan 

nefler ve narteksin örtüsü düz tavandır. 

Yapının naosa açılan dört girişinden biri güneyde eksende yer alır ve dikdört-

gendir. Narteksteki üç girişin biri eksende dikdörtgen, ikisi yanlarda ve yuvarlak 

kemerlidir. Narteksin batıda eksende ve güneyde yer alan iki girişi yuvarlak ke-

merli dikdörtgen açıklıktır. Yapının güneyinde eksendeki girişe yanlarda simet-

rik beşer pencere ve kuzeyinde yer alan sekiz pencere, eş aralıklı, yuvarlak 

kemerlidir. Doğuda üstte orta nef hizasındaki üç pencere ile batıdaki beş 

pencere aynı hizada, simetrik ve eş aralıklıdır. Batıda eksendeki girişin 

kuzeyinde iki, güneyinde dört pencere daha vardır. Kilisenin apsisinde ve apsisin 

yanındaki duvarlarda bulunan nişler, yuvarlak kemerlidir. 

Naosun doğusunda, güneş dış yan nef hariç dört nefi kapsayan ahşap ikonostasis16 

ve orta nefin kuzeyindeki taşıyıcı sıranın dördüncü sütununa oturan ahşap ambon17 

(Şekil C.3) ile karşısındaki ahşap despot koltuğu18 (Şekil C.4), oyma ve kabartma 

tekniğinde bitkisel ve geometrik motiflerle bezelidir. Galeri korkuluğunda Tevrat 

ve İncil'den sahneleri yansıtan tasvirler yer almaktadır (Karaca 1994; 56-57). 

 

3.2.3 Ayios Dimitrios Kilisesi İdaresi ve Memuriyetler 

Elbette ki kiliselerin en büyük idaresi İstanbul Patrikhanesi’dir. Bu patrikhanede 

alınan kararların uygulanması Dimitrios kilisesi dahil bütün yerel kiliselerin 

görevidir. İstanbul Patrikhanesi’nde idare meclisine “SenSinot” meclisi denilir. 

Bu 12 metropolitin oluşturduğu bir meclistir. Patrik ise 13. üyedir ve eşitlik 

durumlarını bozmak için oyunu kullanır. İşte bu meclislerde alınan kararlar bütün 

yerel kiliselere bildirilir. Bu kararları uygulama görevi ise kilise papazlarının ve 

yardımcılarının görevidir. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Bir çiçek sepetini andıran ve lotus yaprakları ile sarılmış bir sütun başlığı motifi. 
16 Bizans kiliselerinde bema ve naosu ayıran paravan. Bu paravana ikonlar asılıdır. 
17 Kilisede sağda bulunan ve kutsal kitap okunan kürsü, vaiz kürsüsü. 
18 Thronos olarak adlandırılır. 
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Her bir yerel kilisede papazda denilen “Yakabos” ve onun yardımcısı “Diyakos” 

bulunur. Bu kimseler kilisenin sakrament, günlük, haftalık ve yıllık ibadetlerini 

yapmakla yükümlüdürler. Haftalık ibadetlerden Pazar sabahları yapılan ayinlere 

çoğunlukla “Despot” eşlik eder. Despotlar dini başkan statüsündedir ve Yakabos 

ve Diyakosların başındadır. Despotlar evlenemezken, Yakabos ve Diyakosun 

evlenme hakları vardır. Yakabosla aynı rütbe sıralamasında olan ancak 

evlenmediği için ondan bir üstte olan bir papazlık rütbesi daha vardır ki; o da 

“Arkhimandrik”tir. Medeni halinin bekar olması din adamlarının rütbe 

sıralamasında papazı bir üste çıkaracak birinci koşuldur. Din adamlarının bu 

rütbelere tayini İstanbul Patriği tarafından yapılmakta olup özel bir ayinle 

kişilere dağıtılmaktadır. Bu sakramentlerin sonuncusu olan Takdis ayinidir. Bu 

ayinin dışında kalan altı sakramenti kiliselerin Yakabosları gerçekleştirir. 

Ayios Dimitrios kilisesinde Yakabos ve Diyakostan başta, üç kilise hizmetlisi 

görev almaktadır. Bunlarda ikisi ayinin işlenişi sırasında görev almaktadır. 

Diğeri ise kilisenin dışındaki işlerle meşguldür.  

Kilisede ilahi okuyucu olarak görev alan mugannilerde o kilisenin memurları 

sıfatındadır. Kilisenin sağında okuyanına Protopsaltis yani baş muganni, onun 

karşısında okuyanına Lambadarios yani ikinci muganni denilmektedir. 

Muganniler arasında da rütbelere göre sıralamalar vardır. Protopsaltis baş 

muganni rütbesi ulaşılabilinecek en üst rütbedir. Bu mevkiye gelmek uzunca 

yıllar süren çalışma ve gayretle oluşmaktadır. Muganniler arasında başarılı 

olmak o müziğe yeni bir tarz geliştirmekten çok, eski tarzlara sadakatli olmak, o 

üslubun temsilci olmak önemlidir. En alt rütbedeki muganni kendisini yetiştiren 

hocasına ne kadar yetişiyorsa ve bulunduğu mevkide ne kadar deneyim 

kazanmışsa, o zaman bir üstüne geçmeye hak kazanır. Bunu da öncelikle 

hocasından aldığı icazetle başarabilir. Bir nevi meşk sistemiyle yetişen 

mugannilerin, kendi kiliselerinden başka bu müziği öğrenebilecekleri resmi bir 

eğitim kurumu yoktur. Bu görevi de yine İstanbul Patrikhanesi üstlenmiştir. 

Çevrelerinde yetişen yetenekli erkek seslerini –ki bütün muganniler erkektir, 

kiliselerde kadın sesine yer verilmemektedir- bünyelerine alıp onları Ortodoks 

kilise üslubunu en iyi şekilde öğrenmeleri konusunda yetiştirmektedir. 

Sonrasında ya yine Patrikhane bünyesinde ya da ihtiyaç duyulan başka kiliselere 
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tayin edilen muganniler için Patrikhanede eğitim almak önemli bir konudur. Bu 

konuda Prof Dr. Andonios E. Aliziyakis şunları söyler; 

“Bu icra üslubunda, Patrikhane Kilisesi'nde okuyan her bir koro 

üyesinin kendine özgü ses ve icra özellikleri değil, kilise ezgilerinin 

kutsal bir saygı ve ciddiyetle okunması ön plandadır. Yani, 

Patrikhane üslubunda, muganniler, yalnızca belirli duruşlara, 

hareketlere, saygı ifadelerine, ritim çeşitlemelerine, ses kullanımı 

tekniklerine değil, aynı zamanda ayinin kurallarına da uymak 

mecburiyetindedir. Patrikhane üslubunun ihlal edilmemesi gereken 

kurallarından biri de, eski hocaların icra tavırlarına sadakattir” 

(Aliziyakis 2008; 110). 

Bunlara ek olarak Patrikhane üslubu Aliziyakis şu sözleri ekler; 

“Patrikhane üslubu, elbette, yalnızca ve yalnızca, Patrikhane Kilisesi 

korolarında, sırasıyla Kanonarhis, Voithos, II. Domestikos, I. 

Domestikos, Lambadarios ve Protopsaltis rütbelerinde düzenli ve uzun 

çalışmalar sonucunda özümsenebilir” (Aliziyakis 2008; 110). 

Buradan da anlaşılacağı üzere bir muganninin yetişmesi uzun ve meşakkatli bir 

yoldur. İstanbul’daki sayıları da oldukça azalan mugannilerin toplam sayısı 20’yi 

geçmemektedir. Eskiden karşılıklı iki koronun en az onar okuyucusu olurken 

bugün bir veya ikidir. Patrikhane’de bu sayı yinede belli oranda daha yüksek 

olmasına rağmen, Ayios Dimitrios kilisesinde iki muganni görev almaktadır. 

Protopsaltis rütbesinde Yorgo Saris ve Lambadarios rütbesinde Niko Saydam.  

Kilise de görev alan din adamlarını, mugannilerini ve hizmetlilerini giydikleri 

kıyafetlerle de ayırt etmek mümkündür. Kıyafet konusu bütün Hristiyan din 

adamaları için önem arz eden bir konudur. Mugannilerin ve hizmetlilerin 

kıyafetleri düz siyah birer cübbedir. Ancak din adamları bulundukları mevkiye 

göre farklı  renklerde giyinirler. Ayinin olmadığı, kilise dışında hareket ettikleri 

zamanlarda bütün din adamları siyah giyerler. Ancaka yin sırasındaki kıyafetleri 

oldukça renklidir. Yakaboslar beyaz bir etekliğin üzerine açık mavi tonlarında bir 

cüppe giyerler ve haç şeklinde madalyon ve altın sarısı renklerde boyunlarından 

geçirdikleri kuşak takarlar. Diyakoslar ise yine beyaz etekliğin üzerine kırmızı 

yaldızlı tonlarda cüppe giyerler. Bu iki din adamını başlıkları siyahtır. Despot ise 
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bunlar arasında en renkli olanıdır. Sarı tonlarının hakim olduğu cüppesinin yanı 

sıra eteklerinden sarkan ziller dikkat çekicidir ve aynı oranda dikkat çeken 

başlığı bulunmaktadır. Bunlara ek olarak elinde tutuğu asası vardır.  

Genel olarak bakıldığı zaman din adamlarının sadeliğin üzerinde bir giyiniş 

tarzları vardır. Bununla ilgili olarak da din adamlarının bir anlamda İsa’yı 

sembolize ettiklerini görüşü vardır. onun göstereceği kıyafetle bütünleşen 

görüntü olağanüstü olması gerekir. O yüzden renkli ve bir anlamda şatafatlıdır.  

 

3.2.4 Ayios Dimitrios Kilisesi Cemaati 

Bir Ortodoks kilisesi olan Dimitrios kilisesinin haliyle Rum cemaati 

bulunmaktadır. Kurtuluş semtinde yaşayan Rumların, tıpkı ikamet değiştirdikleri 

zaman semtin muhtarına bildirdikleri gibi o semtin kilisesinde de kayıt 

yaptırmaları gerekir. Sonrasında yerel kilise yönetimlerinin değişimi sırasında oy 

kullanım haklarını elde etmiş olurlar. Kiliseden edinilen bilgiler doğrultusunda 

Ayios Dimitrios kilisesine bağlı 500 hane bulunmaktadır.  

Buna ilaveten değişen Kurtuluş semti ve ikamet eden farklı kültürlerde ki 

ailelerinde Ayios Dimitrios kilisesindeki ayinlere iştirak ettikleri 

gözlemlenmiştir. Bunlar çoğunlukla Süryani ve Afrika kökenli halklar olması 

muhtemeldir. Farklı giyinişleri –ki çoğu Afrika kökenli kilisede yerel 

kıyafetlerini giymeyi tercih etmekte- farklı ibadet şekilleriyle, Rum halklarından 

hemen ayrılır. Kilisenin ise bu halklara karşı olumsuz hiçbir tavrı 

bulunmamaktadır.  İstanbul’un değişen toplumsal farklılıklarına kilisede böyle 

ayak uydurmaktadır.    
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4. İSTANBUL RUM KİLİSE MÜZİĞİ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ 

 

Günümüzde kullanılan müzik türlerini belirlerken, üretim amacı, üretim 

özellikleri, seslendirilişi, sözlü ya da sözsüz olması gibi farklı kriterler göz önüne 

alınabilir. Bunlar arasında üretilme amacı yani içeriği konusunda müziği temel 

olarak iki alt türe ayırabiliriz. Bunlar dini müzik ve dini olmayan bir başka 

deyişle inançsal ve dünyevi diyebileceğimiz müzik türleridir. Dini müziklerde 

üretim, inanışa göre değişiklik gösterse de amaç aynıdır. Yani burada müzik 

manevi duyguları dile getirmek için kullanılan bir araçtır. Dünya üzerindeki 

hemen her dinin kaideleri belirlenmiş ve artık sabitlenmiş bir müzik formu olsa 

da bunlar yine toplumlara göre icrada farklılıklar gösterebilmektedir.     

Çalışmamızın konusu olan adı geçen kilisedeki Paskalya Ayini incelemesini 

yaparken elbette ki dini müzik türünü de incelemeye almaktayız. Bu tür 

İstanbul’da bulunan, Rum kiliselerinin ortak müziğidir. İncelememiz bu müziğin 

şuan itibariyle icra biçimi üzerine olsa da, köklü müzik gelenekleri ve bu 

geleneklerin değiştirilmesi çok zor kaideleri itibariyle tarihsel süreçteki gelişimi 

de göz önüne alınacaktır. Aynı zamanda bu türe genel bir bakışla yapısal 

özelliklerini vurgulamaya çalışacağız.   

Rum kilise müziğinin göze çarpan en temel özelliği modal yapıda oluşudur. 

Doğu müziklerinin temelinde görülen bu özellik, Rum kilise müziği içinde 

geçerlidir. Ayrıca bu yapısı diğer batılı kiliseler arasında Ona Doğu kilisesi 

unvanını vermektedir.  

Bir başka göze çarpan özellik okuyuş tarzıyla ilgilidir. Kendine has okuyuş şekli 

Rum kilise müziğinin bir başka yapısal özelliğini oluşturmaktadır. Resitatif 

olarak adlandırılan bu okuyuş tarzı genel olarak konuşur gibi şarkı söylemeye 

işaret eder. Sözlerin ön planda olduğu melodinin söze nazaran geride kaldığı bu 

müzikteki okuyuş tarzı ilahilerin bestelenişinden modların kendi aralarında 

sınıflandırılışına kadar olan oluşumu etkilemiştir.  
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Rum Kilise müziğin tarihsel gelişimine bakıldığı zaman birinci yüzyıla kadar 

geriye gidilebileceği görülmektedir. Bu yüzyılda Antik Yunan Modalarının Eski 

Ahit’ten alınan sözler üzerine sadece insan sesiyle okunması şeklinde icralar 

varken, 4. yüzyıldan itibaren bu müzikte büyük gelişmeler kaydedilmeye 

başlanır. 4. yüz yıldan itibaren Doğu Roma İmparatorluğu’nun Hristiyanlığı 

devletin resmi dini olarak kabul edişi kiliselerin ve yapılarının gelişiminde büyük 

rol oynamıştır.  

“Kilise koroları resmileşiyor, okunan esas ezginin yanında ison adı 

verilen pedal ses kullanılmaya başlanıyor. Ayrıca horarhis yani koro şefi 

ile birlikte hironomia yani elle yönetme kavramı getiriliyor. Tarikatlara 

karşı ilahiler besteleniyor. İmnologia yani Kilise Tasavvuf Edebiyatı’na 

yeni türler giriyor. Romanos Melodos’un terkip ettiği troparion, stihiron, 

kontakion ve sonrasında kanonas bunlardan bazıları” (Kounatidis 2000; 

4). 

8. yüzyıldan itibaren bestelerin çoğalmasıyla bu besteleri kaydedecek müzik 

yazısına ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Böylelikle bu konuda İoannis 

Damaskinos (676–756) öncülük etmiş ve kilise müziğinin ilk müzik yazısı 

sistemini kurmuştur.  

Bundan sonrasını takip eden yüzyıllardan 12. asra gelindiğinde George 

Papadopoulos “Bizans Kilise Müziği Tarihi’nin gözden geçirilmesi” adlı 

kitabında; kilise müziğinde ki ilahilerin yazılışlarının tamamlandığı bilgisini 

verir. (Kounatidis 2000; 4). Böylelikle yeni sözler yazmak yerine eldeki sözler 

üzerine yeni besteler ve eski besteler üzerinde düzenlemeler yapılmaya 

başlanmıştır. Okuyucular arası icra farklılıkları ve tavır bu dönemden sonra daha 

önem verilen unsurlar olmuştur.  

12. yüzyıldan 19.yüzyıla kadar Rum Kilise müziğinde saptanabilen köklü 

değişimlere rastlanmamıştır. Ancak sonrasında rönesans denilebilecek bir çağ 

başlar kilise müziğinde. Bu asırda farklı beste formlarıyla birlikte müzik 

yazısında da değişime gidilmiştir. Dirirahion Metropoliti Hrisanthos, Patrikhane 

arşivcisi Hurmizios ve Protopsaltis Grigorios adlı müzik adamları mevcut sistemi 

değiştirip yerine daha ayrıntılı ve kimilerine göre öğrenilmesi daha kolay bir 

yazım sistemini kilise müziği için uygulamaya koymuşlardır.  
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4.1. Modal Yapı 

Yukarıda da bahsi geçtiği gibi Rum Kilise müziği Doğu müzikleri adı altında 

toplanan çeşitleriyle benzer karakter taşır. Bu müziğin modal yapıda olması 

benzerleriyle paylaştığı ortak özelliklerinden biridir. Sadece bununla da kalmayıp 

bu yapı içindeki dizilerin kuruluşundan kullanılışına, ses sahalarından seyir 

özelliklerine kadar her biri bahsettiğimiz ortaklığa iyi bir örnek teşkil etmektedir.  

Bu modal yapı içerisindeki dizilere “ihos” adı verilir. Bu terim benzer 

müziklerdeki “Mod”, “Makam” kavramlarının karşılığıdır. Rum Kilise 

müziğinde 8 adet ana ihos vardır ve bağlı bulunan ses sistemi bu ihoslar üzerine 

kurulmuştur. Bununla ilgili olarak Fener Rum Patrikanesi Baş mugannisi 

Leonidas Asteris, 8 ana ihosun bulunduğu Rum Kilise müziğinin temelini 

oluşturan bu ses sisteminin, ilk olarak 7. yy’ da Ioannis Damaskinos’un 

kullandığı bilgisini verir ( Gezek 2006; 37). 

Temelde 8 ihos kendi arasında ikiye ayrılır. Bunların dördü ana diğer dördü ise 

yan (plegal) olarak adlandırılır. Yan olarak adlandırılan ihoslar, ana ya da temel 

ihos olarak belirtilen ilk dört ihosa bağlı olarak bu isimle anılırlar. Bu ihosların 

isimleri sırasıyla şöyledir; 

 

 

 

ANA İHOSLAR 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                     YAN İHOSLAR 
 
 
 
 
 
               Şekil 4. 1 : İhos isimleri 

1) İhos tu Protos 

2) İhos Tu Defteros 

3) İhos tu Tritos	  

4) İhos tu	  Tetartos	  

	  	  	  	  	  	  	  	  5) İhos Plagios tu 
Protos 

6) İhos Plagios tu 
Defteros 

7) İhos Varis 

8) İhos Plagios tu 
Tetartos 



	   30 

4.2. İhosların Kuruluşu  

 
Rum Kilise müziğinde ihoslar sekiz sesli dizilerden oluşmaktadır. Bu dizilerdeki 

dereceler ya da perde isimleri temelde Yunan alfabesinin ilk yedi harfinden 

meydana gelmektedir. Bunlar şöyledir;  

 

η  α β Γ Δ ε Ζ η 

Ni  Pa Vu Ga Di Ke Zo Ni 

Şekil 4. 2 : Rum Kilise Müziği Dizi Sesleri 

 

Temel bir dizi görünümündeki bu seslerin aralıkları arasındaki koma 

hesapları ise şöyle gösterilebilmektedir; 

 

 

η  
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η 

Ni  

     (12)  
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     (10) 
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(8) 

Ga 

     (12) 

Di 

     (12) 

Ke 

     (10) 

Zo 

       

(8) 

Ni 

Şekil 4. 3 : Dizi Sesleri Arası Koma Hesapları 

 

Rum Kilise müziğinde bir oktav 72 komaya bölünmektedir. Yukarıda da 

görüldüğü gibi ikili aralıklar şu şekilde isimlendirilmiştir;  12 komalık aralığa 

mizon, 10 komalık aralığa elason ve 8 komalık aralığa ise elahistos’’dur. 

Bunların dışında diğer dizilerde kullanılan farklı aralıklarda vardır; 6 komalık 

Lima, 20 komalık artık ikili sayılabilen İpermizon, 4 komalık Tetartimorio, 26 

komalık artık büyük üçlü İpermizona difonia ve 16 komalık artık küçük üçlü 

İperlassona difonia gibi. Verilmiş olan aralıkların bazıları elbette ki sistemin bir 

parçası olarak varlıkları sürdürmekte olsalar da; örneğin İpermizona difonia ve 
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İperlassona difonia gibi artık aralıklar, sadece insan sesiyle icra edilebilen bir 

müzikte seslendirilmesi bir hayli zor olan aralıklardır. 

 

Rum Kilise müziğindeki ihosların mevcut dizileri bu aralıklar üzerine 

şekillenerek kurulmuştur. Özellikle 8 ana ihosun dizi özellikleri birbirinin 

aynıdır. Buna göre Rum Kilise müziğinde bir dizi aynı aralık özelliğine sahip iki 

tetrakort ve bu ve tetrakortları ayıran 12 komalık aralıktan oluşmaktadır. Böylece 

her bir tetrakort 30 komadan meydana gelir.  

 

İhos Plagios tu Tetartos 

 Ni Pa Vu Ga Di Ke Zo Ni 

       (12)     (10)      (8)       (12)    (12)       (10)      (8) 

                                                      30                                             30 
Şekil 4. 4 : Rum Kilise Müziği Dizi Tetrakortları 

 

4.3. İhosların Sınıflandırılması 

Rum Kilise Müziğinde İhoslar iki farklı şekilde sınıflandırılmışlardır. Bunlardan 

ilki bahsi geçen 8 ana makamın seyir özelliklerinin yarattığı farklılıkları 

belirtilmesinde oluşturulan sınıflandırmadır. Bunlar “Genos” terimiyle belirtilir. 

Genos, dizi sesleri bakımından aynı fakat kadansları ve seyir özellikleri 

bakımından farklı olan ihos gruplarıdır. Bu sınıflandırmaya göre üç adet genos 

vardır. “Diatoniko Genos”, “Kromatiko Genos” ve “Enarmonio Genos”.  

Burada aynı zamanda şunu da belirtmek gerekir ki,  kilise müziğinde kullanılan 8 

ana ihosun her biri hem kendi başına bir ihosu hem de kendisine bağlı bir ihos 

ailesini temsil etmektedir. Bir diğer sınıflandırma ise bununla ilgilidir. Kilise 

müziğinde okunan ilahilerin sözel yapısı bu sınıflandırmayı oluşturur. Bunlara 

“İdos tu Melos” denilir ve üç gruba ayrılırlar: “İrmologikon”, “Stihirarikon” ve 

“Papadiki”. Bu sınıflandırma ilahilerin besteleniş şekilleriyle ilgilidir ve buna 

bağlı olarak hemen hemen her ihosun bu üç grupta da bir şekli vardır. Bu 

durumda ihos hangi şekli idos tu melosu kullanıyorsa kendi isminin arkasına 
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onun da ismini alır. Örneğin, “İhos tu tetartos irmologikos” gibi. Elbette ki 

bununla birlikte ihosun dizi yapısı Tetartos ihosununkiyle aynı kalsa da seyir 

özelliklerinin değişmesi bakımından farklı bir ihosa bürünmüştür. Bu kısımda 

öncelikle ikinci öne sürdüğümüz sınıflandırma şeklini daha ayrıntılı açıkladıktan 

sonra bütün ihosları, birinci sınıflandırma şeklide dahil edilmek üzere 

gruplayacağız. 

4.3.1. İdos tu Melos 

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere bu sınıflandırma temel olarak besteleniş 

şekilleriyle ilgilidir. İlahilerin sözlerine ait heceler ile melodide yer alan seslerin 

ilişkilendirildiği kısacası bir heceye bir ses ya da birden fazla ses düştüğü 

konusudur. İdos tu Meloslar ayrıca ilahilerin tempoları hakkında da okuyuculara 

bilgi verir. Aşağıda açıklayacağımız türlerin her biri, belli bir metronomda 

olmasa da kendi içlerinde belirli giderlere sahiptir. Okuyucular bunları kendi 

eğitim süreçlerinde öğrenir ve uygularlar. Örneğin İrmologikon türünde okunan 

bir ilahinin temposu daha hızlıyken, Papadiki’de tempo daha ağırlaşır.  

 

4.3.1.1.İrmologikon 

Her bir heceye bir sesin tekabül ettiği tarzdır. Genel terminolojiye bakıldığı 

zaman “Syllabic” olarak adlandırıldığı görülmektedir. Rum Kilise müziğinde 

Sintomo ve Argo olmak üzere iki şekli vardır. Sintomoya göre Argo’da süre iki 

katına katlanır şekilde okunur.  

4.3.1.2. Stihirarikon 

Her bir heceye birden fazla sesin düştüğü tarzdır. Öncelikle adını “Stihos” 

(mısra) kelimesinden almıştır. Bu türün özelliği her bir Stihirarikon tarzda 

ilahinin başında Stihos denilen bir kısım vardır. Burasını resitatif şekilde okuyan 

muganni19 bu kısıma bağlı olarak ilahiyi okur. Bu tarzında yine Sintomo ve Argo 

olarak iki türü vardır. Sintomo’da her heceye iki ses düşerken, Argo’da heceye 

düşen seslerde bir sınıflandırma yoktur. Bu da yine genel terminolojiye bakıldığı 

zaman “Melismatic” olarak adlandırıldığı görülmektedir. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Kilisedeki okuyucuların her biri. 
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4.3.1.3.Papadiki  

Bu tarzda ilahiler serbest şekilde bestelenmiştir. Tempo olarak da oldukça ağır 

ilerlemektedir. Özellikle Rum Kiliselerinde düzenlenen ayinlerin sonlarında, 

kilise halkının pederden dualarını aldıkları kısımdan itibaren halkın kiliseyi terk 

ettiği zamanı kapsayan sürede okunurlar.  

  

İhosların sınıflandırılması başlığına tekrar dönecek olursak ilk sınıflandırmamız 

olan Genos konusuna geri döneceğiz ve idos tu Melos’larla bunları birleştirerek 

Rum Kilise müziğinde kullanılan ihosları sınıflandıracağız.  

 

4.3.2. Diatoniko Genos Grubundaki İhoslar 20 

 

4.3.2.1. İhos Protos21 

 

  

4.3.2.2. İhos Plagios tu Protu İrmologikos22 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Burada ihosları gösterirken aralarındaki ilişkinin daha anlaşılır olması açısından porteli sisteme 
göre yazılışlarının eklenmesini uygun bulmaktayız. Ayrıca bunları Türk Müziğindeki makamlarla 
birbirlerine denk düşenleri benzeşim kurulması açısından dipnot olarak ekliyoruz.  
21 Uşşak Makamı 
22 Yaklaşık olarak hüseyni perdesinde Saba makamıdır.  
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4.3.2.3. İhos Plagios tu Protu Stihirarikos23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3.2.4. İhos Plagios Tu Protu Papadikis24 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4.3.2.5. İhos Tetartos İrmologikos25 

 
 
 

4.3.2.6. İhos Tetartos Stihirarikos26 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Hüseyni makamı 
24 Yaklaşık olarak Uşşak makamı 
25 Segah makamı 
26 Segah-Maye makamı 
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4.3.2.7. İhos Tetartos Papadikis27 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.3.2.8. İhos Varis Aplos (Basit)28 

 

 
 
 

4.3.2.9. İhos ProtoVaris (Papadikis)29 
 

 
 
 

4.3.2.10. İhos Varis Eptafonos (Papadikis)30 
 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Neva perdesinde karar veren Neva makamı 
28 Irak makamı 
29 Uşşak geçkisi bol olan Irak makamı 
30 Eviç makamı 
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4.3.2.11. İhos Plagalios tu Tetartos31 
 

 
 
 
 

4.3.2.12. İhos Tritos32 

 
 
 

4.3.2.13. İhos Plagios tu Proto Skliros (Sert) Diatonikos33 
 

 
 
 
 

4.3.2.14. İhos Plagios tu Protu Pentafonos (Papadiki)34 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Rast makamı 
32 Tam olarak karşılığı olmasa da, çargah perdesinin üzerindeki bölge, büzürk makamının da 
kullandığı bölgedir 
33 Acem Kürdi makamı 
34 Acem makamı 
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4.3.2.15. İhos Varis (İrmologikon ve Stihirarikon)35 
 

 
 
 

4.3.2.16. İhos Plagios Tu Tetartu Eptafonos36 
 

 

4.3.3. Kromatiko Genos Grubundaki İhoslar 

 
4.3.3.1.İhos Defteros37 
 
 
 
 
 

 
 

4.3.3.2.İhos Tetartos Malakos (Yumuşak) Kromatikos38 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Nigar makamı 
36 Mahur makamı 
37 Neva perdesinde karar veren Hüzzam makamıdır 
38 Hüzzam makamı 
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4.3.3.3. İhos Defteros Paramesazon39 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.3.3.4.İhos Plagios Tu Tetartu Malakos (Yumuşak) Kromatikos40 
 

 
 
 

4.3.3.5. İhos Plagios Tu Defteru (Stihirarikon ve Papdiki)41 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Karcığar makamı. Bu makam daha çok geçki olarak kullanılmaktadır 
40 Suzinak makamı 
41 Hicaz makamı 
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4.3.3.6. İhos Plagios Tu Tetartu Kromatikos42 
 

 
 
 
 

4.3.4. Enarmonio Genos Grubundaki İhoslar 

Enarmonio Genos’ta eser bestelenmemiştir. İncil ve Apostolos43 metinlerin 

melodik okunmasında kullanılmaktadır. Ayrıca bazen eserlerin içinde geçki 

olarak kullanılmıştır (Kounatidis 2000; 86). 

 

 

 

4.3.4.1.İhos Tritos Tetrafonos 

 

 

4.3.4.2. İhos Plagios Tu Tetartu Enarmonios 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Nikriz makamı 
43 İncilden önce okunan Havarilerin mektuplarından metinler 
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4.4. Müzik Yazısı 

Rum Kilise müziğinde müzik yazım sistemleri 8. yüzyıldan itibaren 

kullanılmaktadır. Bu bölümün en başında kısaca değindiğimiz bu konunun 

burada incelenmeye alınacağı kısmı ise şuan kullanılmakta olan modern olarak 

adlandırılan sistemdir. Bu sisteme geçilmeden evvel 8. yüzyıldan bu yana birçok 

sistemin kullanıla geldiği Rum müziğinde ilk olarak Neuma adı verilen 

işaretlerin, sözcüklerin üzerine konulmak suretiyle melodik iniş çıkışlara dikkat 

çeken sistemin geliştirildiğini görmekteyiz. Bilinmektedir ki bu sistem sadece o 

zamanki Bizans İmparatorluğu’nda değil aynı zamanda Batı uygarlıklarında ve 

doğuda Japon ve Çin uygarlıklarının müzik yazım sistemi olarak da kullanılan 

bir sistem olmuştur. Aynı zamanda 11. yüzyılda porteli sisteme geçişin öncüsü 

olan bir sistemdir. Rum Kilise müziğinde 10.yüzyıldan itibaren müzik yazım 

sistemi olarak Ekfonetik olarak adlandırılan sistemin geliştiğini görmekteyiz. Bu 

sistem yine Neuma sistemine benzemektedir. Burada kullanılan işaretler Yunan 

harflerinin ya da başka çeşitli işaretlerin prozodik biçimde kullanılmasıyla 

geliştirilen bir sistem olmuştur. Ancak bu iki sisteme ait örnekler günümüzde 

mevcut değildir.  

19. yüzyıla kadar geliştirilen birçok müzik yazım sistemi çeşitli değişimler 

göstermiş olsa da en nihayetinde bugünkü halinde bile temeldeki bu iki sistemin 

izleri yatmaktadır. J. Thibaut Etude Musique Byzantine isimli kitabında müzik 

yazımında kullanılan işaretlerin etimolojik kökeni hakkında yaptığı 

incelemesinde oluşumların temeli hakkında teorisyenlerin bile fikir ayrılığına 

düştüğünü belirtir; “bazıları bu işaretlerin alfabenin harfleri ile bazıları da 

chironomi yani el hareketleri ve işaretler ile koroyu yönetmek sanatından ortaya 

çıktığını belirtmişleridir (Işıklar 2003; 22). Burada işaretler konusunda ortak 

kanılardan birisi ise bütün bu işaretler belli bir perdeyi simgelememekte olup iki 

perde arsındaki aralık miktarını göstermektedir.  

4.4.1. Modern Müzik Yazım Sistemi 

Bugün kullanılan müzik yazım sistemi 19. yüzyılın başlarında yaşamış olan 

Dirirahion Metropoliti Hrisanthos, Patrikhane arşivcisi Hurmizios ve Protopsaltis 

Grigorios’un terkibidir. “Üç büyük üstad terkip ettikleri sistemi Lambadarios 

Petros’un sisteminde kullanılan stenografik işaretleri analiz ederek 
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geliştirmişleridir. 1814 yılında resmen kabul edilen sistemin ardından İstanbul’da 

3. Patrikhane Müzik Okulu kurulmuştur” (Kounatidis 2000, 6). 

Bu sistemde de işaretler yukarıda da belirttiğimiz gibi aralıkları temsil eden 

işaretler olup kendisinden önceki işarete bağlı olarak konumlandırılmaktadır. 

Ayrıca belirtilen aralıkların aralık hesabı eserin bestelendiği makama göre 

şekillenmektedir. Bu sebeple okunan eserin hangi ihosa ait olduğu en başında 

belirtilmektedir. Bu işaretlerde Martiries adını almaktadır. Martiriesler genel 

olarak eserin hangi ihosta yazıldığı ve hangi ses üzerinden okunmaya 

başlanacağını belirtmektedirler. Esere ait bu temel bilgilere sahip olmayan bir 

okuyucu için eserin icrası pek mümkün olmamaktadır.  

Bu yeni sistemde işaretler şöyle sınıflandırılabilmektedir; 

• Melodinin gidişatını gösteren işaretler (temel işaretler) 

• Zamanı gösteren işaretler  

• İfadeyi ve vurguyu gösteren işaretler 

• Değiştirme İşaretleri 

• Martiries 

 

4.4.1.1.Melodinin Gidişatını Gösteren İşaretler 

Buradaki işaretler temel işaretleri temsil etmektedir. Bu işaretler birli, ikili ve 

dörtlü perde aralıklarını gösterir. Bunun dışındaki kullanımlar için aşağıda 

verilmiş olan işaretlerin birleşimleri söz konusudur (Şekil 4. 5). 

• Sesi Sabit Tutan İşaretler 

            İson          : Bir önceki perdenin tekrarı (perdeyi sabit tutar) 

• Sesi Tizleştiren İşaretler 

Oligon          : Bir perde Tize 

Petasti          : Bir perde Tize 

Kendimata    : Bir perde Tize 

Kendima       : İki perde Tize 
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İpsili              : Dört perde Tize 

• Sesi Pestleştiren İşaretler 

Apostrofos     : Bir perde Peste 

Elafron           : İki perde Peste 

İporroi            : İki perde Peste 

Hamili             : Dört perde Petse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4. 5. : Melodinin Gidişatını Gösteren İşaretler 
 

Yukarıda gösterilen işaretlerden başka bu işaretlerin bileşiminden doğan üçlü, 

beşli, altılı, yedili, sekizli, dokuzlu ve onlu perde aralıklarının gösterilmesine 

yarayan işaretler de mevcuttur. Bunlar çok çeşitli şekillerde olabileceği gibi en 

çok kullanılan halleri aşağıdaki şekilde verildiği gibidir. Ayrıca aşağıda belirtilen 

temel işaretlerin de kendileriyle bileşerek kendi içlerinde de farklı halleri 

gösterilmektedir (Şekil 4.6.). 

 
İson 

 
Oligon 

 
Apostrofos 

 
Petasti 

 
Elafron 

 
Kendimata 

 
İporroi 

 
Kendima 

 
Hamili 

 
İpsili 
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Sesi Sabit Tutan İşaretler 

  
Sesi Tizleştiren İşaretler 

 

         

         

    
Sesi Pestleştiren İşaretler 

  

     

          

  
Sesi Hem Tizleştiren Hem Pestleştiren İşaretler 

        

          
Şekil 4. 6. : İşaretlerin Bileşimi 

 

 



	   44 

4.4.1.2. Zamanı Gösteren İşaretler 

Burada öncelikle perdeyi temsil eden her bir işaretin aynı zamanda dörtlük 

zaman birimini de temsil ettiğini belirtmek gerekir. Şu sebepledir ki bu kısımda 

verilecek zamanı gösteren işaretler bu birim üzerinden değerlendirilerek anlam 

kazanmaktadır. Zaman işaretleri melodiyi gösteren işaretlerin üstüne ya da altına 

yazılır. Bu işaretlerden bazıları yazıldığı perdeyi direk etkilerken bazıları da o 

perdenin öncesindeki perdeyi de kapsayarak etki eder. Eserlerin hemen hemen 

hiç birinde mertebeyi belirleyen bir işarete rastlanmaz. Okuyucular zaten o eserin 

gideri konusunda bilgi sahibidir. Genel olarak eserler dörtlük mertebede 

okunurlar. 

 

4.4.1.2.1. Zamanı Bölen İşaretler 

• Gorgon         : Etkilediği iki sesin ikincisine yazılıp, bu iki sesi bir zaman 

içinde okunmasını gerektirir. 

• Digorgon        : Etkilediği üç sesin ikincisine yazılıp, bu üç sesi bir 

zaman içinde okunmasını gerektirir. 

• Trigorgon    :Etkilediği dört sesin ikincisinde yazılıp, bu dört sesi bir 

zaman içinde okunmasını gerektirir. 

 

Zamanı Bölen İşaretler 

 
Gorgon  

 
  

 
Digorgon 

 

 

 

 

 

 
Trigorgon   

Şekil 4. 7. : Zamanı Bölen İşaretler 
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4.4.1.2.2. Zamanı Uzatan İşaretler 

• Klasma         : Bulunduğu sesi bir zaman uzatır. Bunu yapar iken bu iki 

zamanın ilkinde bir alttaki perdeye sekizlikle dokunur. 

• Apli                 : Bulunduğu sesi bir zaman uzatır. 

• Dipli                : Sesi iki zaman uzatır. 

• Tripli               : Sesi üç zaman uzatır.  

 

Zamanı Uzatan İşaretler 

 
Klasma 

 
 

 
Apli  

 

 

 
Dipli 

 
 

 
Tripli 

 
 

Şekil 4. 8. : Zamanı Uzatan İşaretler 
 

 

Bunların dışında Gorgon ve Aplinin bileşimlerinden zamanların kendi aralarında 

çeşitli bölünmeleri ortaya çıkar ve bunlarda şöyle gösterilmektedir (Şekil 4.9.). 
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Şekil 4. 9. : Gorgon ve Apli Bileşimleri 
 
 

4.4.1.2.3. Sus İşaretleri 

Üç adet sus işareti bulunmaktadır.  

 

Bir zamanlı sus işareti    

 

 

İki zamanlı sus işareti 

 

 

Üç zamanlı sus işareti 

 

 
Şekil 4. 10. : Sus İşaretleri 

 
 
 

 

 

 

Gorgon ve Apli Bileşimleri 
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Bunlar arasında sekizlik sus işaretine denk gelen özel bir işaret olmadığından bu 

sus miktarı da şu şekilde gösterilir; 

 
 

 

 

 
Şekil 4. 11. : Sekizlik Sus İşareti 

 
 
Bunlara ilaveten Stavros (haç) nefes alınmasını gösteren işaret olarak kullanılır. 

 

4.4.1.3. İfadeyi ve Vurguyu Gösteren İşaretler 

Bu işaretler altı adettir. Bunlar özellikle nüans diyebileceğimiz türden 

işaretlerdir. Burada işaretleri örneklerle açıklamaya çalışacağız. Bu işaretlerin 

etki etmeden ve ettikten sonraki halleri karşılaştırılmak üzere yan yana 

verilmektedir. Ancak yine de verilecek örnekler mutlak halleri olarak 

görülmemeli, yaygın şekilleri olarak kabul edilmelidir.  

• Varia  [ ]     : etkileyeceği sesten önce ve işaretle aynı hizada 

yazılır. Onu takip eden ikinci işaret muhakkak inici bir işaret olması 

gerekmektedir. 

    

 

 
 

 
 

 

• Psifiston  [ ]     : bu işaret özellikle üzerinde durulması 

gereken hecelerin altına yazılır. Batı müziğinde bu işaretin tam karşılığı 

Crescendo’dur. 

 

 

    Sekizlik sus işareti   
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• Omalon [ ]     : işaretin altına yazılır, bir yukarıdaki perdeye 

dokunarak bu iki perde arasında sesin inip çıkmasını sağlar.  

 
 

 
 

 

 
 

 

• Antikenoma [ ]    : vurgulanan hecelerde yazılır. Tek zamanlı bir 

işaretin altına yazıldığında çarpma işlevi görür. Bazen de zamanı ikiye 

bölerek okunur. İki türlü haline de sıklıkla rastlanır.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

• Sindesmos [ ]     : iki işareti birleştirecek şekilde işaretlerin 

altına yazılır. Bu işaretlerden ikincisi ya ison ya da inici işaretlerden birisi 
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olması gerekmektedir. Bu işaret inici şekilde komşu sesine adeta bir 

çarpma yapar. 

 

 

 

 

• Endofonom [ ]     : işaretin altına yazılır ve o perde ağız kapalı 

şekilde icra edilir. 

 

4.4.1.4. Değiştirme İşaretleri  

Değiştirme işaretlerinin Rum Kilise müziğinde üç türü vardır. İlki diyez ve 

bemollerden oluşan işaretlerdir. İkincisi ise onlara göre daha kalıcı özellikte olan 

Ftora’lardır. Üçüncüsü Ftoralara bağlı gibi gözüken Hroes’lerdir.  

 

4.4.1.4.1. Diyez ve Bemoller  

Diyez ve bemoller değiştirilmek istenilen işretin üstüne yazılırlar ve tek seferlik 

olarak sadece o işarete etki ederler.  

 

 

İki komalık diyez ve bemol 

 

Dört komalık diyez ve bemol 

 

Altı komalık diyez ve bemol 

 

Sekiz komalık diyez ve bemol 
Şekil 4. 12. : Diyez ve Bemoller 
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4.4.1.4.2. Fthora 

Bu işaretler ya da semboller Rum Kilise müziğine özgü, karakteristik yapılardır. 

Okunan eserin gidişatını bir başka fthoraya kadar değiştiren işaretler olup 

özellikle genoslara göre değişiklikler gösterirler. Üzerine yazılan perdeden 

itibaren fthora hangi ihosu temsil ediyorsa eser o ihosun aralıklarına göre 

okunmaya başlanır. Ta ki eserde kendi fthorası görünülene dek o ihostan 

okunmaya devam edilir. Bu duruma ilaveten aynı şekilde bir eser bitebilir. 

Örneğin; Bir İhos Protos (Uşşak) eseri okunurken ke (Mi) perdesi üzerinde bir 

İhos Defteros (Hüzzam)’a ait fthorası yazılırsa hem (mi) üzerinde hüzzam 

yapılır, hem de bütün dizi o makama göre okunur. İhos Protos Fthorası [ ] ile 

İhos Defteros fthorası [ ]. 

 

4.4.1.4.3. Hroes 

Bu işaretler fthoralara bağlı olarak gözükmektedir. Bu işaretlerde tıpkı onlar gibi 

tonaliteyi değiştirebilme özelliğine sahiptirler. Ancak bu işaretler bir ihostan çok 

geçki niteliğindedir fthoralarla aralarındaki en büyük fark budur.  

 

 

Şekil 4.13. : Hroes’ler 
 

4.4.1.5. Martiries 

İki çeşidi vardır. İlki Artikes martiries, eserlerin başında yazılıp, ihosu ve 

başlangıç perdesini gösteren işaretler bütünüdür. Bu martiries olmadan 

okuyucuların her hangi bir esere başlaması mümkün değildir. Bu müzik yazısı 

bir birini takip eden hareketler bütünüdür ve buradaki her işaretin bir sonraki 

 

Zigos : Türk Müziğindeki müstear geçkisi 
 
Spathi: Türk Müziğindeki hisar geçkisi 
 
Kliton: Türk Müziğindeki nişabur geçkisi 
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adımı belirlemede etkili rolü vardır. Bu martiriesler hareketin en başında 

temelinde yer alırlar. Örnek olarak İhos Protos olan bir eserin artikes martiriesi. 

 

 

İkinci olarak normal martiries diye adlandırabileceğimiz çeşidi, eserin içinde 

kullanılan ve kalınan perdeyi hatırlatmak amacıyla yazılan küçük işaretlerdir.  
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5. KURTULUŞ AYİOS DİMİTRİOS KİLİSESİ’NDEKİ PASKALYA 

AYİNİNİN İNCELENMESİ 

Paskalya, Hristiyanların en büyük bayramı olarak kabul edilir. Her yıl farklı 

olarak 22 Mart–25 Nisan arasında değişen bir zamana denk gelen Paskalya 

yortusu44,  Hristiyan mezhepleri arasında değişik zamanlarda kutlandığı gibi aynı 

tarihlerede rastlandığı görülür.  Katolik mezhebinden ayrılarak, Ortodoksların bu 

tarihi Jülyen takvimine45 göre belirlediklerinden dolayı, bu kutlama bazen 

Katoliklerin tarihiyle çakışabilir, bazen de dört ya da beş hafta sonrasına 

rastlayabilir. İçinde bulunduğumuz 2010 yılında Paskalya yortusu 28 Mart–4 

Nisan tarihleri arasında İstanbul’daki bütün Ortodoks kiliselerinde kutlanmıştır.  

Bu ibadetin asıl anlamı İsa’nın çarmıha gerilişinden üç gün sonraki yeniden 

dirilişini anmaktır. Rum Ortodoksları için Paskalya yalnızca kilise takviminde 

yılda bir kez yapılan bir ibadet olarak değil, kilisenin bütün ruhani yaşamının 

temel direği olarak görülür.  

Annemarie Schımmel bu düşünceyi savunarak bize şu bilgileri 

vermektedir; 

 “Ortodoks kilise, idare eden bir papanın hukuki otoritesini kabul etmiyor, 

kilise daha fazla ruhani bir varlık olarak temsil edilmektedir; kıyam eden 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 Bayram 
45	  Jül	  Sezar	  tarafından	  M.Ö.	  46	  yılında	  kabul	  edilen	  ve	  batı	  dünyasında	  16.	  yüzyıla	  kadar	  
kullanılan	  takvimdir.	  
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[dirilen] İsa’dan bütün Hristiyanlarda akan inayet [lütuf] ve hayat cereyanında 

yaşamaktadır. Onun en büyük bayramı Paskalya, İsa’nın kıyamıdır; insanı ebedi 

ölümden kurtaran bu hadise, kilisenin ve her insanın hayatının merkezi 

sayılmaktadır. Hiçbir kilisede, şark kilisesinde görüldüğü miktarda Paskalya 

ilahileri, Paskalya ayinleri mevcut değildir” (Schımmel 1955: 135).  

Ortodokslar için büyük önem taşıyan Paskalya, Büyük Perhiz yani oruç dönemi 

olan kutsal haftayla başlar ve bundan yedi gün sonraki bayramla son bulur. 

Kutsal hafta içerisinde Ortodokslar balık haricindeki et ve et ürünlerini ve 

Perşembe gününden Pazar gününe dek de kırmızı renkli hiçbir sebze ya da 

meyveyi tüketmezler.46 Ayrıca yine bu hafta içerisinde Perşembe, Cuma, 

Cumartesi ve Pazar günlerinin özel anlam ve bu günlere göre özel ayinleri vardır. 

Her Pazar sabahı yapılan komünyon (ekmek-şarap) ayininden farklı olarak bu 

ayinler, akşam üstü 17.30 civarında başlar ve yaklaşık üç saat sürer.  

5.1 Paskalya Haftası Kutsal Perşembe; İsa’nın Çarmıha Gerilişi*  

Paskalya Haftası’nın Perşembe gününde İsa’nın çarmıha gerilişi simgesel olarak 

betimlenir. Bugünün özelliğinden Ayios Dimitrios Kilisesi’nde genel bir hüznün 

hakim olduğu görülür. Ayini yürütecek olan din adamları ve kilisedeki halk. 

İsa’nın yasını tutmaktadırlar. Bu yüzdendir ki herkes bugün siyahlara 

bürünmüştür.  

Kilisenin tören alanı da bugünün özelliğine göre düzenlenmiştir. Örneğin baş 

muganninin durduğu bölümün hemen yanında 12 mumlu uzun bir şamdan 

bulunmaktadır ve bu mumlar ayinin başında yakılacak sonrasında yani ayinin 

ilerleyen kısımlarında sırasıyla söndürülecektir. Bu 12 mumlu şamdan bugün 

okunacak 12 İncil’i ya da başka bir değişle İncil’lerden okunacak 12 ayeti temsil 

etmektedir. Diğer yandan ikinci muganninin bir yanında sandalyenin üzerine 

konulmuş Meryem’in resmedildiği bir ikona vardır. Ancak bu ikonun üzeri 

henüz açılmamış siyah bir örtüyle örtülmüştür. Muganninin diğer yanına denk 

gelen yerde ise yakılı mumların olduğu gümüşten ayaklı bir mumluk vardır.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 Hristiyan inancında Perşembe günü çarmıha gerilen İsa’nın gerildiği ağacın altında içerisinde 
kuş yumurtaları bulunan bir kuş yuvası bulunmaktaydı. İsa’dan damlayan her kan bu yumurtaları 
kırmızıya bürüdü. Hristiyanlar bunu anmak için o günden sonra üç gün süreyle kırmızı bir şey 
yemezler.  
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Ayin, önde Despot arkasından Yakabos, Arkhimandrik ve Diakos olmak üzere 

dört din adamının Vima’nın yan kapısından tören alanına girmeleriyle başlar. Bir 

süre orta alanda bekledikten sonra Vima’nın henüz açılmamış kapısının önünde 

dururlar. Diğer üç din adamı onun solunda sıralanır. Despot kapıya doğru 

durarak orayı eliyle kutsar47 ve kapı açılır. Sonrasında halka dönerek onları 

kutsar. Bu sırada baş muganni Yorgo dem ses olarak nitelendirilebilecek bir sese 

başlar. Bunun devamında ağır tempoda söylenen İs Polla Eti Despota’yı okur. 

Bu Despot’un kendisine okunan “uzunca seneler yaşa” manasına gelen sözlerle 

okunan bir melodidir. Bu ayinin müzikal olarak başlangıcı sayılır. Arkasından 

Despot, önce baş muganni Yorgo S.’yi ve sonrasında onun karşısındaki ikinci 

muganni Niko S.’yi kutsar. Daha sonra tören alanındaki kendisine ayrılan yere 

yani Thronos’a geçer. Üç din adamı rütbe sırasına göre Despot’un durduğu yere 

giderek elini öperler, haç çıkararak Vima’ya geçerler.  

Baş muganninin okuduğu bu kısa parça bittikten sonra iki muganni de Despot’u 

selamlarlar. Diakos, Despot’un yanına gelir ve orada kalır. Vima’nın içindeki din 

adamları dualar okumaya başlar. Üst üste dualar okunur ve haçlar çıkartılır. Bu 

dualar okunurken Yakabos küçük bir tütsü ile Vima’un kapısına gelir. Önce 

Despot’a daha sonra Vima’a doğru dönerek onları tütsüsüyle kutsar. Daha sonra 

kilisenin koridorunda yürüyerek aynı hareketleri halka doğru yapar. Halk da Ona 

ayağa kalkıp başlarını öne eğerek karşılık verir. Bu şekilde kilisenin ana kapısına 

kadar her yeri aynı şekilde gezer. Dualar devam ederken baş muganninin yanı 

başında duran on iki mumlu şamdan yakılmaya başlanır. Bu sırada üç mumu 

yanmıştır. 

Duaların sonunda “bize merhamet eyle” manasında Kireleyson denilir. Bu 

kelime müzikal olarak birkaç farklı melodi ile söylenebilir. Bunlar son okunana 

ilahinin İhos’unda olabileceği gibi, bağımsız melodilerde de olabilir. Bunlar 

mugannilerin tercih edeceği serbest hareketlerdir ve din adamları tarafından 

okunan duaların sonunda ya da aralarında söylenir.48 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

* 1 Nisan 2010  

47 Kutsamak; Despot’un elinde Haç olmaksızın sağ eliyle havada Haç çıkarma hareketini 
yapmasıdır. 
48 Yorgo Saris, Kişisel görüşme, 25 Nisan 2010 
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Diakos, Despot’un yanında okuyacağı kısımları bitirince, Vima’nın kapısına 

doğru döner ve oraya doğru dualar okumaya devam eder. Bunlar baş muganni ile 

karşılıklı müzikal soru cevaplar niteliği taşır. Diakos’un okuduğu bu dualara 

İrinika denilir. Ayinin başı sayılabilecek o anda okunanlara bu isim verilirken 

sonunda okunanlarına Plirotika denilir. Diakos “Tanrı’ya yalvarırım” gibi 

manalar taşıyan İrinika’ları okurken, baş muganni de onların aralarına 

Kireleyson’larla eşlik eder. 

Vima’nın içindeki din adamlarından biri de, bunun arkasından başka bir duaya 

başlar. Sonrasında ikisi de Despot’u selamlar ve tekrar Vima’ya girerler.  

Böylece baş muganni Yorgo amin diyerek ilk ilahiye başlar. Bu ilahi 

Apolitikon’dur. Yani bir önceki gün olan Çarşamba gecesi düzenlenen ayinde son 

okunan ilahidir. Bu ilahiyle o gün hangi İhos’ta ilahiler okunacağını başta 

okunan bu Apolitikon’dan anlaşılır. Buna ilaveten başında Haleluya sözlerinin 

birkaç defa tekrarlandığı bu ilahi Stihirarikos tarzda bir eserdir. Başındaki bu 

Haleluya sözleri de bu ilahinin Stikos’udur; onun kısa duasıdır. İlahi İhos Plagios 

tu Tetartu, Türk Müziğindeki karşılığı Rast makamına denk gelen melodik 

yapıya sahiptir.  

İlahinin okunduğu sırada Vima’nın içindeki kilise hizmetlilerinden biri, bir elinde 

iki mumlu, diğer elinde üç mumlu siyah kurdeleli şamdanları, Vima’daki 

siyahlarla örtülü kutsal masanın üzerine koyar.  

Baş muganniden sonra ilahi ikinci muganniye geçerken, siyahlar içindeki üç din 

adamı arka arkaya Vima’dan tören alanına çıkar. Yakabos’un elinde iki mumlu 

şamdan, Diakos’un elinde üç mumlu şamdanla Despot’a selam verip onun 

önündeki yerlerini alırlar. Niko S.’nin okuduğu kısmı bitirmesini beklerler ve 

bitince hep birlikte Vima’ya geçerler. Baş muganni Yorgo S. kaldığı yerden aynı 

ilahiye devam eder. Okunan kısım ilahinin son kısmıdır. Bu ilahinin okunduğu 

süre boyunca kilise hizmetlisi Vima’nın kapısının önüne ahşap rahleyi getirir. 

Rahlenin üzeri, üstünde yaldızlı haç olan siyah bir örtü ile örtülüdür. Baş 

muganninin okuduğu ilahi bitince Despot rahlenin önüne gelir ve Birinci 

İncil’den bir bölüm okur. Bunlar Despot tarafından okunmasına rağmen melodik 

okumalardır.  
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Kilise halkı Kutsal kitapları İncil’i her zaman ayakta dinlemektedir. Zaten her 

okunan İncil’in başında bu halka hatırlatılır vaziyette tekrarlanır. Halk bu defa da 

ayakta ve ellerinde yanan mumlarla okunan kısımları dinlerler.  

Despot birinci İncil’den okumasını tamamladıktan sonra eliyle halkı kutsar ve 

Vima’nın içerisine girer. İkinci muganni Niko’da bunun ardından Doksa ti 

Makrothimia Su Kirie Doksasi sözleriyle “bizi her zaman hatırladığın için 

şükürler” manasında okuduğu kalıp melodiyle baş muganninin yeni ilahiye 

başlamadan önceki geçişini yapar. 

Bunun ardından baş muganni Yorgo S. stararikon tarzda yine İhos Plagios tu 

Tetartu’ da başka bir ilahiye geçer. Bir ideomelon olan bu ilahi, Yorgo ve Niko 

arasında farklı sözler olmak kaydıyla tekrarlanır. Hemen bitiminde Yorgo S. İhos 

Plagios tu Defteros’ta başka bir ilahiye geçer. Yine bu ilahide ikinci muganniyle 

dönüşümlü olarak okunur.  

Bu ilahilerin bitiminde Diakos, Vima’nın kapısına gelir. İkinci İncil okunmadan 

önce şükür duasını söyler. Ardından Yakabos hangi İncil’in okunacağını haber 

verir. Sonrasında Arkhimandrik rahlenin önüne gelerek ikinci İncil’den kısımlar 

okur. 

Onun bitiminde baş muganni Yorgo S. bağlantı niteliğinde Doksa ti Makrothimia 

Su Kirie Doksasi okuyarak kısa bir geçiş yapar. 

İkinci muganni Niko S., ıradaki ilahiye başlar. İhos Plagios tu Protos’ ta Türk 

Müziğinde Hüseyni makamına denk gelen bir ilahidir. İrmologikon tarzda bu 

eseri Yorgo S. ve yine Niko S. arasında tekrarlanır. 

İlahilerin bitiminde Diakos yine rahlenin önüne gelerek dualar okur. Bu sefer 

rahlenin önüne Ayios Dimitrios Kilisesi papazı Yakabos gelir ve üçüncü olarak 

İncil’den kısımlar okur. 

Üçüncü İncil’in bitiminde baş muganni Yorgo yine İhos Plagios tu Tetartu’ da 

başka bir ilahiye geçer. Bu ilahi içinde Niko S.’de kendine ayrılan kısmı okur. 

Ardından İhos tu Defteros’ta başka bir ilahiye geçilir.  

Rahle’ye tekrar Despot gelir. Arkasında Diakos bir şeyler söylerken Yorgo S’de 

cümlelerin aralarında kireleyson’larla eşlik eder. Sonrasında Despot dördüncü 
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kez İncil’den kısımlar okur. Bitiminde İncil’i rahleden havaya kaldırır ve 

Diakos’a verir ve halka doğru haç çıkartır. 

Arkasından baş muganni Yorgo S. İhos Plagios Defteros’ta bir ilahiye 

başladıktan sonra rahle toplanır. Niko S. ve Yorgo S. bunu aralarında değişimli 

olarak okurlar. 

Okunan ilahinin bitimine kadar olan sürede Despot, Diakos arkasında tören 

alanında kendine ayrılan yere geçer. Ayakta yüzü Vima’ya dönük vaziyettedir. 

Diakos elinde iki mumlu şamdanı tutmaktadır. Bir süre Despot’un yanında 

durduktan sonra Vima’ya geri döner.  

Baş muganni Yorgo S. başka bir ilahiye geçmiştir. Yine iki muganni arasında 

dönüşümlü olarak okunur.   

İlahilerin bitiminde Despot halka doğru dönerek bir konuşma yapar.  

Bu kısmın ardından kilisenin tüm ışıkları karartılır. Mekanda sadece halkın 

elinde tuttuğu mumların ışıltısı vardır. Vima’nın içinden din adamlarının dua 

sesleri gelmeye başlar. Aynı anda kilisenin de ağır ağır çanları çalar. Din 

adamları -Despot hariç çünkü o yerindedir- Vima’dan kilisenin içlerine doğru 

yürümeye başlarlar. En önde İsa çarmıhta ikonunu elinde tutan Arkhimandrik, 

arkasında üç mumlu şamdanı tutan Diakos ve en arkada örtüsü kaldırılmış 

Meryem ikonunu tutan bir gönüllü sıralamasıyla kilise iç mekanının sol 

kapısından dış mekana çıkarlar. Yakabos’ ta elinde tütsüyle yüzü onlara gelecek 

şekilde önlerini tütsüler; adeta yollarını açıyor gibidir. Arkhimandrik bu süre 

zarfında ağır tempoda dualar okur. Bu grup kilisenin dış mekanını gezdikten 

sonra iç mekana açılan sağ kapıdan tekrar içeri girerler ve tören alanına doğru 

gelirler.   

Tören alanına geldiklerinde ışıklar yanar. Aynı anda baş muganni Yorgo S.’de 

bir ilahiye başlamıştır. Din adamları bu seferde tören alanında birkaç tur 

dönerler. Daha sonra çarmıhta İsa ikonu, tören alanının zemininde onun için 

düzenlenmiş bölmeye saplanır. Hemen arkasından Yakabos tarafından tütsülenir. 

Din adamları önünde durarak yerden yukarı doğru birkaç kere haç çıkartırlar ve 

Vima’ya geri dönerler. (Şekil C.5) 

 İsa ikonunun zeminine halkın getirdiği çiçek çelekleri yerleştirilir. Sonrasında 

önünde kuyruk oluşturacak şekilde sıraya giren insanlar, sırası geldikçe bu ikonu 
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öperek yerlerine geçerler. Baş muganni ve ikinci muganni bu sırada ilahilerine 

devam etmektedirler. 

Ardından rahle tekrar Vima’nın kapısına getirilir. Despot  tekrar İncil’den 

kısımlar okurken İkonun önündeki halk duraksayarak din adamını dinler. 

Okumalar tamamlanınca halk ikonu öpmeye devam eder. Hemen hemen herkes  

ikonu öpmek için kuyruktadır.  

5.2 Paskalya Haftası Kutsal Cuma; İsa’nın Defnedilişi 

İsa’nın defnedilişinin simgesel ayininin gerçekleşeceği bu akşamda kilisenin 

tören alanında yine bugüne özel değişiklikler vardır. Vima’nın hemen önündeki 

alanda dökme demirden yapılmış İsa’nın mezarını temsil eden Epitafios 

bulunmaktadır. (Şekil C.6) Bu anıt mezar Epitafios’ un her yanı çiçeklerle 

kaplıdır. Sütunlarının dışında dört yanı açıktır ve içerisinde beyaz bir örtü 

serilidir. Bu örtünün içerisine taç yapraklar serpilmiştir. Ayrıca halkın oturduğu 

kısma bakacak şekilde üzerinde haç olan kırmızı renkli bir kuşak sarkmakta ve 

bunun üzerinde de gümüşten İsa’nın ikonası yer almaktadır. Bu anıt mezarda 

İsa’nın naaşının yattığına inanılmaktadır. Bir önceki gün olduğu gibi yine 

bugünde Meryem’in ikonu bu mezar anıta bakacak şekilde konulmuştur. Onun 

yanında da yakılı mumların durduğu ayaklı gümüş mumluk yer almaktadır.  

Ayine katılmak için gelenler önce bu anıt mezarın önüne gelerek haç çıkartır ve 

üzerindeki örtüyü öper. Daha sonra Meryem tablosunun da önüne gelerek aynı 

işlemi yaparlar. Bazı kimselerinde çeşitli yönlerinden olmak kaydıyla 

Epitafios’un altından geçtikleri görülür.  

Bugün ki ayini rütbe sırasına göre Despot, Arkhimandrik, Yakabos ve Diakos 

birlikte yürüteceklerdir. İsa’nın defnedileceği bugünde din adamları iki farklı 

kıyafet giyerler. Ayinin en başında tuttukları yastan dolayı siyahlar içindeyken, 

defnedilen İsa artık diriliş sürecine girdiği için kendi rütbelerinin tören 

kıyafetlerini giyerler.  

Ayin din adamlarının Vima’da İncil’den kısımlar okumasıyla başlar. Bugünde 

siyahlar giyinmişlerdir ancak henüz başlıkları takılı değildir.  

Bunun ardından baş muganni Yorgo S., Yakabos’un okuduğu duaların arasında 

Kireleyson der. 
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Vima’nın kapısı kapanır ve Yorgo S. ilk ilahiye başlar. Bu bir ideomelondur. 

Yorgo ve Niko karşılıklı okurlar. İhos  tu tetartos’dur. 

Vima’nın kapalı kapısı arkasından dualar okunduktan sonra iki muganni Niko S., 

başka bir dua okur. Baş muganni Yorgo S.’de aralarına  Kireleyson’larla eşlik 

eder. 

Bu bölümden sonra halen kapalı duran Vima’nın kapısının ardından dualar 

okunur. 

Ayinin başından beri ikinci muganni Niko S.’nin yanında duran dört kişilik, genç 

kadınlardan oluşan bir koro vardır. Bu grup ayinin bu vaktine kadar sadece 

izleyici konumundayken şimdi aktif hale geleceklerdir. Bu koro İsa’nın mezarına 

ellerinde tütsüler, güzel kokularla gelen kadınları temsil etmekte ve burada 

okunan ilahiler bu kadınların, mezarın başındaki ağıt niteliğindeki eserlerdir. 

Koro ve Niko S., baş muganni Yorgo S.’nin yanına giderler. Vima’daki dua 

sesleri son bulunca kadınlar korosu İhos Plagios tu Protu’ da bir ilahiye 

başlarlar. Stihirarikos türde olan bu eserin ihos u Türk Müziğinde Hüseyni 

makamına denk gelmektedir. (Şekil C.9) 

İlahi okunurken Vima’nın kapısı açılır ve din adamları tören alanına girerler. 

Despot elinde tütsüyü tutmakta ve Vima’nın kapısını, tören alanını, Epitafios’u, 

en sonda halka doğru dönerek onları da tütsüler. Bu şekilde kiliseyi gezmeye 

başlar. Duvarlardaki ikonlara varıncaya kadar her yeri tütsüleyerek yine 

Epitafios’un önüne gelir, okunan ilahi bitinceye kadar burada bekler.49 Kilise 

hizmetlilerinden biri gümüş bir kupa ve yağdanlıkla din adamlarının yanında 

beklemeye başlar. Kupanın içerisi taç yapraklarla doludur. İlahinin bitiminde 

tekrar dualar okunmaya başlar. 

Amin denilerek Despot tekrar tören alanını tütsülemeye başlarken, kadınlar 

korosu da başka bir ilahiye geçmişlerdir. (Şekil C.10)  Bu arada Despot, Vima’ya 

geçmiş ve orayı tütsülemeye başlamıştır. Kilise hizmetlisi çiçek taç yapraklarıyla 

dolu olan Kupayı ve yağdanlığı Epitafios’un içine koyar. İlahinin bitiminde 

tekrar dualar vardır.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49 İlahi kısa bir melodidir ancak Despot’un bu işlemi boyunca farklı sözlerde 20’yi aşkın 
tekrarlanır. 
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Kadınlar korosu başka bir ilahiye geçer ve din adamları Epitafios’un önünde bu 

ilahinin okunmasını beklerler. Aynı ilahinin ortalarına doğru, Despot ilahiyi 

söylemeye başlar. O bunu söylerken de elindeki yağdanlığı silkeleyerek, 

Epitafios’u yağlamaktadır. Kadınlar korosu ilahiye devam ederler. Anıt mezar 

dört tarafından yağlandıktan sonra çiçek taç yaprakları üzerine serpilir. Bunun 

ardından Despot kendisi için ayrılmış tahta geçer. Diğer din adamları da yanında 

ayakta durmaktadırlar. Kadınlar korosu ilahiyi bitirdikten sonra dağılırlar. 

Despot’un yanındaki din adamı dua okumaya başlar.  

Bitiminde Yorgo S. ikinci ihos da bir ilahi okumaya başlar. İhos tu Defteros olan 

bu ilahiye Niko S. ve Yorgo S. olarak devam ederler. Bu arada kilisedeki halk 

Epitafios’ un önüne gelerek üzerinde serili olan örtüyü öpmeye başlarlar.  

Baş muganni Yorgo S. Haleluyya sözleriyle başlayan başka bir ilahiye geçer. Bu 

ilahiyi de dönüşümlü olarak okurlar. 

Ardından gelen ilahiye geçtiklerinde Despot yerinden kalkar ve Epitafios’ un 

önüne gelir. Başlığını çıkarır ve yanındaki din adamına verdikten sonra 

Epitafios’un önünde haç çıkartır. Bunu birkaç defa yaptıktan sonra, başlığını 

giyerek tekrarlar. Sonrasında kilise halkına ve mugannilere de aynı şekilde haç 

çıkartır. Okunan ilahide aynı zamanda bitmiştir. 

Despot kendi yerine tekrar dönerken, geri kalan din adamları Epitafios’ un önüne 

gelerek aynı işlemi onlar tekrarlar. Baş muganni Yorgo S. bu arada bir önceki 

ilahiyle aynı makamda başka bir ilahiye başlamıştır. Böylece Epitafios’ un işlemi 

tamamlayan din adamları Vima’ya geçerler. Onların ardından bu sefer kilise 

halkı Epitafios’un önüne gelerek aynı işlemi yapmaya başlarlar. (Bu sırada 

okunan ilahilerin arasında dualar okunur ve ilahi yine devam eder.)  

Vima’nın içerisinden iki din adamı çıkarak Despot’un oturduğu tahtın önüne 

gelirler. Baş muganni Yorgo S., diğer ayinlerde de sıkça okunan İhos Plagios tu 

Defteros’da bir ilahiye başlar ve yine bu ilahi ikinci muganni Niko S. ve 

aralarında tekrarlanır. Bu İrmologikon tarzda bir eserdir. 

Sonrasında baş muganni Yorgo S. daha ağır bir ritimde başka bir ilahiye başlar. 

Papadiki tarzda olan bu ilahiyi okurken Despot yerinden kalkarak Epitafios’u 

tütsülemeye koyulur. Yorgo S. ve Niko S. de kendilerine ayrılan yerden hareket 

ederek Epitafios’un önüne gelirler. Bu sırada okumakta oldukları ilahiye devam 
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etmektedirler. Bu eser ilahiden çok terennümlü, serbest ritimli, Türk müziğindeki 

seyir niteliği taşıyan bir doğaçlamadır. Böylece Baş muganni ve ikinci muganni 

yan yana kilisenin dış mekanına doğru yürümeye başlarlar. Arkalarından Despot 

ve diğer din adamları, kilisenin yönetiminden de birkaç kişi olmak üzere onları 

takip etmeye başlarlar. Kilise yöneticilerinin ellerinde, bordo üzerine yaldız 

işlemeli, seccade boyutlarında, dört ucundan metal çubuklar geçirilmiş, İsa’nın 

naşını temsil eden bir örtüyü taşımaktadır. Başka bir görevli üzerinde ahşap bir 

Çarmıh ikonunu alarak konvoyun önüne geçer. Böylece en önde iki muganni, 

arkasında Çarmıh taşıyan görevli, arkasında elinde İncil’le din adamı, onun 

arkasında Ayios Dimitrios Kilisesi Papazı, onunda arkasında Despot, onların 

ardında İsa’nın naşını taşıyan gönüllüler ve en sonda Meryem’in ikonunu taşıyan 

kilise halkından bir gönüllü, kilisenin iç mekanından dış mekanına doğru hareket 

ederler. Bu sırada seyrek aralıklarla kilise çanları çalmaya başlar. Bu grup 

oldukça ağır hareketlerle kilise bahçesine doğru ilerlerken halkta arkalarından 

onlara katılır. (Şekil C.7) 

Bahçeye açılan kapının önüne geldiklerinde dururlar ve burada din adamlarından 

biri dualar okumaya başlar, muganniler Kireleyson’larla eşlik eder. 

Bu kısımdan sonra tekrar hareket ederler ve kilise bahçesine çıkarlar. Ağır 

tempoda yaklaşık on dakikalık bir süreyi aşkın olarak bahçenin içerisinde büyük 

bir tur atarlar. Bundan sonra tekrar kilisenin içine doğru dönüş başlar. İsa’nın 

naaşını simgeleyen bu örtü onu taşıyan görevliler tarafından, kilise giriş 

kapısında çubukları yukarı kaldırmak suretiyle havada tutulur. Kapıdan geçenler 

bu örtünün de altın geçmek üzere kilise dış mekanına tekrar giriş yaparlar. Önce 

yine din adamları ve arkasından kilise halkı olarak sırayla geçilir. 

Kilisenin içine girmek isteyen herkesin geçmesini bekleyen gönüllü kilise 

idarecileri, ellerindeki örtüyle en son olarak tören alanına girerler. Despot,  

Vima’nın kapısının önünde onları beklemektedir. Metal çubuklarından çıkartarak 

örtüyü din adamlarına teslim eden gönüllüler dağılırlar. Din adamları özenle 

tuttukları örtüyü Vima’nın içerisine alarak orada gezdirmeye başlarlar. Bu sırada 

içeride mugannilerde vardır ve hep birlikte ilahiye başlarlar. (Şekil C.8) 

İlahinin bitimine kadar gezdirilen örtü sonrasında Vima’nın içerisinde olan kutsal 

masaya yatırılır. Bütün din adamları masanın etrafındadır. İkinci muganni Niko 
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S. bir duaya başlar. Bu sırada kilise hizmetlilerinden biri İncil’in okunması için 

rahleyi kapının önüne koymaktadır. 

Bu duanın sonrasında muganniler yerlerine geçmişlerdir. Baş muganni Yogo S. 

her ayinde olduğu gibi İncil’den kısımların okunmasından önce okunan ilahiyi 

okur.  Sonrasında Despot, İncil’den ayetler okumaya başlar.  

Bitiminden yine Kireleyson kısımları başlar. Vima’da dualar okunur ve kilise 

halkının görmesinin pek mümkün olmadığı işlemler yapılır.  

Vima’nın kapısında tekrar belirilen Despot elindeki kırmızı renkli kitaptan dualar 

okur. Okumasının bitiminde kilise halkına doğru haç çıkartır. Baş muganni 

Yorgo S.’de kısa sayılabilecek bir ilahi okur. Despot’un son söylemiyle bugün ki 

ayin son bulur. 

5.3. Paskalya Haftası Kutsal Cumartesi; İsa’nın Ölülerden Kıyam Ederek 

Tanrı’nın Yanındaki Yerini Alması  

Hristiyanların Kutsal Kitabı’na göre İsa’nın Tanrı’nın yanındaki yerini alışı ve 

peygamber oluşu, bu geceye rastlayan gün olmuştur. Bütün bir Paskalya 

haftasının ve hatta öncesindeki 40 günlük sürecin nihayeti bu gecenin anlamında 

yatmaktadır. Özellikle Doğulu Hristiyanların en büyük bayramı Paskalya, İsa’nın 

dirilişi ve peygamberlik rütbesine oturuşu bu gece düzenlenecek ayinin temelini 

teşkil etmektedir. 

Bu sebepledir ki bu gece diğer günlere nazaran Ayios Dimirtios Kilisesi daha bir 

kalabalıktır. İstisnasız bütün kilise halkının ellerinde mumlar vardır. Bu 

mumlarını yakmadan ellerinde tutan halk ayin saatinin gelmesini beklemektedir. 

Diğer günlerden farklı olarak bu ayin gece 23:00’da başlamış ve Pazar günün ilk 

saatleri olan 03:00’ a kadar sürmüştür.  

Kilisenin tören alanın ortasında bulunan Epitafios bugünde buradadır. 

İçerisinde.İsa’nın dirilişini konu alan ikon, henüz beyaz bir örtüyle örtülü 

vaziyettedir. Bu örtü saat 00:00’ ı gösterdiğinde açılacaktır. İsa’nın mezarından 

dirilerek göğe yükseldiği saat budur.  

Bugüne özgü kilise bahçesinde de hazırlıklar vardır. Bahçede bir platform 

oluşturulmuştur. Üzerinde halı serilmiş olan bu platforma rahle yerleştirilmiştir. 
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Rahlenin üzeri bordo renkli kumaştan, üstünde altın sarısı işlemeli haç olan bir 

kumaş örtülüdür. Özellikle yas tutulan Perşembe gününde din adamlarının 

kıyafetleriyle birlikte siyah olan bu kuşak, bu gece bordo renklidir. Çünkü 

dirilişin rengi bordo kırmızıdır. Artık bu gecede kuşaklar ve onun gibi kullanılan 

aksesuarlar bu renktedir. 

Ayin saati geldiğinde Vima’nın kapısı açılır. Ayinin birinci kısmında siyahlar 

içinde olan üç din adamı Vima’dan çıkarak tören alanına girerler. Önde Despot, 

arkasında Arkhimandrik ve Yakabos, Thronos’a doğru hareket ederler. Baş 

muganni İs Polla Eti Despota “uzunca seneler yaşa” anlamına gelen cümleyi 

Despot’a okur. Bu sözler ağırca okunurken diğer iki din adamının eşliğinde 

tahtına geçen Despot, burada yüzü Vima’ya doğru dönük bir vaziyette ayaktadır. 

Arkhimandrik ve Yakabos onun yanından ayrılarak Vima’ya geçerler, kutsal 

masa’nın önünde birkaç defa haç çıkarırlar.  

Muganninin okuduğu melodi bittiğinde Despot önündeki kitaptan ayetler okur; 

kilisedeki halk ayağa kalkarak bu kısımları dinler. Sonrasında ikinci muganni 

Niko S. bir duaya. başlar Onun bitiminde Vima’nın içinden bir dua okunur. Bu 

duanın sonunda Niko S. ardı ardına melodisiz olarak Kireleyson der. 

Kilise halkının bulunduğu yerden Vima’ya doğru bakıldığında içerinin çok küçük 

bir bölümü görülür. O kısma bakıldığında kutsal masa’nın üzerinde yapılan bir 

takım hazırlıkların olduğu görülür. Kutsal masa’nın üstü bugün bordo renkli 

örtüyle örtülüdür. Despot’un siyahın dışındaki başlığı o sırada masanın 

üzerindedir. 

Despot’ tekrar önündeki kitaptan ayetler okumaya başlar.  

Bitiminde baş muganni Yorgo S., İhos tu Defteros segah kararlı bir ilahiye 

başlar.  İkinci muganni ve kendisini sözleri farklı şekilde dönüşümlü olarak 

okurlar. Bu ilahi devam ederken Vima’dan ellerinde şamdanlarla din adamları ve 

yanlarında kilise hizmetlilerinden biriyle çıkarlar. Birinin elinde üç mumlu, 

diğerinin elinde iki mumlu şamdan vardır ve bunlar altın sarısı kuşaklarla 

birbirlerine bağlıdır. Yas tutulan günde yine siyah olan bu kuşakların rengi 

bugün değişmiştir. 
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Despot din adamlarıyla birlikte yerinden kalkar ve Vima’nın tören alanına bakan 

kısmındaki ikonları gezmeye başlar. Diğer iki din adamı yani Arkhimandrik ve 

Yakabos, siyahın dışındaki ayin giysilerini giymişlerdir.  

Okunan ilahinin bitiminde baş muganni Yorgo S. başka bir ilahiye başlar. Bu da 

İhos tu Defteros yapısında bir ilahidir. Bu sırada Despot ve din adamları 

Vima’nın kapısının önünde durarak orayı eliyle kutsar. Sonrasında şamdanlardan 

üç mumlu olanı da alarak onunlada aynı işlemi yapar. Bunu kendi ekseninde 

birkaç defa tekrarladıktan sonra Bunu kendi ekseninde birkaç defa tekrarladıktan 

sonra Vima’nın içerisine girerler. Vima’nın kapısı kapanır. Okunan ilahi Yorgo S. 

ve Niko S. tarafından tekrarlanmaktadır. Uzunca bir süre bu ilahi okunur. 

O anki vakit kilisenin en kalabalık olduğu saatlerdir. Bütün kilise halkı büyükçe 

mumları ellerinde Vima’nın kapısından gelecek ışığı beklemektedir. 

Mugannilerin okuduğu ilahi sona erdiğinde, kilise halkı Vima’nın kapısının 

önüne gelirler. Kapıya doğru bir yığılma vardır.  

Saat 12:00’ı gösterdiğinde Vima’dan Despot’un okuduğu dua duyulur. 

Sonrasında din adamları hep birlikte ilahiye başlarlar. Bu ilahi az önce 

mugannilerin okuduğu ilahidir. Bitiminde yine dualar başlar ve bu dualar 

okunurken kilisenin ışıkları kararır. Okunan duanın sonunda baş muganni Yorgo 

S., Amin diyerek dua son bulur. Vima’daki din adamları başka bir ilahiye 

geçmiştir. Bu ilahi okunurken, Vima’nın kapısı aralanır ve kapının önünde 

bekleyen halka doğru yanan bir mum uzatılır. Bütün herkes bu yanan mumdan 

gelen ışıkla mumlarını yakmaya başlar. Işık mumlardan mumlara taşınır. 

Din adamlarını okuduğu ilahi bitince baş muganni Hristo Anesti (İsa Dirildi) adlı 

ilahiye başlar. Stihrarikos tarzda olan bu ilahi o sırada kilise halkı mumlarını 

yakarken ağır bir tempoda okunur. Mumlarını yakanlar kilisenin bahçesine doğru 

harekete geçerler. Kilisenin ışıkları tekrar yanmıştır. Kalabalık bir şekilde 

bahçeye ilerleyen halkın içine Vima’dan çıkan din adamları da katılmıştır. En 

önde yine iki muganni ellerinde kitapları ve mumlarıyla, arkalarında 

Arkhimandrik elinde Kutsal kitap ve üç mumlu şamdanla, onun arkasında 

Yakabos iki mumlu şamdanla ve İsa’nın ışık huzmesi içinde göğe yükselişini 

tasvir eden ikonuyla ve en arkada Despot bahçeye doğru ilerlerler. Despot’ta 

siyah kıyafetlerini değiştirmiş, diğer ayinlerde giydiği kıyafetini giymiştir.  
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Hep birlikte kilise bahçesine çıkılır. Din adamları ve muganniler kendileri için 

hazırlanmış platforma geçerler. Despot platformdaki rahlenin önünde ve bir 

yanında kilise hizmetlilerinden biri ve onun yanında platformdaki rahlenin 

önünde ve bir yanında kilise hizmetlilerinden biri ve onun yanında Yakabos , 

diğer yanında Arkhimandrik ve onun yanında muganniler vardır. Rahlenin 

üzerine konulan Kutsal kitaptan Despot ayetler okumaya başlar.  

Bu ayet bitince muganniler Kireleyson der. Ardından Despot dua okur ve 

muganniler duanın bitiminde Amin derler. Sonrasında bütün kilise halkı Hristo 

Anesti ilahisini söylemeye başlarlar; aynı anda kilisenin çanları da üç zamanlı 

guruplar halinde çalmaya başlar. İlahinin bitiminde Despot yine dua okur ve 

ardından hep birlikte aynı ilahi tekrar okunur. Despot elindeki tütsüyle 

bulunduğu alanı tütsülemeye başlar. Sonrasında platformun üzerinde halka sırtını 

verecek şekilde yer değiştirir. Dua okur ve tütsülemeye devam eder; hep bir 

ağızdan ilahi okunur. Bu kısmı aynı şekilde birkaç defa tekrarlanır. Despot 

platformda yine şekil değiştirir ve dua okur, halk da ona Hristo Anesti’yle eşlik 

eder. Eski yerine geçen Despot başka bir dua okur, ardında ilahi gelir. Bu sefer 

muganniler ilahiyi bitirir özellikte melodiyle son verirler ve Despot’u 

selamlarlar. Yakabos dualar okumaya başlar, Yorgo S. ve Niko S. 

Kireleyson’larla duaların arasına eşlik ederler. Ardından Despot, İncil’i açar ve 

İsa’nın dirilişine yönelik ayet okur. Aralarda “Hristo Anesti” soru cümlesi olarak 

halka seslenir ve bahçedeki halk cevap cümlesi olarak ona aynı şekilde “Hristo 

Anesti” derler. Despot tekrar okumaya devam eder. Yaklaşık on dakika süren 

ayet bittikten sonra, baş muganni Yorgo S. bir ilahiye başlar. İlahi söylenirken 

platformdan aşağıya bir iniş başlar. Kilise bahçesinden tekrar içeriye doğru gurup 

hareket ederken, halk da onların arkalarındadır.  

Din adamları kilisenin iç mekanındaki tören alanına gelirler. Muganniler kendi 

yerlerine geçer. Burada Yorgo S.’nin başladığı ilahiyi ikinci muganni Niko S. 

kendisine ait kısmını okuyarak bitirir. Bu sırada Despot ve din adamları 

Epitafios’ un önüne gelir. Despot İsa ikonun üzerindeki beyaz örtüyü kaldırır. 

Böylece baş muganni Yorgo S. irmologikon tarzında başka bir ilahiye geçer. 

Yakabos da elindeki ikonu, örtüsü açılan ikonun hemen altına koyar. Sonrasında 

Despot  kendine ayrılan yere geçmiştir. 
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Yakabo ve diğer din adamları Vima’ya girerler. İlahinin bitimiyle Yakabos, 

Vima’nın kapısından dualar okur ve baş muganni bunlara Kireleyson’larla eşlik 

eder. 

Duanın sonunda ikinci muganni Amin diyerek İrmologikos’ta bir ilahiye başlar. 

Bu sırada kilise halkı Epitafios’ un önüne gelerek, İsa ikonunu sırayla öperler. 

Bazı kimselerde birbirlerini tebrik ederek, bayramlaşırlar. Okunan kısa bir 

ilahidir ve baş muganni ile ikinci muganni arasında birkaç defa farklı sözlerle 

tekrarlanır. 

Bitiminde Yakabos tekrar dua okur ve Kireleyson’larla eşlik edilir. Ardından 

Despot dualara başlar.  

Sonrasında Yorgo S. ve Niko S. yine irmologikon tarzında bir ilahiyi karşılıklı 

olarak okurlar. Bitiminde Vima’dan dua sesleri duyulur.  Bu saatlerde kilise halkı 

yavaş yavaş dağılmaya başlar. 

Duaların bitiminde baş muganni Yorgo S. İhos tuProtos’da bir ilahiye başlar. Bu 

da kısa bir melodidir ve Niko S. ile aralarında tekrarlanarak biter. Devam eder 

şekilde Papaz dualar okur, aralarda Kireleyson’larla eşlik edildikten sonra ikinci 

muganni Niko S. yine İhos tuProtos’da bir ilahiyi baş muganniyle tekrarlanarak 

okunur. Bu sırada kilise halkı ikonu öpmeye devam etmektedir. Aynı şekilde 

Papaz bir dua daha okur ve bu sefer duanın sonunda Despot, Amin diyerek 

önünde tuttuğu kitaptan kendisi ayetler okur. 

Bitiminde İhos tuProtos’da bir ilahiyi Yorgo S. ve Niko S. tekrarlı bir şekilde 

okurlar. Bu ilahi daha önce okudukları bir ilahidir.  

Papazın sesi Vima’dan tekrar duyulur. Okuduğu duanın ardından tören alanında 

Thronos’da bulunan Despot bir ilahi söylemeye başlar. Baş muganni sürekli dem 

ses vererek O’na eşlik ederken kilise halkı da bu ilahiye katılır. Sonrasında 

ilahiye baş muganni Yorgo S. devam ederken ikinci muganni dem sesle eşlik 

eder. Tekrar Despot ilahiye devam eder. Bu sırada Papaz Vima’dan tören alanına 

gelerek orayı tütsülemeye başlar. Sonra Epitafios’un önünü tütsüler ve Despot’un 

durduğu yere gelerek tütsüyü ona doğru sallar. İlahi tekrar Yorgo S.’ye 

geçmiştir. Papaz tütsüyü mugannilere doğru da salladıktan sonra kilise iç 

mekanında aynı şekilde dolaşır. Despot kalındığı yerden ilahiye devam eder. 

Sonrasında ikinci muganni Niko S. okumaya başlar. Papaz kilise dış mekanına 
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geçerek oraları tütsülerken Despot ilahiye devam eder. Papazın tütsüyü bitirmesi 

ilahinin bitimiyle aynı zamana denk gelir.  

Vima’daki Arkhimandrik, kutsal masa’ya dönük olarak dualar okumaya başlar. 

Arada Yorgo S. Kireleyson’larla eşlik eder.  

Baş muganni, Amin diyerek, stiharikos bir ilahiye başlarken Papaz tekrar kilise 

içinde tütsülemeye devam eder. Papazın önlerinden geçtiği insanlar başlarını 

eğerek haç çıkartır. En son Papaz tekrar Epitafios’un önüne gelir. Orayı yine 

tütsüleyerek Despot’a döner birkaç defa da ona doğru tütsüledikten sonra 

Vima’nın kapısına gelir. Oranın da tütsülenmesinden sonra ilahi biter.  

Papaz Vima’dan içeri girerken -bu arada kilisenin tüm ışıkları yanar- baş 

muganni Yorgo S. başka bir ilahiye geçer. Yine İhos tuProtos’da olan bu ilahi 

Yorgo S.’nin sonrasında ikinci muganniye geçerken Arkhimandrik ve Yakabos 

ellerinde şamdanlarla Despot’un yanına gelir. Sonra bu üç din adamı 

Epitafios’un önüne gelir. Despot başlığını çıkararak buranın içine koyar, yerden 

yukarı doğru haç çıkarttıktan sonra İsa ikonunu öper ve başlığı tekrar giyer. 

Arkhimandrik’ten aldığı üç mumlu şamdanla Epitafios’u kutsar. Halkı ve 

mugannileri de kutsadıktan sonra şamdanı Arkhimandrik’e geri verir. Üç din 

adamı birlikte Vima’ya geçer. İlahi bitmiştir. Baş muganni stiharikos tarzda 

başka bir ilahiye geçer. İhos tuProtos’da olan bu ilahi iki muganni arasında 

tekrarlanarak biter. 

Yorgo S. hemen arkasından başka bir ilahiye geçerken Despot, Vima’dan çıkarak 

tekrar yerine geçer. Arkasından iki din adamı onun durduğu yerin önüne gelir. 

Papaz başlığını çıkararak Despot’a doğru başını eğer, Despot ise dualar okuyarak 

karşılık verir. Aynısını yanındaki Arkhimandrik de yapar ve en son Despot’un 

elini öperek Vima’ya geri dönerler. Sonrasında iki din adamı kutsal masa’nın 

önüne gelir ve yerden yukarı doğru haç çıkarır. Böylece ilahi bitmiştir. 

Ard arda çan sesleri duyulur. Bunu duyan kilise halkı ayağa kalkar. Aynı anda 

Arkhimandrik Vima’da dua okumaya başlar. Yorgo S. Amin diyerek karşılık 

verdikten sonra din adamları Hristo Anesti ilahisini söyler, halk da onlara eşlik 

eder. İlahi üç kere tekrar edildikten sonra dualar okunur. Hristo Anesti önce din 

adamları, sonra ikinci muganni, ardından baş muganni tarafından -aralarda 
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dualarla birlikte- icra edilir. En son Arkhimandrik, Vima’nın kapısında elinde 

tütsüyü sallayarak ilahiyi okur. 

Vima’dan tekrar dua sesleri yükselir ve baş muganni bunların aralarına 

Kiriyeleyson’ larla eşlik eder. Vima’daki papaz bu duaları kutsal masa’nın 

önünde okur.  Duaların arasında Despot önce mugannileri sonrasında halkı eliyle 

kutsar. Duaların arasına Kiriyeleyson’ larla eşlik sırası ikinci muganniye 

geçmiştir. bunlar çoğu zaman birinci ve ikinci muganni arasında sırasıyla 

söylenir. Bazen altışar tane bazende bir bir şeklinde söylenir.  

Amin diyerek birinci muganni Yorgo S., Stirarikos tarzda bir ilahiye geçer. 

Bu İhos Plagios tu Tetartu’ da bir ilahidir.  Yorgo S. ve Niko S. aralarında bu 

kısa melodiyi üç kere tekrarladıktan sonra bitirirler.  

Ardından tekrar Vima’dan dua sesleri gelir.  Bu kısmın arkasından ikinci 

muganni yeni bir ilahiye başlarken, Vima’dan çıkan bir kilise görevlisi Despot’un 

yanına gelir. Görevli Despot’un elinden asasını alarak Vima’ya götürür. Okunan 

ilahi yine Stirarikos tarzda ve İhos tu Tetartu’dur.  baş muganni ve ikinci 

muganni arasında eser yine tekrarlanır ve son bulur. 

Yakabos, Vima’nın kapısına gelerek dualar okur. Sonrasında baş muganni 

Stirarikos tarzda bir ilahi olan Hristos Anesti’yi okumadan önce başında 

stiko’sunu okur ve tekrar bu ilahi söylenir. bu ilahi sırasında Vima’nın yan 

kapısından sırasıyla kilise görevlisi elinde iki ve üç mumlu şamdanlarla, Ayios 

Dimitrios Papazı elinde kutsal kitapla ve arkalarında a?  tören alanına girerler. 

Despot bu arada epi önüne gelmiş orayı kutsamaktadır. Papazın elinden almadan 

kutsal kitabı öper ve Papaz Kutsal kitabı elinde havaya kaldırmış biçimde 

Vima’nın kapısının önünde durur. Despot hizmetlinin elinden mumları alır. kilise 

hizmetlisi ve ar Despot’un yanındadır. Papaz söyleminden sonra Vima’ya geçer.  

Despot bir ilahi söylemeye başlar. Bunu söylerken önce epis i mumlarla kutsar, 

sonra halka ve mugannilere doğru tekrarlar.  Mumlarla birlikte Vima’ ya 

geçerken Papaz Vima’nın kapısından olduğu alanı tütsüler.  

Despot’un Vima’dan içeri girmesiyle, baş muganni Yorgo S. başka bir 

ilahiye geçer. Bu kısa bir dua niteliğinde olup arkasından Vima’nın içindeki din 

adamları Hristos Anesti’i söylemeye başlarlar ve hep birlikte kutsal masa’nın 

etrafında dönerler. Aynı ilahiyi baş muganni söylemeye başlarken, Despot eline 
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tütsüyü alır. Vima’dan tören alanına doğru tütsülerken, elinde üç mumlu 

şamdanla Yakabos kapının dışında yüzü ona doğru dönük vaziyettedir. 

Tütsüleme işlemi kapının etrafında devam ederken ilahi ikinci muganniye geçer. 

ilahinin bitiminde din adamları tekrar Vima’ya girerler.  

 Baş muganni Yorgo S. irmoligikos tarzda yeni bir ilahiye başlar. İhos tu 

Tetartus’da olan bu ilahi son bulduğunda, Vima’dan Despot aynı ilahiyi okumaya 

başlar.  Arkasından ikinci muganni, bu ilahiyi bitirir tarzda bir melodi okuyarak 

ilahi son bulur. 

Yakabos ve arkasından Despot dualar okuduktan sonra baş muganni bir 

ilahiye geçer.  Ağır ritimde söylenen bir Haleluyla’dır bu ve din adamları arka 

fonda dualar okumaya devam eder. Aynı melodi ikinci muganni tarafından da 

tekrarlanır. Sonrasında Despot’ta aynı melodiyi söyler. Yine Yorgo S., Despot ve 

Niko S. arasında tekrarlanır ve biter. Despot elinde şamdanlarla Vima’nın 

kapısına gelerek dua okur ve halka doğru kutsar. Baş muganni İhos tu Protos’da 

okuduğu kısa bir melodinin ardından, Despot şamdanlarla kutsayarak duasına 

devam eder. Yine Yorgo S.  başka sözlerle fakat aynı melodik kalıpta olan bir 

önceki nağmeyi tekrarlar. Despot kısa bir dua okur ve yine elindeki şamdanlarla 

halka doğru kutsar. Sonrasında baş muganni yine İhos tu Protos’ta, sözleri 

Haleluya olan melodiyi sözler.  Vima’nın içindeki din adamları kısa bir ilahi 

okur. Sonrasında Yakabos bir dua okuduktan sonra tekrar din adamları birlikte 

bir ilahiye başlarlar. Bu gecede bu şekilde bir süre daha devam ettikten sonra son 

bulur.  
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6. SONUÇ 

İstanbul’daki Rum cemaatinin kiliselerinden biri olan Kurtuluş Ayios Dimitrios 

Kilisesi’nde düzenlenen Paskalya Haftası kapsamındaki üç günü içeren bu 

çalışma alan araştırması verilerine dayandırılarak incelenmiştir. Elde edilen 

sonuçlar aşağıda sıralandığı gibidir; 

• Paskalya Haftası 2010 senesi için 28 Mart-4 Nisan arasında İstanbul’daki 

tüm Rum kiliselerinde kutlanmıştır. Yapılan incelemeler ise 1-2-3 Nisan 

(Perşembe-Cuma –Cumartesi) tarihlerini kapsamaktadır. İncelemye 

alınan bu günler Büyük Paskalya Haftası’nın en önem verilen günleri 

sayılmaktadır. Bu hafta içerisinde yapılan ibadetler insana özgü her türlü 

duyguyu barındırmakta; ölümün arkasından yas tutmakla bayram sevinci 

sırasıyla bir arada yaşanmaktadır. Pazar günü başlanan haftada genel 

olarak İsa Peygamberin hayatı ibadetlerin ana konusunu teşkil edecek 

şekilde betimlenmiştir. Özellikle incelemeye alınan tarihler İsa 

Peygamberin betimlenen hayatı içerisinde insani boyuttan ruhani boyuta 

geçtiğine inanılan günlerdir. Paskalya haftası kutsal Perşembe; İsa’nın 

çarmıha gerilişi dolayısıyla çektiği acılar ve ölümü betimlenmiştir. 

Paskalya haftası kutsal Cuma İsa Peygamberin defnedilişi simgesel 

olarak anlatılmıştır. Sonrasında Paskalya haftası kutsal Cumartesi; İsa’nın 

ölülerden kıyam ederek Tanrı’nın yanındaki yerini almasının 

betimlendiği ibadet işlenmiştir.  

• Bütün bu günlerde yapılan incelemeler video kayıtlarıyla tespit edilmiş ve 

yaşanan ortam, işlenen ibadet şekli, okunan ilahiler ayrıntılı şekilde 

anlatılmıştır. Buradan yola çıkarak Rum kilise ayinlerinin genel yapısı 
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ortaya çıkarılmıştır. İbadetlerde kimlerin yer aldığı, hangi din adamlarının 

görev yaptığı, ibadetlerin yürütülme şekli, işleniş biçimi incelenirken, en 

çok bütün bu işleyişte müzik unsurunun üzerinde durulmuştur.  Elde 

edilen bulgulardan biri de bütün bir ibadet boyunca müziğin neredeyse 

hiç kesilmeden devam etmesi ve ibadetin temel unsurlarından biri 

sayılmasıdır.  

• Ayios Dimitrios Kilisesi’nde iki muganni görev yapmakta olup, okunan 

bütün ilahileri bu iki kişi seslendirmiştir. Rum kilise müziğinde ilahiler A 

capella olarak icra edilmektedir. Mugannilerin Paskalya boyunca 

okuduğu ilahiler önceden belirlenmiş eserlerdir ve ilahilerin kendiside 

ibadetin önemli bir parçasıdır. Din adamlarının her hareketinin bir 

anlamı, bir sırası olduğu gibi ilahilerinin de aynı şekilde belli bir düzeni 

varıdır. Bütün bir ibadet bu ilahilerle iç içe işlenen kaideler bütünüdür. 

İncelememizde bütün bu kaideler dikkate alınarak hangi ilahinin ibadetin 

hangi aşamasında yer aldığı saptanmıştır. Ayrıca seslendirilen ilahiler 

yine bir düzene göre görev alan iki muganni için bölüştürülmüştür. 

İncelenen verilerde bu bilgiler de yer almıştır. Bununla beraber ilahilerin 

türleri, bağlı oldukları ihoslar saptanmış ve metin içerinde belirtilmiştir.  

• Bütün bu bilgileri desteklemek için incelememizde farklı konu başlıkları 

da bölümler halinde yer almaktadır. İkinci bölümde Hristiyanlık ve 

inançları konuları işlenerek, Paskalya ayini içindeki dini unsurlar 

anlamlandırılmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde özellikle İstanbul Rum 

cemaati üzerinde durulmuş, incelememizin geçtiği Ayios Dimitrios 

kilisesi ve halkı hakkında bilgi verilmiştir.  Dördüncü bölümde ibadet 

sırasında okunan ilahilerin sistematik olarak açıklanabilmesi için yapılan 

müziği teorik bilgilerine yer verilmiştir. Böylelikle Paskalya ayininde 

okunan ilahilerin yapısal özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca incelenen 

müziğin modal yapıda bir müzik oluşu, form yapıları, okuyuş tarzları 

hakkında veriler ve bu eserleri nasıl bir müzik yazısıyla kaydedildiği, 

incelememizdeki bulgulardandır.  
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Şekil C. 1 
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