
 
 

1 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BOSPHORUS TOPLULUĞU’NUN 1985-2000 YILLARI ARASINDA 
TÜRKİYE VE YUNANİSTAN’DAKİ ETKİLERİ 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
Erhan BAYRAM 

 

Anabilim Dalı : Türk Müziği 

Programı : Türk Müziği 

 

MAYIS 2011 

Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Gözde ÇOLAKOĞLU SARI 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ   SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
 



 
 

2 

 

MAYIS 2011 
 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ   SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
Erhan BAYRAM 

415091025 

 

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih:  06 Mayıs 2011 
Tezin Savunulduğu Tarih : 06 Haziran 2011 

 

Tez Danışmanı : Yard. Doç. Dr. Gözde ÇOLAKOĞLU 
SARI (İTÜ) 

Diğer Jüri Üyeleri : Doç. Dr. Belma KURTİŞOĞLU (İTÜ) 
 Yard. Doç. Dr. Aslıhan ERUZUN ÖZEL 

(YTÜ) 
  
  

 

BOSPHORUS TOPLULUĞU’NUN 1985-2000 YILLARI ARASINDA 
TÜRKİYE VE YUNANİSTAN’DAKİ ETKİLERİ 

 



 
 

3 

ÖNSÖZ 

Bosphorus Topluluğu, Türk Müziği tarihinde yer alan çok önemli bir topluluktur. İcra 
ettiği yüksek kalitedeki müzik ya da genel olarak sanatı paralelinde akademik çerçevede 
yeteri kadar incelenmiş ya da kayıt altına alınmış değildir. Bu doğrultuda düşünülmüş 
bir çalışma olarak, yapılan değerlendirmeler ve eldeki veriler ile Türk Müziği’nin 
zenginliğine katkı oluşturacağı anlaşılabilir.  
 
Çalışmamın başlangıcı için 2008 tarihi gösterilebilir. 2008-2009 döneminde 
Yunanistan’da Avrupa Birliği Erasmus programı ile 1 yıl bulunduğum süre içerisindeki 
gözlemlerim hem Bosphorus Topluluğu’nu tanımama hem de Yunanistan’daki etkilerini 
yakından görmemi sağladı. Gözlemlerimin sonucunda toplulukta yer almış değerli 
sanatçılarla, hem Yunanistan hem de Türkiye’de Türk Müziği alanında çalışan 
akademisyenlerle ve topluluğun müziğinden etkilenmiş sanatçılar ve onların öğrencileri 
ile yaptığım görüşmelerin dışında yaptığım Yunan ve Türk gazetelerinin taramaları ile 
çalışmamı sonlandırdım.  
 
Başta danışmanım Yard. Doç. Dr. Gözde ÇOLAKOĞLU SARI’ya, değerli hocam Yard. 
Doç. İhsan ÖZGEN’e, devamlı katkı ve yardımlarından dolayı Doç. Dr. Belma 
KURTİŞOĞLU’na ve Yard. Doç. Aslıhan Özer’e, bu çalışmanın temelini oluşturan 
görüşleri ile Bosphorus Topluluğu’nun değerli sanatçıları Erol DERAN, Mutlu TORUN, 
Ömer ERDOĞDULAR, Sadrettin ÖZÇİMİ, Abdi COŞKUN, Necdet YAŞAR, Hasan 
ESEN, Necip GÜLSES, Uğur IŞIK, Bekir Reha SAĞBAŞ, Fahrettin YARKIN, Arif 
ERDEBİL, Lale Umul AKAY’a, kıymetli destekleri için Kar Şirketler Topluluğu 
Başkanı Faruk BERKSAN ve Yunanistan İstanbul Başkonsolos yardımcısı 
SABUNCİ’ya; 
 
Yunanistan’daki alan araştırmasında bana yardımcı olan, kişisel arşivlerini benimle 
paylaşan ve cömert ev sahipliklerinden ötürü Nikiforos METAKSAS ve Vassiliki 
PAPAGEORGİOU’ya; Nikos Tzannis GİNNERUP’a; Eleni KALLİMOPOULOU, 
Sofya KOMPOTİATİ ve Panagiotis POULOS’a, görüşmeler için vakitlerini benimle 
paylaşan Harris LAMBRAKİS, Markos SKOULİOS, Nikos ANDRANİKOS ve Barış 
BAL’a; İstanbul’daki araştırmalarımda beni kabul eden ve bilgilerini benimle paylaşan 
Walter Zev FELDMAN’a, Mehmet GÜNTEKİN’e, Feridun ÖNEY’e, Derya TÜRKAN, 
Sokratis SİNOPOULOS’a ve Yunanca metinlerde bana yardım eden Onur ÖNER’e; 
 
Eğitimimde her zaman maddi ve manevi bana destek olan babam Ahmet BAYRAM’a, 
annem Gülhanım BAYRAM’a, ağabeylerim Ayhan BAYRAM ve Berkan BAYRAM’a 
en içten teşekkürlerimi bir borç bilirim. 
 
Mayıs 2011              Erhan BAYRAM 



 
 

4 



 
 

5 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 

ÖNSÖZ ........................................................................................................................... iii 
KISALTMALAR .......................................................................................................... vii 
TABLO LİSTESİ .......................................................................................................... ix 
ŞEKİL LİSTESİ ............................................................................................................ xi 
EK MÜZİK CD’SİNDEKİ ESER ÖRNEKLERİNİN LİSTESİ ............................ xiii 
ÖZET ............................................................................................................................. xv 
SUMMARY ................................................................................................................. xvii 
1. GİRİŞ ........................................................................................................................... 1 

1.1 Çalışmanın Amacı .................................................................................................. 2 

1.2 Çalışmanın Yöntemi ve Kapsamı ........................................................................... 3 
2. BOSPHORUS GRUBUNUN TARİHÇESİ .............................................................. 6 

2.1 Kuruluşu ................................................................................................................. 6 
2.1.1 Kuruluş amacı ................................................................................................. 6 

2.1.2 Topluluk yapısının oluşumu ........................................................................... 7 
2.1.3 Bosphorus isminin verilişi .............................................................................. 7 

2.2 Repertuar ................................................................................................................ 8 
2.2.1 İlk kez icra edilen eserler ................................................................................ 8 

2.2.2 Repertuar analizi ............................................................................................. 9 
2.3 Sanatçılar .............................................................................................................. 10 

2.4 Çalgılar ................................................................................................................. 11 
2.4.1 Kemençe ........................................................................................................ 12 

2.4.2 Miskal ............................................................................................................ 13 
2.5 Albümler ............................................................................................................... 14 

2.5.1 İstanbul’un Rum bestekarları ........................................................................ 14 
2.5.2 Pallas konseri canlı kaydı .............................................................................. 15 

2.5.3 Herod Attikus tiyatrosu canlı kaydı ............................................................... 16 
2.5.4 “540 yıl sonra” kaydı ..................................................................................... 18 

2.5.5 “Labirent’in sesi” kaydı ................................................................................. 18 
2.5.6 Osmanlı İmparatorluğu’nda müzik – Yunan & Türk Bestekarlar ................. 19 

3. TÜRK-YUNAN ETKİLEŞİMİ VE İLK GRUPLAR ............................................ 20 



 
 

6 

3.1 Türk – Yunan İlişkileri ......................................................................................... 20 

3.1.1Yunanistan’daki Türk filmleri ........................................................................ 22 
3.1.2 “Osmanlı” ve “Türk” algısı ........................................................................... 23 

3.2 Mikis Teodorakis & Zülfü Livaneli ...................................................................... 26 
3.3 Ross Daly .............................................................................................................. 28 

3.4 Dynameis tou Aigaiou grubu ................................................................................ 31 
4. BOSPHORUS TOPLULUĞUNUN YUNANİSTAN’DAKİ ETKİLERİ ............ 34 

4.1 Etkileşimlerin Ana Kaynakları ............................................................................. 34 
4.1.1 Bosphorus’un başlıca Konserleri ................................................................... 37 

4.1.1.1 Pallas konseri .......................................................................................... 37 
4.1.2 Diğer başlıca konserleri ................................................................................. 39 
4.1.3 Açılan okullar ................................................................................................ 40 
4.1.4 Çalgılar .......................................................................................................... 41 

4.2 Siyas Kaynaklı Engellemeler................................................................................. 42 
5. SONUÇ ...................................................................................................................... 43 

5.1 Bosphorus Topluluğu’nun Yapısı ile İlgili Değerlendirme .................................. 45 
5.2 Toplulukta Yer Alan İcracıların Gözlemleri ......................................................... 45 

KAYNAKLAR .............................................................................................................. 47 
EKLER .......................................................................................................................... 50 
ÖZGEÇMİŞ .................................................................................................................. 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 

 

KISALTMALAR 

Bkz.          : Bakınız  

E.C.D.D.  : Delfi Avrupa Kültür Başkenti 
Tr.      :  Türkçe 

Yun.         : Yunanca 
CD           : Kompakt Disk  

LP            : Uzun Çalar 
ERT         : Yunan Devlet Televizyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 

 



 
 

9 

TABLO LİSTESİ 

Tablo A.1 İstanbul’un Rum Bestekarları Albümü Sanatçı Kadrosu 

Tablo A.2a Repertuar Tablosu 
Tablo A.2b Repertuar Tablosu 

Tablo A.2c Repertuar Tablosu 
Tablo A.3a Sanatçı Tablosu 

Tablo A.3b Sanatçı Tablosu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 

 



 
 

11 

ŞEKİL LİSTESİ 

Şekil 2.1: Miskal icracısı Yannis Kaymakis 

Şekil 2.2: His master’s voice etiketli İstanbul’un Rum Bestekarları albümü 
Şekil 2.3: 1988 yılında çıkan Pallas konseri kaydı 

Şekil 2.4:  1990 yılındaki Irodion konseri kaydı 
Şekil 2.5: 1994 yılında “540 yıl sonra” başlıklı Likavitos konseri kaydı 

Şekil 2.6: 2000 yılında çıkan Labirent’ten sesler albümü 
Şekil 2.7: 6 CD’den oluşan Osmanlı İmparatorluğu’nda Müzik album serisi 

Şekil 3.1: Rum kemençeci Lambros Leondaridis’in 1950 Yunan yapımı bir filmden 
görüntüsü 

Şekil 3.2:  Ross Daly’nin 1982 yılında çıkan ilk albümü 
Şekil 3.3: Ross Daly’nin yayınladığı ilk kitabındaki Reşat Uca yapımı kemençe 
fotoğrafları 
Şekil 3.4: Ege Kuvvetleri grubunun 1985 yılında yayınlanan albümü 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

12 

 



 
 

13 

MÜZİK LİSTESİ 

1. Eser  Kani Karaca’nın okuduğu Naat. 
2. Eser  Düzenlemesini İhsan Özgen’in yaptığı, Karacaoğlan’a ait sözlerin 
okunduğu eser. 

3. Eser  İstanbul’un Rum Bestekarları albümünde, Necdet Yaşar ve İhsan 
Özgen’in yaptığı beraber taksim. 

4. Eser  Pallas Konserinde İhsan Özgen’in yaptığı Acem taksimi. 
5. Eser  Likavitos Tiyatrosu’nda yapılan beraber taksim. 

6. Eser  Irodion Tiyatrosu’nda Yannis Kaymakis’in miskal icrası. 
7. Eser  Ross Daly’nin 1982’de çıkan albümündeki taksimi.  

8. Eser  Dynameis tou Aigeiou grubunun “Elli” isimli eseri.  
9. Eser  Sokratis Sinopoulos ve Ege kuvvetleri grubu üyesi ile yapılan beraber 
taksim ve Yağcılar Zeybeği. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

14 

 



 
 

15 

BOSPHORUS TOPLULUĞU’NUN 1985-2000 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE 
VE YUNANİSTAN’DAKİ ETKİLERİ 

ÖZET 

 
 
İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği programında yüksek lisans tezi olarak 
hazırlanan bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın amacı, Bosphorus 
Topluluğu’nun 1985 yılında kurulduktan sonra, çağdaş Bosphorus ismi ile yeni bir 
oluşuma geçene kadar yaşanan süreç içerisinde, Yunanistan ve Türkiye’deki etkilerini 
incelemektir.  

Bosphorus Topluluğu Yunan asıllı Nikiforos Metaksas tarafından İstanbul’da kemençe 
sanatçısı İhsan Özgen ile görüşmeleri sonucunda oluşturulan, kapsamı Rum 
bestekarlarının araştırılması ve icra edilmeyen eserlerinin ortaya çıkartılması olan 
topluluktur. Türk ve Yunan müziklerinin köklerini araştırmak temel amacı oluşturur. 
Bosphorus 1985 yılından 2000 yılına kadar 6 albüm ve 50’yi aşkın konser vermiş, 
Türkiye’den daha çok Yunanistan’da bilinen ve Yunan müzik çevrelerinin isminden söz 
ettiği, bugün dahi Yunanistan geleneksel müzik tarihi içerisinde kaynak olarak gösterilen 
topluluktur. Kuruluşundan günümüze yaklaşık 30 sanatçının katıldığı, repertuarında 
daha once icra edilmemiş eserlerin bulunduğu Bosphorus, sadece repertuar bağlamında 
değil, aynı zamanda Türk Müziği ve çalgılarının yaygınlaşması doğrultusunda güvenilir 
bir kaynak niteliğindedir. Topluluğun yapısı itibariyle, sanatçılarının daha özgür ve 
yenilikçi yorumlamalar içerisinde bulunması, dönemin diğer Türk Müziği toplulukları 
ile arasında ciddi bir fark oluşmasına sebep olmuştur. Bunun yanında, Yunanistan’da 
seçkin ve oldukça kalabalık izleyici kitlesi önünde temsiller gerçekleştirmiş, Türkiye’yi 
ve Türk Müziğini başarılı şekilde temsil etmiştir. Türkiye ve Yunanistan’ın geçmişte 
yaşadığı politik kaynaklı bir çok problemin karşısında, barış ve dostluk sembolü olarak 
tarihte yerini almıştır. Bu sebeple 1992 yılında Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Ödülü’ne 
layık görülmüş, günümüzde iki ülke arasında özellikle müzik alanındaki yakınlaşmanın 
temellerini atmıştır.  
Bu tez çalışmasının hazırlanmasında başlıca iki yöntem uygulanmıştır. Bu yöntemlerden 
birincisi alan araştırması, ikincisi ise elde edilen dökümanların geçmişten günümüze 
kronolojik olarak incelenmesidir. Çalışmanın yöntemini oluşturan alan araştırmasında; 
İstanbul ve Yunanistan’ın çeşitli şehirlerinde Bosphorus’ta görev almış sanatçılarla, 
çalışmalarında Bosphorus ve etkileri üzerinde incelemeler yapan ve günümüz 
Yunanistan’ının müzikal konumu üzerinde çalışan akademisyenlerle kişisel görüşmeler 
yapılmış, bu görüşmelerin oluşturduğu güzergah üzerinde Yunanistan’ın sosyal yaşantısı 
doğrultusunda analizler gerçekleştirilmiştir. 
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Tez çalışmasının ikinci yöntemi olarak, kişisel görüşmeler doğrultusunda kronolojik 
olarak ortaya konan belirli olaylar üzerinde; dönemin Yunan ve Türk gazeteleri 
incelenmiş, Türk ve Yunan müzikologların yayınlanmış çalışmaları ve mülakatları 
ekseninde analizler yapılmıştır. Bunun yanında, Türkiye’de bulunmayan sadece 
Yunanistan’da yayınlanan albümler dahil, Bosphorus ismi ile yayınlanan albümler temin 
edilmiş ve analizleri yapılmıştır.  
Bu tez çalışmasında uygulanan yöntemler paralelinde, Bosphorus Topluluğu’nun Türk 
Müziği tarihinde ne denli önemli bir konumu olduğu vurgulanmaya çalışılmış; çok geniş 
bir zaman aralığı içerisinde unutulmaya yüz tutmuş, ortak kültürel mirasımızın temel 
taşlarını oluşturan Türk Müziği repertuarından sundukları başarılı icralar, tekrar kayıt 
altına alınmaya çalışılmıştır.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

17 

THE EFFECTS OF BOSPHORUS ENSEMBLE IN TURKEY AND GREECE 
BETWEEN 1985-2000  

SUMMARY 

 
This study was presented as a master’s thesis to the Turkish Music department of 
Istanbul Technical University’s Social Sciences Institute. It consists of four chapters and 
its objective is to analyze the cultural repercussions of the musical group the Bosphorus 
Ensemble in Greece and Turkey in the period following the group’s foundation in 1985 
up to its recent restructuring under the name Contemporary Bosphorus. 
  
The Bosphorus Ensemble was founded by the Byzantine music expert Nikiforos 
Metaksas of Greece in cooperation with the Turkish kemençe performer İhsan Özgen 
with a research scope that included the study Turkish-Greek (Rum) composers and 
unearthing musical works that are no longer performed. Its main objective was to 
analyze the common roots of Greek and Turkish musical traditions. From 1985 until the 
year 2000, the group has given more than 50 concerts and produced 6 albums. It is better 
known in Greece than in Turkey, and in its active period, alongside its successful live 
events, it was much spoken about in the Greek musical circles, where, to this day, it is 
considered a resource in the historical archives of traditional Greek music. From its 
foundation to date, the Bosphorus ensemble has featured 30 musicians, and its repertoire 
included many works that had not been performed before. It is thus a solid resource not 
only in terms of repertory but also in its effort to popularize Turkish music and musical 
instruments. The structure of the group allowed its artists freer and more progressive 
interpretations, which set it radically apart from the Turkish popular music groups of the 
period.  The Bosphorus ensemble played in front of distinguished crowds more in 
Greece than in Turkey, representing the latter’s musical culture in a cool headed manner 
and with much success. This way, it has assumed a significant place as a symbol of 
peace and friendship in the common history of the Greece and Turkey, which is strife 
with past political conflicts. For this reason, the ensemble was selected to receive the 
Abdi İpekçi Peace and Friendship award in 1991, and has sown the seeds of the current 
cultural exchange between the two countries, especially in the field of music. 
  
A dual methodology has been followed in the preparation of this thesis. The first 
research method is the fieldwork. The second is a chronological analysis of the 
documents thus acquired. 
  
In the fieldwork, personal interviews have been conducted with: artists from Istanbul as 
well as various Greek cities who at one point or another played in the Bosphorus 
ensemble; researchers and academics who specialize on the ensemble and its 
repercussions, and those who study the contemporary musical scene of Greece. Then 
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cultural analysis has been conducted along the itinerary generated by these interviews 
and various documents have been acquired. 
  
In the second methodological leg of the thesis, the chronological analysis of the 
documents, following the leads about particular events provided by the personal 
interviews, the Turkish and Greek newspapers of the period have been examined, and 
analyses conducted along the axes of the writings of musicologists from both countries. 
Moreover, all of the albums of the group, including those that are only available in 
Greece have been acquired and analyzed. 
  
Along its dual methodology, this thesis seeks to stress the utmost importance of 
Bosphorus Ensemble in the history of the Turkish music. Accordingly, an effort has 
been undertaken to collect and rerecord their successful musical executions of nearly 
forgotten works from the Turkish musical repertory, which constitute the keystones of 
our common cultural heritage in a long time span.  
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1. GİRİŞ 

1986 yılında kurulan Bosphorus Topluluğu1, yüksek müzik kalitesi ve yenilikçi müzikal 

yapısıyla Türk Müziği tarihinde ayrı bir yere sahiptir. Kurulduğundan günümüze kadar 

olan dönemde, çeşitli sebeplerden ötürü farklı müzisyenleri bünyesinde toplamış olsa da 

belli bir çekirdek kadronun oluşması, topluluğun devam etmesini de sağlamıştır. Türk-

Yunan kültürleri, İstanbul merkezli Türk Müziği, Mevlevi geleneği ve müziği, 

Zeybekler, Alevi-Bektaşi nefesleri ve diğer bazı halk müziği düzenlemelerini içeren, 14. 

yüzyıldan başlayarak günümüze kadar olan geniş zaman aralığındaki seçilmiş eserlerden 

oluşan repertuarı icra etmiştir. Bu denli geniş bir repertuar ve dönemin çalgılarında en 

yetkin isimlerinden oluşan kadrosu ile hafızalarda yer etmiştir. Ancak topluluğun icra 

ettiği müziğin isimlendirilmesindeki kararsızlık, belirsizlik ya da ticari kaygılar oldukça 

ön plandadır. Türkiye sınırları içerisindeki konserlerde “Türk Müziği” başlığının sıkça 

kullanıldığı görülmüştür. Öte yandan Yunanistan içerisindeki konserlerde ise “Bizans 

Müziği”, “Selçuklu/Bizans Müziği”, “Osmanlı Müziği” ve “İstanbul Müziği” 

başlıklarının yer aldığı tespit edilmiştir. “Türk Müziği” başlığının Yunanistan’da farklı 

anlamlar oluşturacağı düşüncesinin hakim olduğu varsayımı dolayısıyla “Türk” 

kelimesinden daha çok “Osmanlı” ya da “İstanbul” isimleri tercih edilmiştir. Türk ve 

Yunan müziklerinin köklerini araştırma amacı üzerine kurulan topluluğun müzikal ve 

görsel temsillerinin başarısı bir model oluşturmuş ve bu bağlamda üretilen ticari 

projelendirmeler ile belli bir dönemin yarattığı potansiyel üzerinden kurulan farklı 

çalışmalara tanık olunmuştur. Repertuarın yanı sıra; icra edilen çalgılar, toplu icra 

özellikleri ve iletişimi, toplumlar üzerinde görülen psikolojik ve sosyal etkilerin de 

yaşandığı gözlemlenmiştir. Bunun yanında, Türk-Yunan ilişki düzeyinin son yarım 

yüzyıldaki inişli çıkışlı seyri göz önünde bulundurulmalıdır. Amaç doğrultusunda 

gerçekleştirilen etkinliklerin siyasi uzantısı ya da geri bildirimleri nedeniyle, tutarsız bir 

grafik seyreden ilişkilerin kimi zaman gölgesinde kalındığı da tarihte yer almıştır.  

1.1 Çalışmanın Amacı 

Bosphorus Topluluğu’nun temsilini, konserler ve işitsel yayınları kapsamaktadır. Türk-

Yunan ekseninde oluşturulan projelerin, daha çok Türkiye ve Yunanistan odaklı 
                                                
1 ‘Bosphorus’ Türkçe’de Boğaziçi anlamına gelmektedir.  
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gerçekleşmesinin sorgulanması gereken bir durum olmadığı açıktır. Son yıllarda 

Yunanistan’da görülen Türk Müziği icrasındaki artışın ise bu bağlamda sorgulanması 

daha makuldür. Bu durum hakkında yüzeysel yapılacak bir araştırma doğrultusunda 

ortaya çıkan manzara ise belli bazı unsurların geçmişte temellendirildiğinin anlaşılması 

olacaktır. Bosphorus Topluluğu’nun müzikal yapısı, repertuarı, toplu / bireysel icrası ve 

yer alan çalgıların bir bütün olarak ele alınıp, temellendirdiği düşünülen durumla 

bağdaştırmak mümkün görünüyor.  

Bosphorus Topluluğu’nun projelendirilmiş etkinliklerinin hedef noktası Türkiye’den 

ziyade Yunanistan olmuştur. Bu doğrultuda, başlangıçta bu çalışmanın ana problemi, 

Yunanistan’da toplum üzerinde herhangi bir etkinin oluşup oluşmadığı ile ilgiliydi. Eğer 

olumlu ya da olumsuz bir etki söz konusu ise; bu, Yunanistan’da toplumsal bir değişimi 

beraberinde getirmiş midir ya da Yunanistan’da Avrupa Birliği katılımı; bu çerçevede 

komşuluk ilişkilerinin gelişmesi bağlamında iyi ilişkilerin kurulması ve dolayısıyla 

çeşitli kültürel alanlarda oluşmaya başlayan değişim süreci mi ana etkendir? Ancak 

gerek alan araştırmalarında gerekse elde edilen görsel ve işitsel kaynaklarda, somut 

olarak toplumsal değişim gerçekleşip gerçekleşmediği sonucuna varılamadı. Bunun 

yerine, eldeki veriler ışığında Yunanistan’da Bosphorus Topluluğu’nun Türk Müziği’ni 

“yeniden tanıttığı” fikri doğrultusunda çalışma yönlendirildi.  

2009 yılında yayınlanan “Paradosiaka: Music, Meaning and Identity in Modern Greece” 

adlı doktora tezi, Yunanistan’da “gelenekselliğin anlamı” üzerinde incelemelerde 

bulunurken, aynı zamanda toplumda çeşitli disiplinlerde gerçekleşen değişimlerin 

“geleneksellik” üzerinde etkilerini konu almaktadır. Bu bağlamda söz konusu çalışmada 

Bosphorus Topluluğu’nun alt başlık içerisinde incelenmesi, Bosphorus ile bağlantılı ya 

da bahsi geçen zaman dilimindeki diğer kayda değer gelişmelerin sunulması konuyla 

ilgili çalışmamız için yegane saptama ve veriler sunmaktadır. Bosphorus Topluluğunu 

içeren, bu güne kadar yapılmış tek çalışma olması bağlamında, şüphesiz yol gösterici 

niteliği mevcuttur. Yazar Kallimopoulou’nun da bir müzisyen olması ve Bosphorus 

Topluluğu sanat yönetmeni İhsan Özgen’den kemençe dersleri alması onun hem 

Bosphorus’u tezinde konu almasında hem de eğer bir değişim olduysa bunu yaşamış 

olması çalışmamız için ayrı bir değeri olduğunu göstermektedir. Kallimopoulou’nun 

değimiyle “Bosphorus 1980’lerin sonlarında Atina ve Selanik’teki bu canlanma içinde 
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bulunan insanlar arasında sansasyon yarattı” saptaması bu çalışma için cesaret verici 

olmuştur. (2009:116) 

1.2 Çalışmanın Yöntemi ve Kapsamı 

Bu çalışmada öncelikli olarak alan çalışması ve kaynakların tarihsel açıdan incelenmesi, 

kullanılan başlıca yöntemlerdir. Birinci yöntem olarak alan çalışmasında; 2008-2009 

eğitim-öğretim döneminde, Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programı Erasmus ile 

Yunanistan’da bulunduğum süreç içerisinde belli bir proje kapsamında olmaksızın 

tecrübe edilen Bosphorus Topluluğu farkındalığı alan çalışmasının başlangıcını 

oluşturdu. Bu süreç içerisinde Bosphorus’un bulunmasının neredeyse imkansız olduğu 2. 

albüm olan 1988 Pallas konseri kaydını (LP) inceleme ve kopyasını alma fırsatı oluştu. 

Bunun yanında, Selanik’te bulunan En-Chordais okulunu inceleme ve kurucusu 

Kyriakos Kalaicidis ile görüşme olanağı bulundu. Sonraki zaman diliminde, çeşitli 

müzisyenler ile görüşüldü ve belli bir fikir birliğinin mevcut olduğu farkedildi. Bunun 

sonucunda bir yandan alan çalışmasına başlanmış oldu, diğer yandan yapılması 

planlanan master çalışması için konu kesinlik kazandı.  

İkinci olarak, planlanan bir alan çalışması doğrultusunda projelendirilen tez çalışması 

için İstanbul Teknik Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ndan alınan 

görsel ve işitsel kayıt materyalleri sağlandı. Ayrıca Mart 2011’de Yunanistan’da 

yapılacak alan araştırması için Faruk Berksan aracılığı ile Çamlıca Kültür ve Yardım 

Vakfı’ndan ve Yunanistan İstanbul Başkansolos yardımcısı Sabunci’den maddi ve 

manevi katkı sağlandı. Yunanistan’da Atina, Selanik ve Arta şehirlerinde Bosphorus 

Topluluğu konserlerinde dinleyici olarak bulunmuş müzisyenlerle, Türk Müziği alanında 

araştırma yapan akademisyenlerle, Bosphorus’ta görev almış Nikos Tzannis Ginnerup 

ve Bosphorus’u doktora tezinde konu alan Dr. Eleni Kallimopoulou ile kişisel 

görüşmeler yapıldı. Yunanistan’da yaygın olan müzik mağazalarında ve Atina’da 

sahaflarda Bosphorus ile ilgili kayıtlar arandı. Bosphorus’un Yunanistan’da yayınlanan 

ilk kaydı (LP), şimdilerde tükenmiş olan “İstanbul’un Rum Bestekarları” Atina’da 

sahaflarda yapılan araştırma sonucunda bulundu ve dijital ortama aktarıldı. Ayrıca 

Likavitos ve Irodion konserlerinin sadece Yunanistan’da yayınlanmış CD’leri de temin 
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edildi. Yunanistan Parlementosu’nda Türk müzisyenlerinin ülkede faliyetlerde 

bulunması ve büyük ilgi ile takip edilmesi dolayısıyla 1991 yılındaki bir oturumda 

tartışıldığı bilgisine erişildi ancak zaman yetersizliğinden dolayı Parlemento’da inceleme 

için randevu alınamadı. Kişisel görüşmelerin Türkiye ayağı için ise Topluluk’ta yer 

almış sanatçıların büyük bir kısmı, akademisyenler ve kurucu Nikiforos Metaksas ile 

kişisel görüşmeler yapıldı. Topluluğun başarısının oluşmasında en önemli rolü üstlenen 

İhsan Özgen ile görüşmeler yapılmak istendiyse de çeşitli gerekçelerden ötürü bunda 

başarılı olunamadı. Öte yandan; Erol Deran, Mutlu Torun, Hasan Esen, Necip Gülses, 

Bekir Reha Sağbaş, Uğur Işık, Arif Erdebil, Nikos Tzannis Ginnerup, Walter Zev 

Feldman, Markos Skoulios, Eleni Kallimopoulou, Panagiotis Poulos, Sofya Kompotiati, 

Harris Lambrakis, Sokratis Sinopoulos, Derya Türkan ve Mehmet Güntekin ile kişisel 

görüşmeler yapıldı.  

Bunların ışığında, Bosphorus Topluluğu’nun Yunanistan’daki etkilerinin toplum ve 

medya üzerindeki incelemeleri için 1986 yılından 1996 yılına kadar olan Yunanca ve 

Türkçe gazeteler elektronik ortamda tarandı. Öne çıkan Pallas, Likavitos ve Irodion 

konserlerinin afişleri ve konser programlarına erişildi.  

Çalışmanın kapsamı ise Yunanistan ve Türkiye’deki Bosphorus Topluluğu’nun 

etkilerinin gözlemlenmesi sırasında belirlendir. Buna göre; Topluluğun 1985 yılında 

kuruluşundan, en son 2000 yılında yayınlanan “Echoes from the Labyrinth” albümüne 

kadar olan 15 yıllık süreç kapsam olarak belirlendir. Bundaki en önemli sebep, 1994 

yılında farklı bir müzikal seyre sahip “Anadolu Feneri” isimli (Yun: Φανάρι της 

Ανατολής) topluluğun yine Nikiforos Metaksas’ın direktörlüğünde Bosphorus ismi 

altında olması ve bu topluluğa daha önce kurulan yapılanmadan ayırmak için Çağdaş 

Bosphorus topluluğu denmesidir2. Çalışmamızın odak noktasında Yunanistan’daki 

etkiler söz konusu olduğundan dolayı, Çağdaş Bosphorus Topluluğu’nun bu yönde 

kayda değer bir etkisinin bulunmaması ve Klasik Bosphorus kadar takip edilmemesi ilk 

topluluğun araştırılması için neden oluşturdu. Yukarıda belirtilen nedenlerden ötürü, 

belli bir zaman dilimindeki konserlerin ve albümlerin incelendiği çalışmada, “Klasik 

Bosphorus Topluluğu” yerine “Bosphorus Topluluğu” ismi kullanılmıştır. Ayrıca gerek 
                                                
2 Dolayısıyla bir önceki topluğun ismi de Klasik Bosphorus Topluluğu olarak resmi yazışmalar amaçlı 
değiştirildi.  
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Yunanistan’da gerekse Türkiye’de topluluğun Türkçe ismi yerine daha çok bilinen 

“Bosphorus” ismi3 tercih edilmiştir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                
3 Türkçe okunuşu “Bosforus”tur. 
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2. BOSPHORUS TOPLULUĞU’NUN TARİHÇESİ 

2.1 Kuruluşu 

Bosphorus Topluluğu, Yunan asıllı Afrika doğumlu Nikiforos Metaksas4 tarafından, 

1985 yılında İstanbul’da kuruldu. Topluluğun bir çok yayındaki tanıtım metninde 

Metaksas’ın yapımcı ve sanat yönetmeni, İhsan Özgen’in ise müzik direktörü ve 

kemençe sanatçısı olarak görev aldığı yazmaktadır. Metaksas’ın belirttiği üzere, 

topluluğun oluşumunda yer alacak müzisyenlerin seçimini İhsan Özgen yapmıştır.  

2.1.1 Kuruluş amacı 

Bosphorus’un tanıtım metinlerinde belirtilen kuruluş amacı; “Egenin iki yakasındaki 

halkların köklerini araştırmaktır”5. Ancak bu amaç, Bosphorus’un markalaşma sürecinde 

kullanılan ve prestij gereği matbuu bir söylem olarak anlaşılabilir. Topluluğun canlı 

konser kayıtlarının Ada Müzik tarafından 2003 yılında piyasaya çıkan 4 albümünde yer 

alan bu kuruluş amacı, bu yapıda bir topluluk için yeteri kadar merak gidericidir. Diğer 

taraftan, Bosphorus Topluluğu’nun resmi internet sitesinde belirtilen kuruluş amacı da 

aynı sonuca ulaşır şekilde “Ege’nin iki yakasındaki halkları birbirine bağlayan köklere 

ulaşma çabası güden...”6 olarak belirtilmiştir. Ancak belirtilen bu amaç her ne kadar 

ortaya çıkan müziği ve toplum üzerindeki sonuçları ile örtüşse de gerçekte topluluğun 

kuruluş amacı Metaksas’ın Türkiye’de ihtiyaç duyduğu maddi gereksinimleri karşılama 

isteğiydi.  

“Yabancı bir ülkede yaşıyordum, herhangi bir yan gelirim yoktu ve bir şekilde hayattan 

kalmam gerekiyordu. E.C.C.D.’den7 bana yollanan para akışı kesildi. Çünkü 1986’de 

Yunanistan’da ekonomik kriz yaşandı. Yunanistan’da her zaman ekonomik kriz 

yaşanıyor. Bu nedenle tanıştığım İhsan Özgen ile konuşup bir albüm yapmak isteğimi 

                                                
4Nikiforos Metaksas, Yunan diasporasından, Afrika doğumlu ve Fransa’da uzun süre eğitim görmüş, 
Bizams müziği üzerine uzmanlaşmış Yunan sanatçıdır.  
5Ada müzik, 4 cd. 
6 http://www.halkicentre.org/Bosforos.aspx?bid=114 
7 European Cultural Centre of Delphi (Tr: Delfi Avrupa Kültür Başkenti): 1974 yılında hükümeti kurma 
görevi alan Konstantinos Karamanlis tarafından Delphi şehrinin Avrupa’nın kültürel ve entellektüel 
merkezi olarak tekrar canlandırmak amacıyla kurulan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 
http://video.minpress.gr/wwwminpress/aboutgreece/aboutgreece_cultural_foundations.pdf s.320 
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belirttim. Nikolaki, Vasilaki gibi Rum bestekarların eserleri vardı elimde ve bunların 

icra edildiği bir albüm yapmak istedim8”  

Metaksas’ın bu cümlelerinden anlaşılacağı üzere, Bosphorus fikrinin ortaya 

çıkmasındaki asıl amaç, Metaksas’ın İstanbul’da karşılaştığı maddi zorluklardır. Bu 

amaçla çalışmalar yapan Metaksas, sahip olduğu repertuar üzerinde fikir birliğine 

vardığı İhsan Özgen ile topluluğu oluşturdu.  

“Profesyonel bir müzisyen olarak, doğal olarak kabul ettim. Ayrıca, çok büyük saygı 

beslediğim Zaharya ve Kantemiroğlu gibi Rum bestekarların (Osmanlı Rumları9) 

eserlerini kullanırdık…”10 

2.1.2 Topluluk yapısının oluşumu 

Niyazi Sayın ile o dönemde yakın ilişkiler içerisinde bulunan Metaksas, repertuar 

konusunda Niyazi Sayın’dan öneriler aldığını ve bu öneriler yanında sahip olduğu diğer 

yazılı eserlerle beraber repertuar oluşturduğunu belirtmektedir. Repertuar oluşumunda 

ayrıca Walter Zev Feldman ve Nikos Tzannis Ginerrup da önemli katkılarda 

bulunmuşlardır. Topluluğun Türk müzisyenlerden oluşmasının büyük sebebi ise o 

dönemde gerek Türk Müziğinin gerekse icra edilmesi istenen çalgıların yetkin 

isimlerinin İstanbul’da bulunmasıdır.  

2.1.3 Bosphorus isminin verilişi 

Osmanlı İmparatorluğu’nun ‘en çok bilinen Rum bestekarları’nın eserlerinin olduğu bu 

kayıt ile ilk olarak Bosphorus ismi de ortaya çıkmış oldu. İngilicede Boğaziçi anlamına 

gelen Bosphorus, Metaksas’ın Çengelköy’de kaldığı dönemde, boğaz kenarında 

yaşamasından esinlenerek ortaya çıktı. 

“Bir isim bulmak zorundaydım ve Boğaziçi’nde yaşadığım için de Boğaziçi ismini 

koydum. Her gün boğazdan gelen vapurun sesi, benim İstanbul’a gidip gelirken 

kullandığım deniz yolu… Çengelköyde yaşamak büyük bir hediyeydi.”11 

                                                
8  Metaksas, N., 2011. Kişisel Görüşme 
9 Belirtilen gazete mülakatında İhsan Özgen’in parantez içinde ‘Osmanlı Rumları’ ifadesini  kullanıp 
kullanmadığı bilinmemektedir. Bu, yazarın açıklaması olabilir. Ayrıca, orjinal metinde ‘Ottoman Greeks’ 
olarak geçen ifade için ‘Osmanlı Yunanlıları’ yerine ‘Osmanlı Rumları’ tercih edilmiştir.  
10 Gibb, F., 1989: Dateline Gazetesi, Culture & Art, 7. 
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2.2 Repertuar 

Topluluğun kuruluş amaçlarlarından birisi olarak ortaya çıkan Rum bestekarların 

eserlerinin seslendirilmesi fikri doğrultusunda, bugün repertuarlarda bulunan bazı 

eserler, Bosphorus ile günümüz notasyon sistemine aktarılıp gün yüzüne çıkmıştır. Her 

ne kadar Rum bestekarların eserleri ile oluşturulan bir repertuar ile yola çıksa da, 

ilerleyen dönemlerde Türk Müziği’nin başlıca klasik dönem eserlerinin ve bazı halk 

müziği eserlerinin düzenlemeleri de repertuarda yer almıştır. İhsan Özgen dışında, 

Bosphorus Topluluğu’ndaki diğer sanatçıların bireysel çalışmalarının repetuarda yer 

alması öngörülmemiştir. İhsan Özgen bireysel çalışmalarının yanı sıra repertuarda yer 

alan bazı Halk Müziği eserlerinin düzenlemelerini de toplulukla birlikte yorumlamıştır. 

Büyük çoğunluğu saz eserlerinden oluşan repertuarın, yapılan konserlerde ve kayıtlarda 

belli bir düzen içerisinde sıralanması; Türk Müziğinin belli kaidelerine uyulması da bir 

diğer ciddiyet örneği olarak gösterilebilir.  

Bosphorus Topluluğu’nda görev alan Nikos Tzannis Ginnerup, repertuarın oluşumunda 

önemli görevlerde bulunmuştur. Tzannis arşiv taramaları dışında, bulunan eserlerin 

günümüz notasyon sisteminde el yazısıyla yazmıştır. Bunun yanında, müzikolog Walter 

Zev Feldman da Bosphorus’un icra etmesi için bazı eserlerin transkripsiyonunu 

yapmıştır. 

2.2.1 İlk kez icra edilen eserler 

Topluluğun kuruluşundan itibaren bilinmeyen eserlerin ortaya çıkarılması için de 

çalışılmıştır. Bu çalışmaları nedeniyle Bosphorus Topluluğu’nun Türk Musikisi 

tarihinde ayrı bir önemi ve değeri vardır. Yine daha çok Rum Bestekarların bilinmeyen 

eserleri üzerinde odaklanılmış ve bu doğrultuda çeşitli kaynak ve kişiler ile 

görüşülmüştür.  Bunlardan ilki İhsan Özgen’in Ankara radyosunda bulunan bir tanıdığı 

vasıtasıyla yapılan araştırmada içlerinde Peyk-i Safa Peşrevinin ve Tiryaki’nin Hicazkar 

Peşrevi’nin de olduğu bir kaç esere ulaşılmıştır. Bunun dışında, kemani Aleksandır’ın 

Hüseyni Aşiran Saz Semaisi de Muallim İsmail Hakkı Bey’in koleksiyonundan 

alınmıştır. Ayrıca topluluğun bir çok konserinde birinci sırada başladığı Sultan Veled’e 

                                                                                                                                           
11 Metaksas, N., 2011. Kişisel Görüşme 
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ait olabileceğinin belirtildiği Acem Peşrevinin de yine Muallim Hakkı Bey’in 

koleksiyonundan alınması, Hakkı Bey’in eserin sahibi olduğu düşüncesini de 

getirmiştir.12 

1989 yılı yaz aylarında Bosphorus’un provalarında bulunan Walter Zev Feldman’ın 

transkripsiyonunu yaptığı bazı eserler de ilk kez çalındı. Bunlar Tanburi Angelo’nun 

Acem Aşiran ve Kürdi peşrevleri, Dimitri Kantemir’in Buselik ve Muhayyer peşrevleri, 

Eyüblü Mehmet Çelebi’nin Arazbar Peşrevi ve Gazi Giray Han’ın Hüseyni peşrevidir.13 

Uzun bir süre çalınmamış ya da Hamparsum sisteminde yazılmış Rum Bestekarlar’ın 

eserlerini araştıran topluluk, bunların büyük bölümünü Likavitos ve Irodion 

konserlerinde icra etmiştir. Bu eserler içersinde Eyüblü Mehmet Çelebi’nin Arazbar 

Peşrevi ve Dimitri Kantemir’in Buselik peşrevi Türkiye’de de günümüze kadar beğeni 

ile çalınagelmiştir. 

2.2.2 Repertuar analizi 

Topluluğun öne çıkan bir özelliği sözlü eserlerin sözsüz olarak icra edilmesidir. Bu 

şekilde 31 sözlü eserin 11’i sözlü olarak icra edilmiştir. Toplam 93 eserden 31’i sözlü 

eserlerden oluşmaktadır. Albümlerde ve konserlerde icra edilen Mevlevi Ayinlerinin hiç 

birisi sözlü icra edilmemiştir. Naatlar ise özellikle normalden daha hızlı okunmuş ve 

Naat icrasında günümüze kadar süre gelen çalgısız okuma geleneği dışına çıkılarak, 

incelenen ses kayıtlarında Kani Karaca’nın okuduğu Naat’ın belirli çalgıların eşliğinde 

okunduğu kaydedilmiştir. (bkz. CD 1.eser) 

Toplam 93 eserin 6’si İhsan Özgen’in ‘Anadolu Aşıkları’ başlıklı eserlerin 

düzenlemelerinden oluşmaktadır. İhsan Özgen’in düzenlemelerini (Bkz. CD 2.eser) 

yaptığı eserlerindışında icra edilen eserlerin hiç birisinde yapısal bir müdahale 

yapılmamıştır. Bosphorus Topluluğu ile müzik grupları içerisinde yaygınlaşmaya 

başlayan taksim ve beraber taksim uygulamaları, repertuarın çok ilgi çeken tarafıdır. 

Beraber taksim, ilk olarak Niyazi Sayın tarafından, Caz gruplarının yaptığı 

doğaçlamalardan etkilenerek ortaya çıkarttığı ve ilk olarak Necdet Yaşar ve İhsan Özgen 
                                                
12 Ada Müzik, 2003, Osmanlı İmparatorluğu’nda Müzik, I-II, 21 
13 Feldman, Z. W., 2011. Kişisel Görüşme 
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ile oluşturdukları grupta uygulanmıştır. Bu trio ile ünlü Toronto konserlerinde beraber 

taksim ilgi çekmiş ancak bir çok toplulukta tam olarak uygulanamamıştır. Zira, beraber 

taksim müzikal beraberliğin yanı sıra hayat görüşü ve kişisel beğenilerin ancak 

uyuşabileceği birlikteliklerde anlam kazanmaktadır. Aksi taktirde, beraber taksim her 

icracının yaptığı bireysel taksim yapısı içersinden çıkamaz. Bosphorus Topluluğu’nun 

da diğer toplululardan ayırt edici önemli özelliği de beraber taksimlerdir. Bu taksimlerin 

bu toplulukta uygulanması ise İhsan Özgen ile başlamıştır. İstanbul’un Rum bestekarları 

albümünden başlayarak (Bkz. CD 3. eser14), bütün albümlerde ve konserlerde beraber 

taksimler İhsan Özgen’in yönlendirmesi ile yapılmıştır (Bkz. CD 4. eser15 ve CD 5. 

eser16). Ayrıca repertuar listesi bir tabloda verilmiştir. (Bkz. EK A.1a,  EK A.1b ve EK 

A.1c) 

2.3 Sanatçılar 

Bosphorus Topluluğu’nda kuruluşundan itibaren belli bir çekirdek kadronun 

oluşturulmasına çalışılmıştır (Bkz: Tablo A.1). Bilinmeyen sebeplerden ötürü icracıların 

zaman içinde değişimi görülmüştür. İcracıların değişmesinin tersine, icra ettikleri 

enstrümanlar odaklı pozisyonlar önem arz etmiştir. Kemençe, kanun, ud, tanbur, ney, 

çello ve vurmalı çalgılarının kesinlikle değişmediği bir oluşum dikkat çekmektedir. 

Topluluğun oluşumundan bu yana, çekirdek kadroyu oluşturanlar; bu çalgıların musiki 

çevreleri tarafından kabul görmüş en başarılı, icrasında üst düzey ve Türk Müziği 

geleneğine bağlı sanatçılardır. Görüşmeler sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda, 

belirlenen repertuarın icrasının Türk müzisyenler tarafından yapılmasının temel sebebi 

ise Yunanistan’da bu kapsamda oluşturulan repertuarın icrası için sanatçı sıkıntısı 

çekileceği kanısıdır.  

İstanbul’un Rum Bestekarları Albümü 

                                                
14 İstanbul’un Rum Bestekarları albümünde, İhsan Özgen ile Necdet Yaşar’ın yaptığı Rast makamındaki 
beraber taksim örneği. 
15 Yunanistan’daki ilk konserdeki ilk eserin İhsan Özgen’in Acem taksimi ve daha sonra ara ara 
topluluğun katılımı ile yapılan beraber taksim. 
16 Osmanlı İmparatorluğu’nda Müzik album serisinin, Likavitos canlı konser kayıtlarının yer aldığı 
CD’deki ve Zeybeklerden seçkilerin yapıldığı kaydın içerisinde eserleri birbirine bağlamak amaçlı yapılan 
beraber taksimler: 0 - 2’.45”, 6’.05” - 9’.44”, 11’.58” – 14’.40” 
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İhsan Özgen Kemençe 

Necdet Yaşar Tanbur 

Hüsnü Anıl Kanun 

Ömer Erdoğdular Ney 

Süleyman Erguner Ney 

Fırat Kızıltuğ Viyolonsel 

Hurşit Ungay Kudüm 

Ferruh Yarkın Bendir 

Tablo A.1: İstanbul’un Rum Bestekarları Albümünün Sanatçı kadrosu 

 

Bosphorus Topluluğu’nun, daha önce belirtilen araştırmanın sınırlarının çizildiği Çağdaş 

Bosphorus Topluluğu’nun oluşumuna kadar olan süreç içerisindeki sanatçı kadrosu en 

çarpıcı örnek olan İhsan Özgen dışında büyük bir değişikliğe uğramamıştır. İstanbul’un 

Rum Bestekarları albümünün sanatçı kadrosu akabinde gelen albüm ve konserlerde 

büyük oranda değişmiş ancak Çağdaş Bosphorus Topluluğu’nun oluşumundan sonra 

değişmeyen bir kadro gözlemlenmiştir.  

Toplulukta yer alan bütün sanatçılar bir çizelgede gösterilmiştir. (Bkz: A.2 ve A.2b) 

2.4 Çalgılar 

Zengin bir çalgı oluşumu ile dikkat çeken Bosphorus Topluluğu’nda; kemençe, kanun, 

ud, tanbur, ney, çello, miskal, kudüm, bendir, davul ve zil kullanılmıştır. Bu çalgılar 

arasında öne çıkan kemençe ve sadece bir konser kaydında müzikal kurgu gereği yer 

alan miskaldir. Rebabın kullanılması için düşünceler olduysa da daha sonra bundan 

vazgeçilmiş. Çalgılar başlığı altında iki çalgı; kemençe ve miskal ayrı başlıklar ile 

incelenmiştir. Bunun temel sebebi, Bosphorus Topluluğu ile özdeşleşen ve bunda İhsan 

Özgen’in de etkisinin tartışılmaz olduğu kemençe çalgısının ağırlığıdır. Çağdaş 
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Bosphorus Topluluğu’na kadar yaşanan süreç içerisinde, topluluğun müzikal liderliği 

İhsan Özgen ve dolayısıyla kemençe tarafından sağlanmış, özellikle beraber taksimlerde 

kemençenin ağırlığının belirgin düzeyde olduğu görülmüştür. Bunun yanında, yapılan 

görüşmeler kapsamında, çello çalgısının bu repertuar içerisinde kullanılması ve 

icracısının bayan oluşu topluluğun etkisinde önemli rol oynamıştır.  

2.4.1 Kemençe 

Kemençenin, Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan’da da uzun bir geçmişe ve geleneğe 

sahip olduğu bilinmektedir. Bilhassa Ege adaları, Girit, Kuzey Yunanistan ve Mora 

yarım adasında bulunan çok çeşitli kemençe türleri ve kullanılan müzikler önemli bir 

kültürün gemişten günümüze var olduğunu göstermektedir. Ancak, İstanbul’da Türk 

Müziğinde icra edilen kemençe ve teknik özellikleri ile Yunanistan’daki aynı müzikte 

icrasında çeşitli farklılıklar görülmektedir. Her ne kadar, Bosphorus Topluluğu’ndan 

önce, kemençenin Yunanistan’da Türk Müziği icrasının işitsel materyallerine ulaşmakta 

zorluklar çekilse de, Bosphorus Topluluğu’nda kemençenin bulunması Yunanistan’da 

ilgi çekmiş ve merak uyandırmış bir durum olarak öne çıkmaktadır. Yunanistan’daki 

konserlerde bulunmuş müzisyenler ve müzikologların ortak görüşü, genel kanıyı 

destekleyici nitelikte; kemençenin diğer yaylı çalgılardan farklı olan tını özellikleri 

büyük ilgi topladığı bilinmektedir. Bir çok Rum bestekarın varlığından Bosphorus 

Topluluğu ile haberdar olan Yunan müzisyenler, konserlerde İhsan Özgen’in icra ettiği 

kemençe ile de ilk kez karşılaştılar. 

Bu konuda çok çarpıcı bir örnek olan ve şu anda Yunanistan’da müzik çevreleri 

tarafından en başarılı kemençe icracısı olarak görülen Sokratis Sinopoulos, çocuk yaşta 

ailesi ile beraber katıldığı topluluğun Likavitos konserinde, İhsan Özgen’in icra ettiği 

kemençenin sesi karşısında etkilenen ailesinin yönlendirmesi ile kemençeye başlamıştır. 

Başlangıçta İhsan Özgen ile çalışmış, devamında Ross Daly’den uzun süre dersler almış, 

daha sonra İstanbul’a gelip Alaaddin Yavaşça’nın meşklerinde bulunmuştur.  

3. Bölümde daha ayrıntılı değinilecek olan Ross Daly de kemençe ile ilgili İstanbul’a 

gelip İhsan Özgen’den dersler almıştır. Daha sonra Sokratis Sinopoulos’a kemençe 

dersleri veren Daly, Yunanistan’daki mevcut doğu müziği ve Türk Müziği 
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“popülerliği”ni avantajlı şekilde kullanan ve bu müziğin Yunanistan’da daha da çok 

benimsenmesini sağlayan kişidir.  

2.4.2 Miskal 

Bosphorus Topluluğu’ndan bu yana istikrarlı bir çalgı politikası yürütüldüğü 

görülmektedir. İcra edilen müziğin en doğal halini ve geleneksel yapısını sunan 

çalgıların “talep doğrultusunda” değil, icra edilecek müzik ekseninde kullanılması kayda 

değerdir. Zira, 31 Mayıs 1990 yılında, Atina Irodion antik tiyatrosunda verilen konserde, 

icra edilen Anadolu Aşıkları repertuarı ve kurgulanan atmosfer doğrultusunda konuk 

sanatçı Yannis Kaymakis miskal çalmıştır. (Bkz. Şekil 2.1 ve CD 6. eser) Ancak bu 

çalgının icrasındaki büyük zorluklar, sürekli kullanılmasında sıkıntılar yarattığı için belli 

bir repertuar üzerinde icrası gerçekleştirilmiştir. Zira, Türk Müziği’nde kullanılagelen 

çeng, miskal gibi icra edilecek eserin makamına göre akort edilmektedir ve bu durum 

farklı makamların yer aldığı akıcı bir repertuarda devamlı kullanılmasını 

güçleştirmektedir.   

 

Şekil 2.1: Miskal icracısı Yannis Kaymakis 

Miskal’in bu konserde kullanılmasının bir diğer nedeni de “Türk Alevi Ozanlarından 

Şarkılar” başlıklı Irodion Konserinin ikinci bölümünde, Aşık Veysel, Pir Sultan Abdal, 

Yunus Emre, Karacoğlan belirtilen eserlerinin sözlü olarak okunması ve bu bölümde 

şiirlerin ön plana çıkartılmasıdır. Fuzuli’ye dayandırılan miskalin şiir ile olan duygusal 

bağı sadece sesi ile değil aynı zamanda yapısı itibari ile de etki uyandırır.  



 
 

32 

“XVI. Yüzyıl Osmanlı Şairlerinden Fuzuli’ye göre (1480-1556) şiir kelimelerle 

söylenen bir musiki, şair de ses veren bir musiki aletidir. Şair, vücudu sevgilisinin 

oklarıyla delik deşik olduğu zamanlarda kendini miskal’a benzetir (Banarlı, 1987:535; 

Can, 2004:202).  

XIX. yüzyılın ilk yarısında miskal icrasının azaldığı ve daha sonra terkedildiği çeşitli 

kaynaklarda yazılsa da 1990 yılında Yunan sanatçı tarafından Bosphorus Topluluğu’nda 

icra edildiğini görüyoruz.  

2.5 Albümler  

2.5.1 İstanbul’un rum bestekarları 

 

Şekil 2.2: His Master’s Voice firma etiketli ve 170142 numaralı olarak 1987’de 

Yunanistan’da kaset, CD ve LP olarak piyasaya çıktı. 

Kısa süren provalardan sonra Bosphorus ismi proje başlığı olarak kullanılarak ‘Şehrin 

Rum Bestekarları’17 (Yun. Ρωµιοί Συνθέτες της Πόλης) başlıklı ilk plak ve CD kaydı 

yapıldı18. Topluluk, “Bosphorus” ana başlığı ile kurulduğunda ne Türkiye’de ne de 

                                                
17 ‘Şehir’ kelimesi (yun: Πόλης), Yunanca’da, halk arasında İstanbul’u işaret eden bir anlamda yaygın 
olarak kullanılır.  
18 Bu plak ve CD, His Master’s Voice firma etiketli ve 170142 numaralı olarak 1987 yılında 
Yunanistan’da piyasaya çıktı ve yaklaşık 40 bin adet sattı.  
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Yunanistan’da herhangi bir konser verilmeden çıkartılan bu kayıt, öncelikli olarak 

Yunanistan’da dinleyici ile buluştu. Amaç, Yunanistan’daki dinleyici kitlesini ölçmek ve 

gelecek dönemlerde yapılacak konserler öncesi zemin hazırlamaktı.  

Bu ilk kaydın kapağında kullanılan öğeler dikkat çekicidir. Boğazı temsil eden bir 

manzara içerisinde, cami minaresi ve bir külliyenin görüldüğü yerleşim bölgesinin resmi 

üzerinde ve ‘Şehrin Rum Bestekarları’ alt başlığının altında Dimirti Kantemir, Zaharya, 

Vasilaki, Nikolakis ve Andonis Kiryazis’in isimleri mevcuttur. Yunanistan’da 

dinleyicinin Bosphorus’u ilk defa duyacağı bu kaydın kapak resminde dikkat çeken 

durum, herhangi bir milliyetçi öğenin ya da dolaylı yoldan ima edici bir uyaran 

bulunmamasıdır (Bkz. Şekil 2.2).  

“İlk kayıt ‘Bosphorus’ 1986 yılında İstanbul’da kaydedildi. Öncelikli olarak bu kaydı 

Yunanistan’da satmak istedik ve sonuçta İstanbul’un Rum bestekarlarının müziklerini 

çalmış olduk”. (bkz. B.1)19 

2.5.2 Pallas konseri canlı kaydı 

15 Mart 1988 yılında Atina Pallas Tiyatrosu büyük salonunda verilen konserin 

kayıtlarının paylaşıldığı bu albüm, Bosphorus’un Yunanistan’daki ilk konserini 

içermektedir (Bkz. Şekil 2.3). İlk albümde icra edilen repertuardan farklı olarak, bu 

albümde zeybeklerin icrası da dikkat çekmektedir.  

                                                
19 Gibb, F., 1989, Dateline, Culture & Art, 7 
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Şekil 2.3: Lyra firması tarafından 1988 yılında sadece LP olarak piyasaya sürüldü. 

2.5.3 Herod Attikus tiyatrosu20 canlı kaydı 

Bosphorus Topluluğu’nun Yunanistan’daki en önemli konserlerinden birisi olan Herod 

Attikus Tiyatrosu konserinin, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Philippe 

Labreveux’un sponsorluğunda piyasaya çıkan albümüdür. Ayrıca Bu konser nedeniyle, 

Bosphorus Topluluğu 1992 yılında Abdi İpekçi Barış Ödülü’ne21 layık görülmüştür. 

(Bkz. Şekil 2.4, EK B.2 ve B.3) 

                                                
20 Irodion Tiyatrosu olarak söylenmektedir. 
21 Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Ödülü, 90’lı yıllarda 2 senede bir Atina veya Ankara’da verilen barış 
ödülüdür.  
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Şekil 2.4: Atina Herod Attikus Antik tiyatrosunda 31 Mayıs 1990 yılında     

kaydedilen konserin Birleşmiş Milletler Sponsorluğunda çıkan CD formatındaki 

yayını (Bkz. EK B.4). 
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2.5.4 “540 yıl sonra” kaydı 

 

Şekil 2.5: 7 – 8 Eylül 1989 yılında, Atina Likavitos antik tiyatrosunda kaydedilen 

konserin albümü 1994 yılında piyasaya çıkmıştır. 

 

2.5.5 “Labirent’in sesi” kaydı 

 

Şekil 2.6: 2000 yılında hem Türkiye’de hem de Yunanistan’da piyasaya çıkmıştır. 



 
 

37 

 

2.5.6 Osmanlı İmparatorluğu’nda müzik – Yunan & Türk Bestekarlar 

2004 yılında Türkiye’de piyasaya çıkan Osmanlı İmparatorluğu’nda Müzik başlıklı 4 

kitapçıklı toplam 6 CD’den oluşan albüm serisi, Bosphorus Topluluğu’nun 

Yunanistan’da gerçekleştirdiği önemli ve en çok ses getiren konserlerdeki eserlerin 

toplandığı bir albümdür (Bkz. Şekil 2.7). Tek başına bu albüm serisi, içerdiği açıklayıcı 

bilgiler ile Bosphorus Topluluğu’nu tanımlayabilir.  

 

Şekil: 2.7: 6 CD den oluşan 4 kitapçıklı albüm olarak Türkiye’de piyasaya çıkmıştır. 
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3. TÜRK-YUNAN ETKİLEŞİMİ VE İLK GRUPLAR 

3.1 Türk-Yunan ilişkileri 

1980’lerde Yunanistan’da kuşkusuz “anti-Türk” hava hakimdi. Bunun sebeplerinin yanı 

sıra, anti-Türk düşüncenin ana kaynağını tarihi bir takım olaylardan ötürü siyasi 

politikalar oluşturuyordu. Osmanlı’nın parçalanması sırasında bağımsızlığını kazanan 

Yunanistan, devam eden tarihi süreçte Türkiye ile uzun bir süre yakın ilişki içerisinde 

olmadı. Yunanistan’da büyük felakete yol açan Anadolu’daki yenilgisi sonrasında 

yaşanan büyük nüfus patlaması ve takip eden olayların özetlenmesi Türk-Yunan 

ilişkilerinin günümüze kadar geçmişini açıklayabilir.  

Yunanistan’nın Anadolu’da Ankara’ya ulaşma gayretleri sonucunda geri çekilmesi, 

Türkiye’den ikinci bir nüfus göçünü beraberinde getirdi. Kaynaklara göre savaştan sonra 

özellikle İzmir ve diğer batı illerinden Yunanistan’a zorunlu göç edenlerin sayısı bir 

buçuk milyonu geçmektedir. Atina’nın o dönem büyük bir kasaba olarak nitelendiği 

düşünülürse bu bir buçuk milyonluk göç eden nüfusun büyük bölümünün Atina’ya 

yerleşmesi hem Atina’nın bir anda şehirleşmesine hem de şehirde büyük bir kaosun 

oluşmasına sebep oldu. Savaştan çıkan Yunanistan’ın içinde bulunduğu ekonomik 

darboğaz ve kısa sürede yükselen işsiz nüfusun kontrolü problem oluşturdu. Atina’daki 

suç oranlarında ciddi bir artış görüldü. Göç eden nüfusun ise yerli Atinalılar tarafından 

kabulü ayrı bir problem oluşturdu. Göç eden halkın toplu olarak bazı bölgelere 

yerleştirilmesi, berberinde onlara karşı ayrımcılığın da sebebi oldu.  

Bosphorus Topluluğu’nun başarısının gerçekleşmesindeki zeminin hazırlanması, sadece 

icra ettikleri Türk Müziği alanında gerçekleşmemiştir. Türk-Yunan dostluğundan 

bahsedildiği ancak bunun bir fenomen olduğu 1980’lerde, Türk-Yunan yakınlaşmasını 

sağlayacak her türlü çalışma, aynı doğrultuda ilerleyen herhangi bir proje için zemin 
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niteliği taşımaktadır. Mikis Teodorakis’in popüler müzik tarzı da bu yönde bir araç 

vazifesi görmüştür.   

Bosphorus Topluluğu’nun efsaneleşmiş önemli konserlerinin yüksek seviyede ilgili 

müzik severler tarafından takip edilmesi ve devamında Yunanistan’da Türk Müziği’ne 

karşı olan ilginin artması konusunda, Bosphorus’tan önce Yunanistan’da benzer 

etkinliklerin yapılıp yapılmadığı da incelenmelidir. Açık olarak görülmektedir ki, 

Yunanistan’da daha önceden belli bir alt yapı oluşmuştu. Ancak hem ne tür etkinliklerle 

bunun sağlandığı konusunda sağlıklı bilgilere ulaşmakta, hem de Yunanistan’ın önde 

gelen konser salonları olsa dahi 2000 yılından önceki kayıtlarına erişmekte zorluk 

çekilmektedir.  

Şu bir gerçektir ki Bosphorus, Türkiye’den Yunanistan’a Türk Müziği’nin temsili için 

giden ilk topluluk değildir. Daha öncesinde topluluk yapısında ya da nispeten daha ticari 

proje odaklı bireysel teşebbüsler de mevcuttur. Bunlar müzikal yapısı itibariyle çeşitlilik 

göstermektedir. Zira, Kani Karaca’nın kayıtlarına erişemediğimiz ancak bilinen, 80’li 

yıllardaki mevlevi ayini temsili, dönemin popüler müzik etkinlikleri ya da iki ülke 

ortaklığı söz konusu olan bir rebetiko konseri de Bosphorus için dolaylı yoldan zemin 

hazırlamış olabilir. 

Diğer taraftan, bir çok Yunan müzisyen için Bosphorus’un zeminini hazırlayan kişi Ross 

Daly’dir. Daly’nin müziği için Yunanistan’da etnik müziğe ilginin başlangıcı 

söyleminden bahsedilebilir. Bir çokları için ise Ross Daly, Yunanistan’da doğu müziği; 

Anadolu müziği, Afgan ve İran müziklerinin / çalgılarının sunumunu gerçekleştirmiştir.  

1994 yılında yazdığı, Yunanistan’dan Anadolu, Orta Asya ve Hindistan geleneksel 

çalgılarını tanıttığı “Geleneksel Müzik Aletleri”22 isimli kitap her ne kadar bilimsel 

içerikten yoksun olsa da Yunanistan’da geleneksel müzik ve çalgılarının tanıtılmasında 

önemli bir adımdır.  

Doğrudan Türk Müziği yapmaması, çeşitli müzik türleri ve çalgıları ile icraları, Daly’nin 

bu bağlamda Bosphorus öncesi Türk-Yunan müzik etkileşimlerini gerçekleştirdiğini 

göstermemektedir. Ancak, Yunan toplumunda oluşan doğu müzikleri farkındalığını 

oluşturan kişi olarak göstermek yanlış olmaz.  
                                                
22 Daly, R., 1994, Geleneksel Müzik Aletleri, Patras Belediyesi 
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Görülmektedir ki, Bosphorus’un müziği ya da kapsamı ile ilgili kesin bir farkındalık 

oluşturulmamış ancak doğu müzikleri/çalgıları ve “Türk-Yunan kardeşliği” ilişkileri 

doğrultusunda önemli bir zemin hazırlanmıştır. Bosphorus’un, oluşan Türk-Yunan 

yakınlaşma atmosferinden ticari anlamda da faydalandığı anlaşılmaktadır. 

3.1.1 Yunanistan’daki Türk Filmleri 

Özellikle 1950’li yıllar, cunta dönemi ve 80’li yıllara uzanan zaman diliminde, 

Yunanistan’da Türk filmlerinin mevcut olduğu bilinmektedir. Bu filmler içerisinde Türk 

yapımı olanların yanı sıra Yunan yapımı filmlerde mevcuttur (Bkz. Şekil 3.1). Bu 

filmlerin çekildikleri yer ya da teması genellikle İstanbul’dur. Bu filmlerde genellikle 

bulunan aşk, özlem, aile ilişkileri gibi genel temaların arasında, kullanılan müzikler de 

dikkat çekicidir. Zira, bu müzikler Yunanistan’da doğu düşüncesini ya da İstanbul 

özlemini kuvvetlendiren önemli etkenlerdendir. Oryantalist bakış açısıyla yapılan 

filmlerin yanı sıra nüfus mübadelesinin eleştirildiği ve Osmanlı dönemini yansıtan 

Yunan yapımı filmlerin içersinde verilen küçük mesajlarda mevcuttur. Yunan yapımı bu 

filmlerin bazılarında, yine oryantalist düşünce ile düzenlemesi yapılan ve tam olarak 

Türk Müziği çerçevesi içerisine koyamayacağımız müziklerin kullanıldığı, bu 

müziklerin filmlerin çekildiği dönemde İstanbul’da yaşayan Rum icracılar tarafından 

icra edildiği de görülmüştür.  

 

Şekil 3.1: 1950’lerde çekilen bir Yunan yapımı film. Sol tarafta kemençeyi icra eden 

kişi Rum kemençe sanatçısı Lambros Leondaridis’dir. 
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Diğer taraftan, Yunanistan’da cunta dönemindeki Türk yapımı filmlerin içerisinde 

İstanbul temalı filmlerin çokluğu dikkat çekmektedir. Bunlar arasında Türkan Şoray ve 

Zeki Müren’in filmleri ön plandadır (Bkz. EK B.5 ve EK B.6) 

3.1.2 “Osmanlı” ve “Türk” algısı 

Bosphorus Topluluğu’nun faliyetlerinde kullandığı tanıtım metinlerinde geçen 

amaçların, topluluğun sunum şekli açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu 

projenin özellikle Yunanistan’da ki sunum yöntemi ayrı bir bilimsel çalışma yapılacak 

derecede ilgi çekicidir. Bosphorus’un (Klasik Bosphorus) piyasaya çıkan albümlerinin 

pek azı Türkiye’de bulunmaktadır. İlk albüm dahil, diğer bir çok albüm öncelikli ve 

özellikle Yunanistan’da sunulmak üzere çıkarıldı. Türkiye’de Bosphorus’un müzikal 

yapısı, 16. yüz yıldan başlayan dönemin müziğini icra eden bir topluluk olarak 

bilinmektedir. Ancak, Yunanistan’da ‘Osmanlı dönemi Rum bestekarları’, ‘Osmanlı-

Rum bestekarları ve müzikleri’, ‘İstanbul’un Rum Bestekarları’ gibi; Osmanlı’nın 

birleştirici ve çok kültürlü yapısının altında başlangıcı sağlanan ve kendine yer edinen 

bir proje olarak göze çarpmaktadır.  

Dönemin incelenen gazete haberlerinde ise, Küçük Asya Müziği (Μικρά Ασία23), Derviş 

Müziği ve Zeybekler vurgusunun nispeten daha çok yapıldığı gözden kaçmamaktadır. 

Bugün dahi kullandığımız “Türk Müziği” kavramının, Yunanistan’daki konserlerde 

özellikle kaçınılan bir kavram olduğu dikkat çekicidir. Bunun, dönemin Türk-Yunan 

ilişkilerindeki kritik durumlar dolayısıyla kurgulanmış olabileceği de unutulmamalıdır. 

Zira, Yunanistan’da yer alan konser duyurularında kullanılan başlıklarda “Türk Müziği” 

ifadesi, yapılan incelemelerde çok nadir olarak gazete ilanlarında mevcuttur. Bunun 

dışında, Türkiye’deki konser duyuruları ya da gazete haberlerinde kimi zaman Osmanlı 

kimi zaman “Türk Müziği” ifadelerinin beraber kullanıldığı görülmüştür.  

“Derviş ritüeli müziği ve Aydın zeybekleri, İstanbul’dan Türk Müziği, Yunanistan’da 

15-21 Mart arasında 3 konserle sergilenecektir.”24 

                                                
23 Kimi kaynaklarda Küçük Asya’nın, Anadolu’nun tamamı için, kimi kaynaklarda ise Türkiye’nin Ege 
kıyıları için kullanılmıştır.   
24 Bosphorus Topluluğu’nun yaptığı müzik için ‘Türk Müziği’ ifadesinin kullanıldığı haberlerden. Ta Nea, 
11 Mart 1988, Sayfa 21.  
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Bir çok Bosphorus metninde yer alan yazılar Nikiforos Metaksas tarafından yazılmıştır. 

Bunlarda, Bosphorus Topluluğu’nun tanımı içerisinde, öncelikle bugün Türk Müziği 

olarak söylenegelen kavramın açıklaması yer almaktadır. Türk Müziği tanımına özellikle 

karşı çıktığı gözlerden kaçmamaktadır. Bosphorus’un müziğini tanımlarken ise yaptığı 

müziğin kısaca Yunan-Türk müziği sentezi olduğunu iddia edici alt yapıyı 

kullanmaktadır.  

“Bizans ve Pers müzik sistemlerinden miras kalan bu müzik türü, anlaşılmaz bir biçimde 

Klasik Türk Müziği olarak adlandırılmakta. Oysa, eski zamanlarda “İlm-i Musiki” ya da 

“Şark Musikisi” adıyla anılıyordu.”25 

Bosphorus Topluluğu’nun Yunanistan’da 1988 yılında yaptığı 7-8 Eylül Likavitos 

konserlerini içeren ikinci turne için basılan, repertuar ve topluluğun yapısı hakkında 

oldukça geniş anlatıma yer verilmiş programda Türk Müziği’nin tanımı yapılırken şu 

ifadeler yer veriliyor: 

“Bosphorus; Mısır, Mezopotamya, Antik Yunan ve Asya gibi ortaçağ Anadolusu’nun 

antik kültürlerinden çağlayan bir müzik geleneğini yeniden hayata döndürmeyi 

amaçlamaktadır.”26 

Direkt olarak “Türk Müziği” ifadesine yer verilmeyen bu giriş cümlesinde, “son halini 

İstanbul merkezli Osmanlı İmparatorluğu’nda alan müzik” olarak belirtilen Bosphorus 

repertuarının açıklaması da yukarıda belirtilen yargıları destekleyici niteliktedir. 

Topluluk üyeleri sanatçılarla yapılan kişisel görüşmelerde bu konu üzerinde görülen 

fikir birliği, Yunanistan’da temsili yapılan müziğin “Türk Müziği” başlığı altında 

olduğudur. Ancak, bu düşünce içerisinde olsalar dahi, konser programlarında yer alan 

bilgilerin (Yunanca) ayrıntıları, Yunanistan’da yayınlanan LP ve CD’lerin açıklamaları, 

dönemin yayın organlarında çıkan haber ve yer verilen mülakatlardaki metinlerde ve 

Türkiye’de (Türkçe ve İngilizce) yayınlanan CD’lerdeki açıklamaların içerikleri 

konusunda herhangi karşı bir fikir belirtilmedi. Bu konuda yalnızca 1992 yılında 

topluluğa katılan ve daha sonra ayrılan kanun sanatçısı Bekir Reha Sağbaş’ın ifadesi, 

sadece onun bu ayrıntı hakkında karşı görüşe sahip olduğunu göstermektedir. Zira, 
                                                
25 Osmanlı İmparatorluğu’nda Müzik, Eğlence Müzikleri ve Zeybekler, 6-7 Eylül 1989 Likavitos Konseri, 
IV.CD, S.7 
26 7-8 Eylül 1988 Likavitos Konserleri program kitapçığı.  
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Sağbaş’a göre; “icra edilen müzik ne Osmanlı Müziği ne de İstanbul Müziği’dir. İcra 

edilen müzik Türk Müziği’dir ve repertuarda yer alan gayri müslim ya da Türk asıllı 

olmayan bestekarların eserleri Türk Müziği’ne katkı değil, hizmettir”.27 

Bosphorus Topluluğu’nun alt başlık olarak, bilimsel anlamda incelendiği şu ana kadar 

tespit edilen tek çalışma olan Eleni Kallimopoulou’nun Paradosiaka: Music, Meaning 

and Identity in Modern Greece28 başlıklı doktora tezinde, yukarıda bahsedilen 

ayrımlardan farklı olarak, Bosphorus Topluluğu’nun icra ettiği müzik için Türk Sanat 

Müziği ve Türk Klasik Müziği isimleri kullanılmıştır. Ayrıca, bu terimlerin üzerinde 

özellikle durulmayıp, yukarıda bahsedilen farklı isimlendirmelerin nedenleri hakkında 

da ayrı bir inceleme yapılmadığı anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan, Osmanlı ya da Türk Müziği başlıklarının kullanımında mesafeli 

davranılmasının sadece Türk Müziği’nin Bizans Müziği’nin devamı olduğu 

düşüncesinin sonucu olmasından ziyade, Yunanistan’da Türk  kavramına karşı geniş bir 

zaman diliminde “oluşturulan” mesafedir. Bu konuda Dr. Markos Skoulios şöyle bir 

görüş bildirmiştir. 

“Bize karşı lise dönemine kadar devletin okullarında, özellikle tarih ile ilgili derslerde 

Türklere karşı mesafeli olmamız fikri ile sonuçlanan çok fazla empoze politikası 

güdüldü. Her zaman için Türklere karşı düşman gözü ile bakmamızın yanında aynı 

zamanda bir Türk korkusu da yaratıldı. Evet! Türklerden kimi zaman korkuyorduk. 

Bütün bunların Bosphorus Topluluğu öncesi ve sonrasında etkisi oldu. Her ne kadar 

Yunanistan’daki müzik camiası, sanatçılar bu türden konularda daha duyarlı olsalar da, 

bahsettiğim bu durum her zaman mevcuttu. Bosphorus’un kimi zaman çok beğenilmesi 

kimi zaman ise bir takım politik problemlere sebep olması da bahsettiğim bu ikilemin 

yarattığı sonuçtur.”29 

 

                                                
27 Sağbaş, B., 2011, Kişisel Görüşme 
28 ‘Paradosiaka: Music, Meaning and Identity in Modern Greece’ adlı doktora tezi, 2009 yılında 
yayınlanmıştır ve Yunanistan’nın geleneksel müziği hakkında önemli bir kaynak olarak 
değerlendirilebilir. S. 115, 116 ve 117.  
29 Skoulios, M., 2011, Kişisel Görüşme 
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3.2 Mikis Teodorakis & Zülfü Livaneli 

1923 yılnı takip eden 10 içerisinde, Türkiye’nin kurtuluş savaşından yenik dönen ordu 

ile beraber bir buçuk milyon insan Yunanistan’da bir kaos ortamı oluşturmasının 

yanında aynı zamanda ‘Rembetiko’ isimli bir müzik de oluşturdular. 1965’te bu müzikle 

ilgilenmeye başlayan Thedorakis, çeşitli heves kırıcı tepkilere rağmen “Türk Stili” 

müzik ile ilgilenmeye devam etti.  

“1965’de Rebetika’yı araştırmaya başladığımda, bir çok orta sınıf Yunanlı, özellikle 

müzik bilgisi yüksek olanlar, “düşük sınıf” ya da “Türk stili müzik” içine karışmamdan 

dolayı benim cesaretimi kırmaya çalıştırlar.”30 

Bu şekilde bir girişim devrim niteliğindeydi. Hafızaların çok taze olduğu dönemlerde, 

Theodorakis’in Rembetiko ile ilgilenmesi sonucunda, kimilerine göre kendi yaptığı 

devrimlerin kurbanı oldu.  

Yunanistan’ın 1981 yılında Avrupa Birliği’ne girmesini takip eden dönemde, bu 

ülkedeki bir takım sosyal yaşantı dengelerinin değiştiği gözlemlenmiştir. Zira, o 

dönemde Türkiye ile olan siyasi ilişki bozukluğu, her iki ülke toplumunda karşı taraf 

için olumsuz yönde düşüncelerin yerleşmesine zemin hazırlatmıştır. Ancak, Avrupa 

Birliği’nin Yunanistan üzerindeki çeşitli uygulamaları ve Yunanistan’ın da bu 

doğrultuda uyguladığı yeni politikalar, öncelikle Yunan halkının kendi kültüründen 

uzaklaşmasını engellemiş, ardından çevre kültürlerin kabulü noktasında tarafsızlık ve 

açıklık duygusunun oluşmasını sağlamıştır. Türkiye ile olan komşuluk ilişkisinin iki 

tarafın siyasileri açısından gergin olması her ne kadar toplumlar üzerinde baskı unsuru 

olmuşsa da zaman içinde bunun aşıldığı anlaşılmıştır.  

Siyasi sebeplerle kötüleşen Türk-Yunan ilişkileri ile yakın dönemlere rastlayan 

ilişkilerin sanatsal faliyetler doğrultusunda düzeltilmesi girişimleri önemli bir dönüm 

noktasıdır. Mikis Teodorakis’in siyasi kimliği ve Türk-Yunan ilişkilerinin o dönemde 

iyileştirilmesi bağlamında yaptığı çalışmalar bu dönüm noktasının temelini 

oluşturmaktadır. 

                                                
30 Holst, G., Theodorakis, 1980, 214-215 
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Bosphorus Topluluğu’nun Yunanistan’daki faliyetlerinin ülke içindeki “Türk” kabulüne 

ya da iki ülke ilişkilerine olan katkısının daha önceden hazırlanmış bir temeli olduğu 

görülmektedir. Her ne kadar bu temelin müzikle atıldığı sonucuna varılsa da, bunun 

olumlu ya da olumsuz siyasi amaçlar uğruna planlanıp planlanmadığı da 

bilinmemektedir. Bu oluşumun mimarları Yunanistan’dan Mikis Teodorakis ve 

Türkiye’den Zülfü Livaneli’dir. Bunun tesadüf ya da bilinçli bir durum olup olmadığı 

bilinmez ancak her iki sanatçının da ülkelerinde siyasi görevleri olmuştur.  

Mikis Theodorakis, 1986 yılında Zülfü Livaneli ile birlikte Türk-Yunan Dostluk 

derneğini kurdu. Bu dernek aracılığıyla çok sayıda karşılıklı etkinliklerin düzenlenmesi 

sayesinde, iki ülke arasında bir dostluk köprüsünün kurulması amaçlanmıştır. Dünyada 

barışçıl amaçlar taşıyan pek çok organizasyonda yer alan Theodorakis, Türkiye’de Zülfü 

Livaneli ile bu bağlamda iletişime geçmiş ve iki ülke sorunlarının çözümüne katkı 

sağlamak yolunda önemli adımlar atılmıştır. Theodorakis’in aynı zamanda bir siyasetçi 

olması sebebiyle, diplomatik yolların da bu süreçte kullanılması, hedeflenen kitlenin 

yakalanması konusunda ivme kazandırıcı olmuştur.  

1967 – 1974 yılları arasında Yunanistan’daki diktatörlüğe karşı direnişin sembolü olan 

Theodorakis’in, Türk-Yunan ilişkilerini kuvvetlendirmek amaçlı önderliğini yaptığı 

sanatsal faliyetlerin, ilerleyen dönemlerde özünde farklı bir çizgide ilerlediği 

söylenebilir. Başlangıçtaki; ‘halkların yakınlaşması’ temelli ortak veya bireysel 

projelerin; özellikle İstanbul’u odak içerisine alan, azınlıkların ya da “Ortodoks Rum 

kültürünün yeniden canlandırılması mümkün” düşünsel temel yerleştirilmeye çalışıldığı 

görülebilmektedir. Bunu desteklercesine; Theodorakis’in bazı eserlerinin ilk defa 

çalındığı, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri içerisinde yer alan 

konserin31 başında yayınlanan görüntülü mesajının içeriği derinlemesine incelendiğinde, 

bu sonuca ulaşılabilir. 2010 Mayıs ayında, İstanbul Lütfi Kırdar salonundaki kalabalığa 

şu mesajla seslenmiştir.  

                                                
31 Konserin amacı, her iki tarafın da desteği ile Türk-Yunan dostluğunu, kültürlerarası ilişkiyi ve barışı 
sağlamlaştırmaktır. Mikis Teodorakis Orkestrası 1997 yılından bugüne Teodorakis’in eserlerini tanıtmak 
ve onları nesillere aktarmak amacı ile Atina’da, birçok Yunan şehrinde ve yurtdışında konserler 
düzenlemiş ve büyük başarı göstermişlerdir. 
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“Çok muhterem Patrik hazretleri, bayanlar ve baylar. Patrik hazretlerinin üstlendiği 

büyük sorumluluklarda esenlikler ile kuvvet dileklerimi sunmaktayım… Türk 

arkadaşlarımıza, özellikle iki halk arasında güçlü ve daimi barış ve iş birliğinin tarihi 

gereğine benim gibi inananlara, sevgi ile kardeşlik mesajı göndermekteyim. Böyle bir 

dostluğun kurulmasında, her bir halkın büyük değerlerine; mesela milli, kültürel, dini 

değerlerine karşılıklı saygı, temel taş rolünü oynamaktadır. Özellikle biz Rumlar için 

Ortodoksluk, kişiliğimizin çok hassas bir tezahürü, kendi vatanımız kadar kıymetli bir 

unsurdur. Bu nedenle de öncelikle Türk Hükümeti’ne; eğer Yunanistan ile arasındaki 

sorunların ciddi ve nihai bir çözüme bağlanmasını arzu ediyorsa, yukarıda vurgulanmış 

olanları göz önünde bulundurarak, Rum Patrikliği’ne ve Patrik Bartolomeos 

Hazretleri’ne karşı fiilen saygı sergilenmesine müsaadenizle çağrıda bulunmaktayım. 

Zira Patriklik ve Patrik Bartolomeos, Tüm Ortodoksluğunun sembolüdür. Bu sembole de 

Yunan halkının bağlılığı çok sıkıdır. Böyle sembolik hareketlerle, ülkelerimizin 

ilişkilerinin çok yüksek seviyeye ulaşmasında hakiki temeller atılacaktır. Bunun 

sonucunda, her iki halkın faydasına bir yandan maddi refah temin edilmiş olacak, başlıca 

ise hepimiz manevi açıdan iftihar duyacağız. O zaman, birbirimizi ayıran menfi tüm 

unsurları tarihin kenarına bırakmış, bizi aydın müşterek bir geleceğe yönlendiren müspet 

unsurları geliştirmiş olacağız.”32 

Organizasyonun gerçekleşmesine öncülük eden ve bir sivil toplum kuruluşu olan 

“Lissistrati”33, 2001 yılında akademi ve sanat çevresinin önemli kişileri tarafından, 

Atina’da kuruldu. Hedefleri “Türk-Yunan ilişkilerini sağlamlaştırmak ve her iki ülkenin 

kültürel miraslarını tanıtmak” olarak belirtilen bu kuruluş, çeşitli kültürel etkinlikler 

düzenlemektedirler. 

3.3 Ross Daly 

Ross Daly34, Yunanistan’da “geleneksel müzik” alanında önemli bir müzisyen olmasının 

dışında, aynı zamanda kişisel girişimleri ile oluşturduğu “doğu müziği ilgisi”, bu alanda 

                                                
32 Mikis Theodorakis Orkestrası konseri, 01.05.2010, Lütfi Kırdar.  
33 http://www.lissistrati.org/ 
34 Ross Daly, 29 Eylül 1952 İngiltere doğumlu aslen İrlandalı bir müzisyendir. Klasik müzik üzerine 
eğitim alırken, Amerika’da Ravi Shankar’ın bir konserini dinledikten sonra bu müzikten çok etkilendiği 
için geleneksel müzikler üzerinde müzik hayatına devam etmek ister. Yunanistan’da Girit adasına yerleşir 
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incelenmesi gereken bir noktadır. Bosphorus Topluluğu’nun Yunanistan’daki etkileri 

doğrultusunda Daly’nin icra ettiği müziğin yanı sıra, 80’lerde geniş bir alanda oluşan 

doğu müzikleri ilgisi içerisinde Türk Müziği’nin de yer alması ya da Bosphorus 

Topluluğu’nun bu alanda başarı sağlamasındaki sebepler, bu çalışma için daha ön 

plandadır. 

 

Şekil 3.2: Ross Daly’nin 1982 yılında “Oneirou Topoi” (Tr: Hayal Dünyası) başlıklı 

yayınladığı ilk albüm. 

Ulaşabildiğimiz kayıtlar doğrultusunda, Ross Daly’nin Bosphorus Topluluğu’ndan önce 

Türk Müziği ile amatör denecek düzeyde ilgilendiği anlaşılmaktadır. Bununla beraber 

ilk albümü dahil diğer albümlerinde yıllar içerisinde Türk Müziği ile ilgili daha derin 

araştırmalar yaptığı ve çalgılar üzerinde daha çok ilgilendiği kişisel müziklerinden 

anlaşılmaktadır (Bkz. Şekil 3.2). 1982 yılında yayınladığı ilk albümde Girit Müziği 

sanatçısı Miços Stagrakakis’e eşlik ettiği şarkıda, Girit Müziği’de Girit kemençesi ile 

icra edilmesi geleneksel olan Girit lavtası yerine ud ile eşlik etmesi dikkate değer bir 

doğu etkisi olarak düşünülebilir. (Bkz. CD 7. eser)  

                                                                                                                                           
ve burada Girit kemençesi ve Girit’in en önemli Girit kemençesi icracısı Kostas Mountakis’den çok 
etkilenir (DALY, 1982;1). 1970’li yıllarda Girit müziğinin yanı sıra, Osmanlı Müziği, Hint Müziği  Afgan 
Müziği, İran Müziği ve çalgılarını araştırmak üzere uzun süren geziler düzenler. İlgilendiği çalgıların 
önemli icracılarından dersler alır ve ilk albümünü 1982 yılında olmak üzere günümüze kadar 14 albüm 
çıkartır. Özellikle yaylı ve mızraplı doğu enstrümanları üzerinde uzmanlaşmış, Yunanistan’da geleneksel 
müzik alanında söz sahibi bir müzisyendir.  



 
 

48 

Ross Daly’nin Bosphorus Topluluğu’nun Yunanistan’da yayınladığı ilk albüm olan 

“İstanbul’un Rum Bestekarları”ndan sonra yaptığı çalışmalarda farkedilir bir Türk 

Müziği etkisi mevcuttur. 1994 yılında kendi araştırmalarına dayanarak yayınladığı 

“Geleneksel Müzik Enstrümanları” kitabında klasik kemençenin tarif edildiği bölümde, 

halen Marmaris’te kemençe yapımını sürdüren Reşat Uca’nın35 2 kemençesinin 

fotoğrafını örnek olarak gösterdiği görülmektedir (1994:29) (Bkz. Şekil 3.3).  

 

Şekil 3.3: Ross Daly’nin Geleneksel Müzik Enstrümanları kitabında yer alan klasik 

kemençe resimleri. 

Ross Daly’nin Bosphorus Topluluğu ile ilgili iki açıdan önemi vardır. Birincisi 

Bosphorus’un Yunanistan’da başarılı konserler ve albümler yaparak Türk Müziği temsili 

açısından birinci sırada olmasındaki payıdır. Bu, Daly’nin Yunanistan’da doğu müziği 

ile Yunan müziği arasında çoğu zaman geçiş noktası olarak görülmesi ile ilişkilidir. 

Diğer bir değişle Ross Daly, Bosphorus Topluluğu’nun sahip olduğu repertuarın 

Yunanistan’da kabul görmesindeki en önemli alt yapıyı oluşturmuştur.  

İkinci olarak Ross Daly, Bosphorus Topluluğu’nun bilhassa 1990 yılından sonraki 

dönemde aktif şekilde Yunanistan’da verdiği konserler ve sahip olduğu ün’den belli 

ölçüde pay almıştır. Topluluğun repertuarı Yunanlı müzisyenler için olduğu kadar Daly 

için de belli bir müzikal yol oluşturmuş, Rum bestekarları ve zeybeklerin Yunanistan’da 

farklı yorumlamaları Daly tarafından gerçekleştirilmiştir. Ross Daly’nin İhsan 

                                                
35 1933 doğumlu Reşat Uca İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nda 1998 yılına kadar çalışmış 
kemençe sanatçısı ve yapımcısındır. Halen Marmaris’te kemençe yapımı ile ilgilenmektedir.  
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Özgen’den bir süre kemençe dersleri alması da bunun bir diğer göstergesidir. Öte 

yandan, 2002 yılında Girit’te Daly tarafından kurulan Labyrinth Musical Workshop36 

başlangıçtaki müzikal oluşumunu daha da genişleterek ilk kez 2003 yılında Türkiye’den 

sanatçıların katılımı ile Türk Müziği seminerleri vermeye başlamıştır. Bu seminerlerde 

ilk olarak ud sanatçısı Necati Çelik ve Bosphorus Topluluğu’nda yer alan ney sanatçısı 

Ömer Erdoğdular bulunmuştur. Günümüze kadar devam seminerlerde kanun sanatçısı 

Göksel Baktagir, ud sanatçısı Yurdal Tokçan, kemençe sanatçısı Derya Türkan 

(genellikle bir diğer kemençe sanatçısı Sokratis Sinopoulos ile birlikte) sıkça seminerler 

vermek üzere Girit’e davet edilmiştir. 2000 yılından sonra artan şekilde Türkiye’den 

sanatçıların seminerler vermek üzere davet edilmesi, geçmişte belli bir farkındalığın 

yaratıldığı ve oluşan talebi göstermektedir. Bu konu ile ilgili önemli bir diğer örnek olan 

En Chordais okulu da ayrıca incelenecektir.  

Sonuç olarak, Ross Daly için doğrudan Bosphorus Topluluğu’nun etkisi altında kalmış 

ve Yunanistan’da oluşan bu potasiyel içerisinde çeşitli faliyetlerde bulunduğu tam olarak 

söylenemez. Ancak belli bir takım etkileşimler karşısında aynı doğrultuda destekleyici 

katkılarda bulunmuştur. Bosphorus Topluluğu’ndan hem etkilenmiş hem de Bosphorus 

için önemli bir zemin hazırlanmasında katkı sağlamıştır sonucuna ulaşılabilir. 

3.4 Dynameis tou Aigaiou grubu 

Dynameis tou Aigaiou (Tr: Ege kuvvetleri) 1980’lerin ortalarında bir araya geldi (Bkz. 

Şekil 3.4). İlk albümlerini 1985 yılında yayınladılar. Ege kuvvetleri grubunun müzikal 

yapısı oldukça ilginçtir. Kendilerini bir noktada Yunan medeniyetinin güçlerini 

gösterme çabası içerisinde gördüklerini ifade etmektedirler. Kallimopoulou’nun Ege 

Kuvvetleri’nin yapımcısı Savvopoulos ile yaptığı görüşmede grubun ismi konusunda şu 

bilgiler verilmiştir. 

“... “Müzik köprüleri” yolu açtı ama biz Yunan medeniyetinin gücünü ön plana 

çıkartmak istedik. Kuvvet... Güzel kelime. Askeri ama ilahi, birbirine bağlanıyor. 

Ege’nin kültürel kuvvetleri, Ege’nin Kuvvetleri. Eğlenceli de...”(2009:85,86). 

                                                
36 http://www.labyrinthmusic.gr/ 
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Kimileri için fazla milliyetçi duygular barındırsa da isim bulmak konusunda zorluk 

çektikleri anlaşılmaktadır. Bunun yanında, Yunan medeniyetinin gücünü ön plana 

çıkartmak istemeleri de grubun Simon Karas37 okuluna bir noktada bağlı olduklarını ya 

da 70’lerde Yunanistan’da müzik çevreleri tarafından çok konuşulan ve benzerinin 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu takip eden yıllarda da yaşanan “milli müzik 

oluşturma” çalışmalarının etkisi olarak düşünülebilir.  

 

Şekil 3.4: Ege Kuvvetleri Grubu’nun 1985 yılında yayınladıkları albümü 

Ege Kuvvetleri grubunun Bosphorus Topluluğu ile müzikal bir bağı bulunmamaktadır. 

Ancak Bosphorus’tan önce kurulmuş olması ve Yunanistanda bilhassa genç müzisyenler 

arasında icra ettikleri müziklere karşı yoğun ilgi uyandırmayı başarmaları, Bosphorus’un 

1986’da yayınladığı ilk kayıtın kabulüne ilişkin fikir oluşumunda fayda sağlayabilir. 

Eğer Ege kuvvetleri grubunun müziği dışında, Bosphorus ile ilgili bir yorum yapılması 

gerekirse, icra ettikleri çalgıların orjinal icrasının Bosphorus ile görüldüğü söylenebilir. 

Zira, grubun icracıları Yunanistan’da bulunmayan lavta, tanbur, yaylı tanbur, ud ve 

bendir gibi vurmalı sazların temini için İstanbul’a gelmeleri, Yunanistan’da bu sazların 

                                                
37 1930 – 1970 yılları arasında Yunanistan Devlet Radyosu’nun Geleneksel Müzik Müdürlüğü başkanı 
olan Simon Karas’ın çalışması, genel anlamda Antik Yunan’dan Bizans Müziği’ne, çağdaş kilise ve halk 
müziğine uzanan geniş müzikal geleneğin kültürel devamlılık oluşturacak şekilde birbirlerine bağlayarak, 
Yunanistan’ın milli müziğini oluşturma çalışmasıydı. Kilise müziği ve Yunan halk müziğinin bir çok 
noktada bir birlerine bağlandıkları inancı ile Karas, ciddi bir eğitim metodu ve teorisi geliştirmiştir. Bir 
çok makalesi ve kitabının yanı sıra 8 ciltten oluşan Yunan Müziği Teorisi ve Pratiği kitabı mevcuttur. 
Bunun yanında, “διµοτικό” olarak bilinen Yunan Halk Müziği’ni araştırmak için Yunanistan’ın şehir 
müzikleri ve Yunanca konuşan halkların (Karadeniz ve İzmir bölgesi) müzikleri üzerinde derlemeler 
yapmıştır.  
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yapımının ötesinde eğitiminin de olmadığını göstermektedir. Öte yandan, Ege 

Kuvvetleri grubunun, bu tür çalgılar ile müzik yapmaları, bu çalgıları yapıldığı yerden 

bizzat alıp getirmeleri, Türk Müziği çalgılarının da yaygınlaşmasına, yine bu doğrultuda 

belli bir farkındalığın oluşmasında ciddi bir fayda sağlamıştır. (Bkz. CD 7.eser) 
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4. BOSPHORUS TOPLULUĞU’NUN YUNANİSTAN’DAKİ ETKİLERİ 

4.1 Etkileşimlerin Ana Kaynakları 

Daha önceki bölümlerde, Yunanistan’ın Bosphorus Topluluğu gelmeden önceki durumu 

anlatılmaya çalışıldı. Bu konumdaki bir ülkeye, Türk müzisyenlerden oluşan bir 

topluluğunun beklenenden fazla ilgi ile karşılanması sonucu, yıllar içinde bir biri ardına 

turneler düzenlendi. Ülkenin en önemli temsil mekanlarında verilen konserler, o dönem 

için hem Bosphorus’u takip eden hem de Türk Müziğini takip eden bir kitle yarattı. 

Birçoklarına göre, müzisyenlerin dahi daha önce görmediği çalgılar ya da işitmediği 

melodiler ile karşılaşıldı.  

Söz konusu durumun en büyük handikapı topluluğun Türk müzisyenlerden oluşmasıydı. 

Bosphorus Topluluğu’nun Yunan halkına kendini duyurduğu ilk günden beri her zaman 

vurgulanan ‘Rum Bestekarlar’, ‘İstanbul’un Rum Bestekarları’ gibi başlıklar, kuşkusuz 

belli bir çekicilik yarattı.  

Bosphorus Topluluğu’nun Yunanistan’daki etkilerini incelemeden önce, bu etkinin 

oluşmasındaki en önemli basamak olan konserlerdeki seyirci kitlesinin analizini yapmak 

gerekirdi. Ancak, eldeki yetersiz belgelerden ötürü bunun tam anlamıyla 

sonuçlandırılması imkansızlaşmaktadır. Bu durumda, konserde izleyici olarak yer almış 

ve ulaşabilinen kişiler üzerinden genelleme yapmak mümkün olan bir seçenektir.  

Yunanistan’da farklı müzik türleri içerisinde, kökleri en sağlam ve derin olan müzik türü 

Bizans müziğidir. Ortodoksluk geleneğinin hakim olduğu ülkede, Bizans müziği ile 

ilgilenen sadece din adamları değil aynı zamanda azımsanmayacak derecede 

mevcudiyeti bulunan Bizans müziği icra eden müzisyenlerdir. Bosphorus Topluluğu’nun 

konserlerine gelen kitlenin önemli bir bölümünün Bizans müziği icra eden ve din 

adamları olduğu düşünülmektedir.  
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Başlangıçta yapılan yüzeysel araştırmalarda, Bosphorus Topluluğu’nun konserleri 

sonrası Yunanistan’da toplumsal bir değişim yaptığı düşünülüyordu. Bu değişimin Türk 

Müziğinin icrası noktasında geniş kitlelerce katılımın olduğu bilgisine ulaşılmıştı. Ancak 

ilerleyen aşamalarda, değişimin sözkonusu olmayabileceği, asıl yaratılan etkinin 

toplumun Türk Müziği bağlamında yeniden uyanışı ya da Türk Müziği’nin yeniden 

tanıtılması doğrultusunda olduğu varsayımına ulaşıldı. Türk Müziği icralarında, Yunan 

bestekarların ve icracıların çok olması bu varsayımın güçlenmesinde önemli bir rol 

oynadı. Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan savaşlar, tarihi dönüm noktaları ve 

nüfusların payaştırılması dönemlerinden Bosphorus Topluluğu’nun konserlerinin 

başlangıcına kadar olan süreçte Yunanistan’ın Türk Müziğinden uzak olduğu gerçeği ile 

birlikte, Bosphorus ile yeniden uyanışın gerçekleştiği fikri güçlenmişti.  

Görüldüğü üzere, Bizans Müziği icra eden kişilerin Topluluğun konserlerini takip 

etmesinin en önemli sebebinin, aidiyet duygusu içerisinde;  aslında kendi müziklerini ya 

da kendi müziklerinin köklerini araştırmak amaçlı takip ettikleri söylenebilir. Diğer 

taraftan, çeşitli müzikologların da üzerinde ısrarla durdukları nokta, Türk Müziğinin 

Bizans Müziği kökenli olduğu düşüncesidir. Hatta Mevlevi Ayin müziklerinin Bizans 

Müziği ile ortak paydalara sahip olduğu düşüncesi etrafında çeşitli sempzoyumlar da 

1980’li yıllarda yapılmıştı. Bunlardan en önemlisi de daha önce bahsedildiği üzere, 

kurucu Nikiforos Metaksas’ın İstanbul’a E.C.C.D. tarafından burslu olarak 

gönderilmesinin başlıca sebebidir. 1989 yılı Şubat ayında To Vima gazetesinde 

“Anadolu Rüyası38” başlıklı verilen Bosphorus Topluluğu’nun Yunanistan’da yapacağı 

ilk turnelerin bilgisini ve topluluk ile ilgili daha ayrıntılı bilgilerin yer aldığı haberde, 

Yunanistan’ın en önemli müzikolog ve Bizantolog’u Yannis Zannos’un bu konu ile ilgili 

şu sözlerine yer verilmiştir: 

“Elimizdeki sınırlı miktardaki kanıtlar Yunan müzisyenlerin sadece dindışı müzik 

alanında bulunmadıkları, fakat bilhassa Mevlevilerin sema törenlerinde de bulundukları 

düşüncesini güçlendirmektedir. Mevlevi müziği, Türk musikisi tarihi içerisinde müzikal 

yaratıcılığın ana çekirdeğini oluşturmaktadır.  Ayrıca, sufi tarikatlarındaki  dinsel 

telkinde bulunma hali sert olmasına rağmen, bilhassa Mevleviler diyaloğa ve deneysel 

                                                
38 28 Şubat 1988, “Anadolu Rüyası”, Annas Vlavianou, To Vima s.61 
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olana temayül göstermekteydiler ve bu da musikileri ve geleneklerinin yenilenmesine 

sebebiyet vermekteydi. Elimizde Selçukluların döneminden beri Persliler ve Bizanslılar 

arasında karşılıklı etkileşimler olduğuna dair kanıtlarımız var. Selçukluların bu iki 

damarın arasında bulunmaları dolayısıyla, iki taraftan da birşeyler alması doğaldı. Bu 

şekilde, Mevlevi musikisi başından beri Bizans müziğiyle ortak paydalara 

(benzerliklere) sahipti. Osmanlı İmparatorluğu boyunca bu iki akraba müzik çeşidi 

birbirini etkilemeye devam etti.” (Bkz. EK B.7) Başlangıçta topluluğun kuruluş amacı 

olarak belirtilen “Yunan-Türk müziği sentezinin köklerini araştırmak” ifadesinin içeriği 

hakkında kimi zaman CD kitapçıklarında da yukarıda verilen mülakattaki gibi yorumlar 

mevcuttur. Etkileşimlerin ana kaynakları olarak her konser ve her CD’de verilen bu 

bilgilerin etkisi olabilir. Zira bu tanımlamaların bir çoğunda konunun “ilm-i musiki” 

ifadesi etrafında açıklanmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu konuda son yayınlanan 

kitapçıklı CD serisi olan Osmanlı İmparatorluğu’nda Müzik’te, müzikolog Bülent 

Aksoy’un makalesinde ilm-i musiki ile ilgili şu bilgiler veriliyor. 

“Günümüzde Osmanlı müziği için, müzik bilimi anlamına gelen “ilm-i musiki” adı 

kullanılıyordu. Gerçekten de Osmanlı müziği klasik sanattır.”(2003:38) 

Bu ifadenin destek noktası görülerek, Türklerin Anadolu’da Rumlar ile ilişkilerinin 

Selçuklu hanedanının kuruluşu ile başladığı dönemde “Şark Musikisi”nin ortak bir 

geleneğe dönüştüğü ve Arap, İran ve Bizans müzik sistemlerinin esas alındığı bilgileri 

verilir. Devamında Rum bestekarları yada Rum olma ihtimalinin yüksek olduğu 

bestekarların eserleri hakkında verilen bilgiler ile oluşturulan ortak miras bilincinin 

temeli sağlamlaştırılmış oluyor. Bosphorus konserlerinde gerçekleşen bilgi anlamındaki 

bazi tutarsızlıklar dikkat çekmektedir. EKLER bölümünde verilen iki gazete haberindeki 

aynı içeriğin olduğu haberde kullanılan iki farklı başlık, farklı iki toplumsal yapı için 

kurgulandığı anlaşılmaktadır. (Bkz. EK B.8 ve EK B.9). Yunanistan’daki etkilerin 

gerçekleşmesinde açıklanmaya çalışılan bu tür uygulamaların payı yüksektir. Topluma 

doğrudan doğruya Türk Müziği verilmemekte, kesin bir dille ortak miras ürünü 

açıklamasından ziyade daha ince şekilde planlanmış “Bizans Müziği’nin köklerinin 

günümüzdeki hali” çağrıştırmasını yapan yorumlar desteklenmiştir. Bu şekilde, Simon 

Karas okulu takipçilerinin yanı sıra hali hazırda önemli bir baskın unsur olmaya devam 
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eden Kilise’nin uzun dönemdeki kültür politikaları doğrultusunda hareket edilmiş 

olunuyor.  

4.1.1 Bosphorus’un başlıca konserleri 

4.1.1.1 Pallas konseri 
Yunanistan’da Bosphorus’un ilk konseri hem Yunanistan’daki Türk Müziği ilgisinin 

başlamasına, hem Bosphorus’un ülke çapında bilinmesine hem de bu tez fikrinin 

çıkmasına sebep olmuştur. Bosphorus Topluluğunun 1986 yılında İstanbul’da kaydettiği 

ve Ρωµιοί Συνθέτες της Πόλης ismi ile Yunanistan’da piyasaya sürdüğü plak ve 

CD’lerin ardından, 15 Mart 1988’de Yunanistan turnesine çıktı. Turne programına göre 

15 Mart’ta Atina Pallas Tiyatrosu39, 18 Mart’ta Girit İraklio Agiou Markou Kilisesi’nde 

ve 21 Mart’ta Selanik Makedonia Milli Tiyatrosu’nda40 konserler verdi.  

Yunanistan’daki ilk Bosphorus konserinin prestijli ve yüksek izleyici kapasitesine sahip 

bir tiyatro salonu olan Pallas’ta gerçekleşmesi dikkat çekicidir. Zira, daha önce herhangi 

bir yerde konser vermemiş bir topluluk olan Bosphorus’un tek referansı 1987 yılında 

yayınladığı ilk kaydıdır. Dolayısıyla, ilk kaydın oldukça ilgi çektiği anlaşılabilir. 

Pallas’ta verilen konserin canlı kaydı ikinci albüm olarak 1989’da piyasaya sürüldü 

(Bkz. Şekil 2.3). Ayrıca Yunan devlet radyo ve televizyon kurumu ERT kanalı 

tarafından bütün konser kaydedildi. 

Bosphorus’un vereceği ilk konserden önce Ta Nea gazetesi, 11.03.1988 tarihli güzel 

sanatlar köşesinde “Derviş müziği ve Aydın Zeybekleri” başlıklı haberinde Bosphorus 

Topluluğu’nun turnesi hakkında bilgi vermiştir.41 Verilen haberdeki ilgi çekici ayrıntı; 

‘Şehrin Rum bestekarları” albümü ile turneye çıkan topluluk hakkında, döneminde 

İstanbul’a gelmiş Fransız Seyyahların mevlevilere poz verdirerek çektirdikleri Mevlevi 

fotoğrafını kullanarak, ‘Şehir’den (İstanbul’dan) Türk Müziği konseri’ giriş paragrafı 

altında haber yapılmasıdır.  

                                                
39 Atina Pallas Tiyatrosu konserlerin yapıldığı dönemde 2750 koltuk kapasitesine sahipti. 2006’da yapılan 
bakımda güvenlik gerekçesiyle  bu kapasite 1600’e indirildi. 
http://www.ellthea.gr/index.php?module=venues&venueid=001003&lang=el&show=history 
40 Selanik Makedonya Milli Tiyatrosu 737 koltuk kapasiteli bir tiyatro salonudur. 
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=en-GB&page=11 
 
41 Ta Nea, 11.03.1988, 21.sayfa 
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Bosphorus’un Pallas’ta verdiği konserde, olağanüstü bir ilgi olduğu konser biletlerinin 

tamamının satılmasından ve gelen izleyicilerin ilgisinden anlaşılmaktadır. Nikiforos 

Metaksas, Dateline gazetesine verdiği mülakatta, bu ilgiden şu sözlerle bahsetmektedir. 

“...Oradaki gençler oldukça anlayışlıydılar. Bir noktada neredeyse polisi aramak zorunda 

kalacaktık çünkü az kalsın kapıları kıracaklardı”.42  

Toplulukta icra eden sanatçılarla yapılan kişisel görüşmelerde, bu izdihamın hem konser 

öncesi hem de konser sonrası olduğu anlaşılmaktadır. Pallas konseri başlamadan 

yaşanan şu enteresan hadise ise bir Türk Müziği topluluğunun karşı karşıya olduğu 

durumu açık şekilde göstermektedir:  

“...Sadece bir konserde korktuk. Kulisteyiz. Konser başlamıyor. Çıkmayın deniyor. 

İçeriden birden bire bir gürültü koptu. Düşündük ki bu tepki herhalde bizimle ilgili bir 

tepki olabilir. Salonun içinden ciddi bir gürültü çıktı. Yuhlar... Herkes bağırışıyor. 

Tedirgin olduk ve Nikiforos’a sorduk. Verdiği cevap şuydu: Sizinle alakalı değil, aynı 

yeri bir kaç kişiye satmışlar.”43 

1990 yılında Cumhuriye Gazetesi’nde çıkan “Atina’da beraber taksimler” başlıklı 

yazıda, müzikologlar dahil Türkiye’de de bu başarının yankılarının olduğu görülüyor. 

Bu yazıda, müzikolog Walter Feldman’ın Maryland Üniverstiesi’nin üç aylık yayınlanan 

Türk Müziği Dergisi 1989 Sonbahar sayısındaki yazısından alıntı yapılıyor. 

“Son iki yılda en güzel, en rağbet görmüş Türk musikisi konserlerinden bir kaçının 

Yunanistan’da gerçekleştirildiğini ve en kaliteli plaklardan ikisinin yine bu ülkede 

hazırlanmış olduğunu duyunca herhalde Türk musikisi ile ilgilenenler şaşıracaktır.”44 

Bu görüşten, Türkiye’deki Türk Müziği icralarına da bir gönderme sezilebilir. Zira, ilk 

konser dahil Yunanistan’daki diğer konserlerdeki başarının bir başka sebebi de, Türk 

sanatçıların Bosphorus Topluluğu’ndaki özgürlüğü ve istekli icralarıdır. Bu konuda 

Metaksas’ın da görüşü Türk Müziği’nin Türk televizyonlarındaki temsilinin birçokları 

için herhangi bir şey ifade etmediği yönündedir.  

                                                
42 Gibb, F., 1989, Dateline, Culture & Art, 7 
43 Gülses, N., 2011, Kişisel Görüşme 
44 Erez, S. Cumhuriyet, 17.07.1990, 10 
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4.1.2 Diğer Başlıca Konserleri 

Bu albümün ikinci turnesi ise Eylül 1989’de Atina Likavitos antik tiyatrosunda organize 

edildi. Pallas tiyatrosunun aksine Likavitos antik tiyatrosu, Yunanistan’ın milli 

değerlerinden en baş sıralarında olan bir yapıdır. Bu nedenle, Bosphorus’un kısa 

zamanda kazandığı prestij, Likavitos antik tiyatrosunda konser tertip etmek için yeterli 

bir referans sağladığını kanıtlamaktadır.  

Konser programında yer alan sanatçılar şu ifadelerle sıralanmıştır: 

“Sanat Yönetmeni: İhsan Özgen, kemençenin önemli üstadı (Kemençe-i Rumi). 

Vasilaki’nin öğrencisi olan Cemil Bey’in geleneğini devam ettirmektedir. Kemençeyi 

ayrıca İhsan Özgen’in önemli kemençe öğrencisi Hasan Esen çalacaktır. Bir diğer 

öğrencisi Lale Akay da çalacaktır.  

Kanun: Kanunu Türkiye’deki en iyi kanun sanatçısı ve konservatuarda öğretmen Erol 

Deran çalacaktır.  

Ney: Ümit Gürelman ve Fuat Türkelman ney çalacaklardır. 

Tanbur: Konservatuarda öğretmen Necip Gülses ve Firuz Han tanbur çalacaklardır. 

Kudüm: Hurşid Ungay çalacaktır.  

Bendir: Fatih Zülfikar ve Gürsel Koçak çalacaktır.  

Violonsel: Erol Deran’ın oğlu Burak Deran ve Dilek Zertunç violonsel çalacaklardır.”45 

Likavitos konserleri46, 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşti. Bu tarihler, kritik bir öneme 

sahiptir. Zira, 6-7 Eylül olayları olarak bilinen olayların yıldönümüdür. Kimi çevreler 

tarafından, Bosphorus’un turnesinin özellikle bu günlere ayrıldığı şeklinde yorumlar 

mevcuttur. Metaksas’ın kaleme aldığı ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Müzik serisinin I-

II. CD’lerinde yer alan Atina Likavitos konserleri başlıklı yazısında, bu rastlantıdan 

ilginç bir şekilde bahsetmektedir. 

“Aziz Georgios’un, 7-8 Eylül konserlerinin verildiği Likavitos tiyatrosunun sahnesine 

yukarıdan bakan gözleri kederliydi. Konserler üzücü bir tarihe rastlamıştı. Çünkü bu 

günler İstanbul’un Rum halkına (Ya da Yunan azınlığına) karşı girişilen vandalizm 

                                                
45 7-8 Eylül 1989 Likabiyos Tiyatrosu konser programı kitapçığı, Lale Umul Akay’ın izniyle alınmıştır.  
46 Ktimatiki Bankası sponsorluğunda ve Andreas Samuhos’un organizatörlüğü ile finanse edilmiştir.  



 
 

58 

eylemlerinin yıldönümüydü. Kör bir şiddet Ayasofya’yı inşa edenlerin torunlarını 

unutulmaya terk edince, 1955 yılının 6-7 Eylül geceleri de, İstanbul Rumlarının en 

karanlık tarihleri oldu. Sözkonusu tarihler bu kenti önemli kılan kozmopolitizmin son 

bulduğunu gösteriyordu.”47 

Bir diğer unutulmayan konser de Irodion Tiyatrosunda 31 Mayıs 1990 yılında verilen 

konserdir. Bu konserin en öne çıkan sonucu, takip eden yılda Bosphorus Topluluğu 

adına verilen Abdi İpekçi Dostluk ve Barış Ödülü’dür. (Bkz. EK B.2) 

4.1.3 Açılan okullar 

Bosphorus Topluluğu’nun Yunanistan’daki etkileri bağlamında incelenen bir diğer 

husus da, topluluğun yarattığı Türk Müziği beğenisi ve potansiyeli doğrultusunda, çeşitli 

bireysel girişimler sonucu açılan özel sanat merkezleri ya da okullardır. Bunlar arasında 

öne çıkan Selanikte ud sanatçısı Kyriakos Kalaicidis tarafından 2002 yılında açılan En 

Chordais48 (Yun: ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ) okuludur. Avrupa Birliği ile bir çok ortak projede yer 

alan En Chordais okulu’nun Türk Müziği alanında müzikolojik alt yapısı üzerinde 

Kalaicidis Walter Feldman ve Cem Behar ile beraber çalışmıştır. Okulla ilgii dikkat 

çeken husus, Bosphorus Topluluğu üyeleri ile uzun süre çalışılmasıdır. Bu, belli 

dönemlerde belli çalgılar için hazırlanan “master-class” ve seminerlerdir. Bu 

seminerlerin geniş kitleler tarafından takip edildiği seminerleri vermek için davet edilen 

Fahrettin Yarkın ve Necip Gülses’in paylaştığı görüşleri doğrultusunda anlaşılmaktadır. 

Kalaicidis’in Bosphorus’dan etkilenmiş ve bu yönde çalışmalar yaptığını belirten Hasan 

Esen’de, Yunanistan’da Bosphorus etkisi söylemi üzerinde ilk olarak En Chordais 

okulunu örnek vermektedir.49  

Örnek olarak verilebilecek bir diğer okul da 2002 yılında resmi olarak tanınan Atina’da 

açılan Odio50 (Yun: Ωδείο) okuludur. Bu okulda da En Chordais gibi bir çok müzik 

dersinin yanı sıra Türk Müziği’nin de yer aldığı seminerler verilmiştir. Okulun geçmişi 

1990’lı yıllara dayanmaktadır. Elde edilen kayıtlar doğrultusunda 1990’lı yıllarda 

                                                
47 Osmanlı İmparatorluğu’nda Müzik, I-II. CD s.13 
48 http://www.medimuses.gr/ 
49 Esen, H., 2011, Kişisel Görüşme 
50 http://www.enorganis.gr/identity.htm 
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Bosphorus’un okul üzerindeki etkilerini görmek daha mümkündür. Sokratis 

Sinopoulos’un İhsan Özgen’den dersler aldığı yıllara denk gelen 1990’da Odio’da aynı 

zamanda kemençe dersleri veridiği bilinmektedir. Hatta Bosphorus’tan önce kurulan Ege 

Kuvvetleri grubu’nun da iki üyesi ile beraber bir dinletisinde, Sokratis’in İhsan Özgen’in 

kemençesindeki çeşitli ayırt edici özellikleri kullandığı, Bosphorus’tan sonra icrası 

yaygınlaşan Yağcılar Zeybeği’ni topluca çaldıkları bilinmektedir. Ayrıca eserin başında 

beraber taksim olarak tanımlayabileceğimiz taksim de Bosphorus etkisi olarak 

görülebilir. (Bkz. CD 9.eser) 

4.1.4 Çalgılar 

Türk Müziği çalgılarının Yunanistan’da az da olsa cunta dönemi öncesinde de mevcut 

olduğu bilinmektedir. Ancak Bu çalgıların ilgili müzisyenler tarafından talep 

edilmesindeki artışın Ross Daly ve Ege Kuvvetleri grubu ile gerçekleştiğinden 

bahsedilmişti. Yapılan alan çalışması ve görüşmeler sonucunda Bosphorus’un 

Yunanistan’da Türk Müziği çalgılarına yönelik ilginin artmasındaki rolünün büyük 

olduğu kanısına varıldı. Bu rol ise, bu çalgıların o dönemin en yetkin icracıları 

tarafından hem görsel hem de işitsel olarak Yunanistan’da takip edilmesidir. En çok ilgi 

gösterilip kullanılanlar; kanun, ud, ney, kemençe, tanburdur. Bunun yanında, dolaylı 

olarak yaylı tanbur ve lavtanın son yıllarda giderek yaygınlaştığı da gözle görülür bir 

değişimdir.  

1990’lu yıllarda Çinuçen Tanrıkorur’dan ud dersleri almak için İstanbul ve Ankara’ya 

gelen Dr. Markos Skoulios’un da görüş birliğinde olduğu bugün Yunanistan’da Türk 

Müziği çalgıları öğrenen genç öğrencilerin 3. kuşağı oluşturması, Bosphorus’da 

bulunmuş sanatçıları değil, onların bugün Türkiye’de eşdeğer olarak görülen öğrencileri 

ya da takipçilerinin Yunanistan’da ilgilenildiğini göstermektedir. Çalgılar üzerine 

eğitimlerin verildiği öne çıkan merkezlerden öncelikli olarak Ross Daly’nin Labyrinth 

okuludur.  

Günümüzde artık “Yunan stili ud”, “Yunan stili lavta” ve yakın gelecekte “Yunan stili 

kanun” gibi başlıklar altında çeşitli organizasyonların olacağı hiç şüphesiz. Zira 2010 

Avrupa Kültür Başkenti olarak İstanbul’un seçilmesi dolayısıyla düzenlenen bir çok 
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etkinlik içerisinde, 1. Uluslar arası Yorgo Bacanos Ud festivali’nde; uzun yıllar 

Girit’teki Labyrinth okulunda Necati Çekil ve Yurdal Tokçan’ın seminerlerine katılan 

Yunan ud sanatçısı Periklis Tsoukalas’ın “Yunan Ud Stili” başlıklı seminer51 vermesi de 

bunun bir göstergesi olarak kaydedilebilir.  

4.2 Siyasi kaynaklı engellemeler 

Bosphorus Topluluğu’nun Türk müzisyenlerden oluşması, Yunanistan’da yapılan 

organizasyonların neredeyse hepsinde tartışma konusu yaratan bir durum olmuştur. 

Daha önce bahsedilen gerilimli Türk-Yunan ilişkilerine rastlayan ancak Avrupa Birliği 

katılımı dolayısıyla ciddi oranda sağduyunun oluştuğu Yunanistan’da Türk gazetelerine 

konu olan bir kaç olay yaşanmıştır. Bunlar çeşitli sebepler gösterilerek yaratılan 

gerilimler sonucu ortaya çıkan engellemelerdir. 1989 da verilen başarılı konserlerden 

sonra adını daha sık duyuran Bosphorus, 31 Mayıs 1990’da Irodion Tiyatrosu’nda 

vereceği konserden bir hafta önce, tiyatro girişine bazı gruplarca “S.O.S. Türkler 

İrodion’da” yazılı pankartın asılması çok çarpıcı bir durumdur.  

Bir başka haberde Batı Trakya’daki Türklerin kışkırtılabileceği gerekçesiyle konserinin 

iptal edildiğini öğreniyoruz. (Bkz. EK B.10)  

Son olarak, Yunanistan hükümetinin, Türkiye’den gelen sanatçıların Selanik’te konser 

vermemeleri yönünde bir politikanın haberinin verildiği gazetede, bir sonraki dönem 

verilecek konserin de programdan çıkartıldığı belirtiliyor. (Bkz. EK B.11) 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                
51 http://www.istanbuludfestivali.com/program 
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5. SONUÇ 

Bu tezde Bosphorus Topluluğu’nun kurulduğu yıl 1985’den, “Bosphorus” ismi altında 

oluşturulan bir diğer topluluk Anadolu Feneri’ne kadar olan süreç yani yaklaşık 2000 

yılına kadar olan süreç içerisinde, topluluğun Yunanistan ve Türkiye’deki etkileri 

incelenmiştir.  

Bu konu üzerinde araştırmanın yapılabilmesi için öncelikle topluluk üyelerinin bir çoğu 

ile kişisel görüşmeler yapılmış ve geçmişe dönük olarak tarihsel inceleme için ana 

başlıklar oluşturulmuştur. Bu başlıklar etrafında tarihsel olarak öncelikle Yunan ve Türk 

gazetelerinde Bosphorus’un ilgili haberleri taranmış, işitsel materyallerle de 

desteklenmiştir. Bu doğrultuda, 2. Bölümde; topluluğun tarihçesi, sanatçıları, repertuarı 

ve albümlerinin tanıtımı, 3. Bölümde; topluluğun Yunanistan’a seyahatlerinin başladığı 

yıllardaki Türk-Yunan ilişkileri ve bu ilişkilerin geçmişteki belirli olaylar 

doğrultusundaki tarihsel serüveni, Bosphorus Topluluğu’nun öncesinde ülkede aynı 

doğrultuda aktif olarak Yunan geleneksel müziğine yöne veren grup ve kişilerini; 

4.bölümdeki Bosphorus Topluluğu’nun Yunanistan’daki etkileri, başlıca konserler, 

oluşan Türk Müziği piyasasının yarattığı potansiyel doğrultusunda açılan çeşitli okullar 

takip etmiştir.   

Tez çalışmasında kullanılan yöntemler alan araştırması ve elde edilen verilerin tarihsel 

açıdan geriye dönük olarak incelenmesi olmuştur. Çalışmanın birinci yöntemini 

oluşturan alan araştırması kapsamında, Bosphorus’ta icracı olarak ya da yapım alanında 

görev almış sanatçılar ile kişisel görüşmeler yapımıştır. Bu görüşmelerde Bosphorus 

Topluluğu’nun oluşumundan, aynı marka altında ancak farklı müzikal çizgide devam 

eden Anadolu Feneri topluluğunun ortaya çıkışına kadar olan sürecin, toplulukta yer 

almış hem Yunan hem de Türk sanatçılar tarafından farklı açılardan fikirler alındı. 

Görüşmelerde alınan fikirler, tez çalışmasının tarihsel açıdan incelenecek verilerin elde 
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edilmesinde klavuz görevi gördü. Görüşmelerin dışında, sosyal olarak Yunanistan’da şu 

anki Türk Müziği alanında gerçekleştirilen ve öne etkinliklerin kaynakları doğrultusunda 

incelemeler yapılmıştır. Bunlar, 4. Bölümde de belirtilen faliyetleriyle öne çıkan 

okullardır.  

İkinci yöntem olarak kullanılan, elde edilen verilerin tarihsel açıdan incelenmesi; konser 

programları, Yunan ve Türk gazetelerinin toplulukla ilgili sınırları çizilen tarihler 

arasındaki haberleri, Bosphorus ismi altında yayınlanan albümleri incelenmiştir. İlgili 

bölümlerde belirtildiği üzere bazı albümlerin hiç bir zaman Türkiye’de dağıtımı 

yapılmamıştır. Bu albümlerde icra edilen eserler bir tabloda gösterilmiş ve bulunabilen 

bestekarları ya da okuyucuları ayrıca yazılmıştır. Ayrıca, Bosphorus Topluluğu’nun 

Rum bestekarlar üzerinde araştırmalar yapması sonucu ortaya çıkan ya da 

transkripsiyonlarının elde edildiği ve bestekarlarının notaya döktüğü dönemden 

topluluğun icrasına kadar olan zaman diliminde icra edilmeyen eserler tespit edilmiştir. 

İncelenen Türk ve Yunan gazetelerinde verilen haberlerin içerikleri konusunda her iki 

kesimin farklı bir politika izledikleri gözlemlenmiştir. Öncelikle belirtmek gerekirse, 

Türk gazetelerinde Bosphorus Topluluğu “Boğaziçi Klasik Türk Müziği Topluluğu” ya 

da “Boğaziçi Türk Müziği Topluluğu” başlıkları altında haber yapılmıştır. Yunan 

gazetelerinde olduğu kadar Türk gazetelerinde Bosphorus Topluluğu’nun konu 

edilmediği de anlaşılmıştır. Bunda önemli bir etken Türkiye’de yapılan konserlerin 

Yunanistan’da gerçekleştirilenlerden daha az sayıda olduğu dikkatten kaçmamaktadır. 

Ancak Yunanistan’da gazetelerde konu edilen Bosphorus Topluluğu için, Türk 

gazetelerinde olduğu gibi sadece konser ilanı ya da politik problemlerin yansıtıldığı 

haberler şeklinde değil, bunun yanında çeşitli müzikologların Bosphorus Topluluğu’nun 

müziği hakkındaki yorumları, Yunanistan’da topluluğun oluşturduğu farkındalık üzerine 

farklı alt başlıklar altında incelenen müzikal yazılar yer almıştır. Bu şekilde, araştırma 

sırasında topluluğun yanı sıra etkileşimin diğer unsurları olan 4. Bölümde belirtilen grup 

ve kişilerin bireysel ya da toplu icralarından örnekler ile tez çalışmasının ikinci yöntemi 

tamamlanmış oldu.  
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5.1 Bosphorus Topluluğu’nun Yapısı İle İlgili Değerlendirme 

Bosphorus Topluluğu, genel anlamda kişisel münasebetler dolayısıyla bir araya gelmiş 

ancak bir araya gelen sanatçıların dönemin  çalgılarında üst düzey icracılarından oluşan 

bir yapılanmadır. Bu yapılanma, 1985 yılında gerçekleşmiş ve dönemin TRT radyo 

orkestraları ve Kültür Bakanlığı Türk Müziği orkestraları arasında kısa zamanda kendine 

bağımsız bir yer edinmiştir. Metaksas’ın belirttiği, topluluğun sanatçılar üzerinde ciddi 

bir özgürlük sunduğu yorumu, ortaya çıkan sonuç paralelinde olanaklı görünüyor.  

Topluluktaki bazı çalgıların bazen çift bazen de üçlü olarak bulunduğu bilinmektedir. O 

dönemdeki; özellikle Kültür Bakanlığı Türk Müziği korolarının sahnedeki dizilişine 

benzer bir yapıda konserler veren Bosphorus, bir çalgıdan iki ya da üçer tane olan 

konserlerde bile, örnek verilen Kültür Bakanlığı korolarındaki standardlaştırılmış icra 

metodunun aksi yönünde icralar yapmış, her icracının bir noktada müzikal özgürlüğünü 

yaşadığı anlaşılmaktadır. Sözlü eserlerin enstrümantal olarak icrası ise bir diğer 

incelenen durumdur. Bunda “Türk” olgusunun vurgulanmasında yaşanan çekincelerin 

önemli etkisi olduğu düşünülmektedir. Zira, özellikle Yunanistan’daki konserlerde 

“Türkçe”nin repertuarda sınırlandırılmasının sebebi, kültürel etkinliklerle azalan ancak 

yine de varlığını devam ettiren politik problemlerin toplum üzerindeki “Türk” algısında 

yarattığı gerginliktir. Buna örnek olarak, daha önce de değinilen Herodion 

Tiyatrosu’ndaki konserde yer alan Mevlevi Ayininin enstrümantal icrası ve Kani 

Karaca’nın okudu Naat-ı Şerif’in normal okunuşundan daha yürük olarak okunması da 

gösterilebilir.  

5.2 Toplulukta Yer Alan İcracıların Gözlemleri 

Yapılan kişisel görüşmeler sonucunda şu sonuca varılmıştır ki, yaş durumları diğer 

icracılardan daha yüksek olan topluluk sanatçılarının, özellikle Yunanistan’da verilen 

konserlerde çevreye karşı daha az ilgili olduğu, konser verilen yerlerin kültürel geçmişi 

ve insanlar üzerindeki psikolojik etkileri üzerinde detaylı şekilde ilgilenmedikleri 

anlaşılmaktadır. Bunun yanında, sosyal hayatın gözlemi doğrultusunda da yeterli bilgiler 

edinilememiştir. Oysaki, nispeten daha genç yaştaki sanatçılardan edinilen bilgiler 

doğrultusunda, onların daha fazla gözleme dayalı hareket ettikleri anlaşılıyor. Genç 
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sanatçılarla yapılan görüşmelerdeki genel kanı, Bosphorus Topluluğu’nun kendilerine 

ömürleri boyunca unutulamayacak tecrübeleri yaşatması, kişisel gelişimlerinde önemli 

bir rol oynaması ve konser verdikleri bölgelerde kendilerine karşı olan hissedilir ilgidir.  

Sonuç olarak Bosphorus Topluluğu, araştırıcı yönü, yüksek müzik kalitesi ve üst düzey 

icracı kadrosu ile Türk Müziği tarihinde belli bir dönemin kimi zaman aykırı müzikal 

hareketini gerçekleştirmiş, kimi zaman da icraatleriyle övünülen topluluk olmuştur. İcra 

edilen müzik Yunanistan’da kimi çevreler için kendi öz müziklerinin yeniden 

yorumlanması, Rum Bestekarlarının keşfedilmesi, kimileri için ise Türk Müziği ve 

çalgılarının temsili idi. Ancak günümüzde müzik alanında karşılıklı süren ilişkinin 

altındaki sebep, kültürel düzeydeki bağın halen kopmadığıdır. Bugün dahi; Türkiye ve 

Yunanistan’da görsel ve işitsel kayıtlarının mevcudiyetini koruduğu, Türk Müziği 

alanında yetişenlerin bunları kaynak niteliğinde kullandıkları anlaşılmıştır. Bosphorus 

Topluluğu, yapısal olarak sahip olduğu dinamizm ve özerkliğinin yanı sıra müzikal 

düzeyde İstanbul merkezli kültürü sunmuş, kültürel bağlarından kopartılmış ilişkileri 

onarıcı çabalar ile tarihe kayıt düşmüştür.  
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EKLER 
 

Tablo A.2a: Repertuar Tablosu 
 Eserler Bestekar - Söyleyen 

Rast Beste Zaharya 
Sazkar Peşrev Dimitri Kantemir 
Pençgah Saz Semai Dimitri Kantemir 
Mahur Saz Semai Nikolaki 
Nikriz Zeybek Tanburi Cemil Bey 
Hüseyni Ağır Semai Zaharya 
Hüseyni Saz Semai Andonis Kiryazis52 İs

ta
nb

ul
’u

n 
R

um
 

B
es

te
ka

rla
rı 

A
lb

üm
ü 

19
86

 
 

Kürdilihicazkar Vasilaki 
Acem Aşiran Peşrev Angelo 
Sazkar Ağır Semai İlya 
Acem Aşiran Şarkı Yanni 
Şehnaz Saz Semai Nikolaki 
Acem Peşrev Sultan Veled 
Bülbül Uşşak Anonim 
Pençgah Peşrev Salih Dede 
Pençgah Ayin Anonim 
Yağcılar Zeybeği Anonim 
Kocaarap Zeybeği Anonim 
Nikriz Sirto Tanburi Cemil Bey 
Hüseyni Saz Semai Andon 

Pa
lla

s K
on

se
ri 

C
an

lı 
K

ay
ıt 

A
lb

üm
ü 

19
89

 

Çeçen Kızı Tanburi Cemi Bey 
Peyk-i Safa Peşrev Tiryaki53 
Saba Saz Semai Zaharya 
Neva Peşrev Mishali 
Arazbar Peşrev Corci 
Buselik Peşrev Dimitri Kantemir 
Hüseyni Saz Semai Tatyos Efendi 
Çeşme  Aşık Veysel 
Ben Yürürüm Yane Yane  Yunus Emre 
Sen Bir Ceylan Olsan Ben Bir 
Avcı 

Aşık Veysel 

Bülbül Olsan Pir Sultan Abdal 
Kara Toprak Aşık Veysel 

Ir
od

io
n 

K
on

se
ri 

C
an

lı 
K

ay
ıt 

A
lb

üm
ü 

19
90

 

Kalk Gidelim Atım, Harap 
Hanede 

Karacaoğlan 

 
 
 
                                                
52 Türk Müziği’nde Andon olarak bilinir. 
53 Bosphorus’un kayıtlarında Petraki olarak geçmektedir. Petraki ve Tiryaki’nin aynı kişiler olduğu 
düşünülmektedir. 
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Tablo A.2b: Repertuar Tablosu 

Nihavent Peşrev Tiryaki 
Kürdi Peşrev Tanburi Angeli 
Arazbar Peşrev Eyyübi Mehmet Çelebi 
Naat Kani Karaca 
Hicaz Peşrev Ahmet Ağa 
Ayin  Ahmet Ağa 
Hüseyni Aşiran Kemani Aleksandır 
M’exis Berdemeno Rum Bestekarları 
Saba Saz Semai Yorgo Bacanos “5

40
 Y

ıl 
So

nr
a”

 A
lb

üm
ü 

19
94

 

Tatavla Dansı Anonim 
Acem Taksim – Devr-i Kebir Peşrev  
Rast Düyek Peşrev  
Pençgah Kar-ı Müneccim  
Neva Devr-i Kebir Peşrev  
Kanun Taksim  
Viyolonsel Taksim  
Segah Düyek Peşrev  
Segah Çenber Beste  
Hüseyni Büyük Zencir Peşrev  
Ud Taksim  
Muhayyer Muhammes Peşrev  
Hicaz Semai  
Tanbur Taksim  
Suzidilara Devr-i Kebir   

La
bi

re
nt

’d
en

 S
es

le
r A

lb
üm

ü 
20

00
 

Pençgah Bektaşi Nefes  
Acem Peşrev Sultan Veled 
Segah Kar Albülkadir Meragi 
Dügah Peşrev Kemani Corci 
Eviç-Maye Peşrev İlya 
Hicazkar Saz Semaii Tiryaki 
Buselik Peşrev Dimitri Kantemir 
Uşşak Peşrev Osman Dede 
Saba Peşrev Papaz 
Huzi Peşrev Kemani Corci 
Nihavend Peşrev Tiryaki 
Kürdi Peşrev Tanburi Angeli O

sm
an

lı 
İm

pa
ra

to
rlu
ğu

’n
da

 M
üz

ik
 

R
um

 v
e 

Tü
rk

 B
es

te
ka

rla
r 

20
04

 
I-

II
 

Arazbar Peşrev Eyüblü Mehmet Çelebi 
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Tablo A.2c: Repertuar Tablosu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
54 Musahip Seyit Ağa (1728-1794) ya da Amasyalı Vardakosta olarak belirtilmiştir. 

Hicaz Peşrev ve Ayin Musahip Seyit Ağa54 
Osmanlı 

İmparatorluğu’nda 
Müzik 

Mevlevi Ayinleri 
ve Bektaşi 
Nefesleri 

III 

Naat Kani Karaca 

Hüseyni Aşiran Saz Semai Mehyane Müziği 
Boğazdan bir aşk Şarkısı Anonim 

Yorgo’nun Havası Yorgo Bacanos 
Tatavlada Besteler Tanburi Cemil Bey 

Zeybekler Anonim 
Üsküp Türküsü Anonim 
Yemen Türküsü Anonim 

O
sm

an
lı 

İm
pa

ra
to

rlu
ğu

’n
da

 M
üz

ik
 

Eğ
le

nc
e 

M
üz

ik
le

ri 
ve

 
Ze

yb
ek

le
r 

IV
 

Uzun İnce Bir Yoldayım Aşık Veysel 
Peyk-i Safa peşrev Tiryaki 

Saba saz semai Zaharya 
Neva peşrev Miskali 

Hüseyni saz semai Tatyos Efendi 
Arazbar peşrev Kör Kemani Corci 
Buselik peşrev Dimitri Kantemir 
Ben yitirdim Kul Nesimi 

Çeşme Anonim 
Ben yürürüm yane Yunus Emre 

Sen bir ceylan ben de bir avcı Aşık Veysel 
Bülbül Olsam Pir Sultan Abdal 
Kara Toprak Aşık Veysel O

sm
an

lı 
İm

pa
ra

to
rlu
ğu

’n
da

 M
üz

ik
 

R
um

 v
e 

Tü
rk

 B
es

te
ka

rla
rı 

A
na

do
lu

 A
şı

kl
ar

ı 
V

-V
I 

Kalk gidelim atım harap haneden Karacaoğlan 
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Tablo A.3: Sanatçı Tablosu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
D

 S
er

is
i I

-V
I 

* * * * *   *  * *  
 

*  * *  

La
bi

re
nt

’te
n 

Se
sl

er
 

 *  *   *      *      

Li
ka

vi
to

s K
on

se
ri 

*  * * *      * *  *     

Ir
od

io
n 

K
on

se
ri 

*  * * *   *    *    * *  

Pa
lla

s K
on

se
ri 

*   * *    * *         

R
um

 B
es

te
ka

rla
r 

*     *   *      *   * 

 
İh

sa
n 

Ö
zg

en
 

H
as

an
 E

se
n 

La
le

 A
ka

y 

M
ut

lu
 T

or
un

 

Er
ol

 D
er

an
 

H
üs

nü
 A

nı
l 

R
eh

a 
Sa
ğb

aş
 

Sa
fin

az
 R

iz
el

i 

Ö
m

er
 E

rd
oğ

du
la

r 

Sa
dr

et
tin

 Ö
zç

im
i 

Fu
at

 T
ür

ke
lm

an
 

Ü
m

it 
G

ür
el

m
an

 

A
rif

 E
rd

eb
il 

H
ak

an
 A

lv
an

 

Sü
le

ym
an

 E
rg

un
er

 

D
oğ

an
 E

rg
in

 

O
sm

an
 E

rk
ah

ve
ci

 

N
ec

de
t Y

aş
ar
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Tablo A.3b: Sanatçı Tablosu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
D

 se
ris

i I
-V

I 
* * * * * * *  * * * *   * * * * 

La
bi

re
nt

’d
en

 S
es

le
r 

*             * *    

Li
ka

vi
to

s K
on

se
ri 

 * *  * *  *  * * *   *    

İr
od

io
n 

K
os

ne
ri 

*  *    * * *      * * * * 

Pa
lla

s K
on

se
ri 

 *   *   *           

R
um

 B
es

te
ka

rla
r 

   *    *     *      

 
A

bd
i C

oş
ku

n 

N
ec

ip
 G

ül
se

s 
Fi

ru
z 

H
an

 

Fı
ra

t K
ız

ılt
uğ

 

D
ile

k 
Ze

rtu
nç

 

B
ur

ak
 D

er
an

 

M
et

in
 Ç

et
in

öz
 

H
ur
şi

t U
ng

ay
 

V
ah

it 
A

na
do

lu
 

H
am

di
 D

em
irc

i 

G
ür

se
l K

oç
ak

 

Fa
tih

 Z
ül

fü
ka

r 

Fe
rr

uh
 Y

ar
kı

n 

Fa
hr

et
tin

 Y
ar

kı
n 

K
an

i K
ar

ac
a 

M
el

da
 K

ur
t 

Si
be

l S
ez

al
 

Y
an

ni
s K

ay
m

ak
is
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EK B.1 
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EK B.2 
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EK B.3 
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EK B.4 
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EK B.5 
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EK B.6 
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EK B.7 
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EK B.8 
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EK B.9 
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EK B.10 
 
 

 
 
 
 
EK B.11 
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