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Στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων της  Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Νεοχωρίου, πριν από 

σχεδόν δύο χρόνια ξεκίνησε μια εργασία για την ανάδειξη του έργου και του βίου του Ζαχαρία 

Χανεντέ, μιας σπουδαίας  μορφής της μουσικής της Κωνσταντινούπολης του 18ου αιώνα. Οι εξαιρετικές 

σωζόμενες συνθέσεις συγκέντρωσαν υψηλό ενδιαφέρον γύρω από το πρόσωπό του. Η εργασία 

μας στοχεύει στην κινητοποίηση μελετητών που έχουν ασχοληθεί με τον Ζαχαρία στο παρελθόν, 

ενθαρρύνοντάς τους να μοιραστούν πληροφορίες που θα βελτιώσουν και θα υποστηρίξουν τις έως 

τώρα γνώσεις του κοινού. Τέλος, μέριμνά μας αποτελεί αδιαμφισβήτητα η προβολή των συνθέσεών 

του από αξιόλογες καταγραφές και η εκτέλεσή τους από μουσικούς της σύγχρονης μουσικής σκηνής 

της Κωνσταντινούπολης. Εμπνευστής και σχεδιαστής του εγχειρήματος είναι ο Νίκος Παπαγεωργίου 

με συμπαραστάτες τον Λάκη Βίγκα και την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Παναγίας Κουμαριώτισσας 

Νεοχωρίου Κωνσταντινούπολης.



Two years ago, within the scope of  the cultural activities organized by the Orthodox Community 

of  Yeniköy, we initiated a research project for the recognation of  the life and work of  Hanende 

Zaharya (Zacharias the Cantor), a great figure of  18th century Ottoman music history. His 

exquisite, extant compositions have attracted much attention to his persona. Our project aimed 

at mobilizing acclaimed scholars that had already studied Zacharias in the past encouraging  

them to share information that would improve and support the audience’s understanding 

of  the composer. Beside, special emphasis was placed on the dissemination of  records of  

his compositions, as well as their performance by eminent and contemporary musicians of  

Istanbul. The project was envisaged and designed by Nikos Papageorgiou, with the support 

and encouragement of  Lakis Vingas and the Panagia Koumariotissa Orthodox Community of  

Yeniköy, Istanbul.

İki yıl önce Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilise ve Mektebi Vakfının düzenlediği kültürel 

etkinlikler kapsamında, 18. yüzyıl Osmanlı müzik tarihinin büyük isimlerinden Hanende 

Zaharya'nın hayatı ve eserlerinin tanıtılmasına yönelik bir araştırma projesi başlattık.  Bu 

vesileyle günümüze ulaşan seçkin eserleri aracılığıyla onun sanatçı kişiliğine karşı derin bir ilgi 

doğdu. Projemiz geçmişte Zaharya’yı incelemiş olan saygın akademisyenleri yeniden bu konuda 

düşünmeye sevk etti, dinleyicilerin bestekârın eserlerini algılamasını kolaylaştıracak bir ortam 

yarattı. Ayrıca projede Zaharya’nın eserlerinin yaygınlaştırılmasına ve İstanbul'un seçkin ve 

çağdaş müzisyenleri tarafından sahneye taşınması düşüncesine özel önem verildi. Proje, Lakis 

Vingas ve Panayia Koumariotissa'nın destek ve teşvikleriyle Nikos Papageorgiou tarafından 

öngörüldü ve tasarlandı.



15:30                 Açılış Konuşması
                          Laki Vingas, Nikos Papageorgiou

15:40                 Bülent Aksoy
                          “Osmanlı Musiki Hayatının Katmanları"

16:00                 Mehmet Uğur Ekinci
                          "18. yüzyıl Osmanlı Saz Müziğine Bir Bakış: Kaynaklar, 
                           Bestecilik ve İcra"

16:20                 Kyriakos Kalaitzidis
                          "Zaharya Hakkında Yeni Bilgiler"

16:40                Harun Korkmaz
                          “Zaharya'nın Bestelediği Eserlerin Tarihsel 
                           Kaynaklardaki İzleri"
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15:30                 Opening Remarks
                          Laki Vingas, Nikos Papageorgiou

15:40                 Bülent Aksoy
                          “Layers of Life -  Ottoman Music”

16:00                 Mehmet Uğur Ekinci
                         "18th-Century Ottoman Instrumental Music: Sources, 
                           Composition and Performance"

16:20                 Kyriakos Kalaitzidis
                          “New Informations about Zacharias”

16:40                Harun Korkmaz
                          “Traces of Zacharias’s Compositions in the
                            Historical Sources”



Osmanlı Musiki Hayatının Katmanları   
Bülent Aksoy

 
Dokuzuncu yüzyıldan bu yana Doğu Akdeniz'in önemli bir musıki merkezidir İstanbul.   Doğu Roma  döneminde 
bir musıki merkezi haline gelen Konstantinopolis Osmanlı döneminde de bu özelliğini sürdürmüştür. Üç 
imparatorluğun başşehri olarak sanatkârları kendine çeken bu şehirde faaliyet gösteren musıkişinaslar yeni  
musıki türleri, üslupları geliştirmişlerdir.
 Onbeşinci yüzyılda Konstantinopolis Osmanlı Türklerince alındığında, şehrin daha eski geleneği  Doğu Ortodoks 
Kilisesinin musıkisiydi. Türklerden sonra, Ermeniler ile, 1492'den başlayarak Osmanlı ülkesine kabul edilen 
Sefarad Yahudileri de musıki merkezlerini yeni bir düzen verilen Istanbul'da kurdular.  Osmanlı Istanbul'unda 
yalnızca Rumları, Ermenileri, Yahudileri değil, imparatorluğun bütün etnik, dinî  unsurlarını görmek mümkündü. 
Merkezi Istanbul olan Osmanlı musıkisi işte bu çok-uluslu, çok-dilli, çok-dinli, çok-mezhepli toplumsal-kültürel 
bünyenin bir ürünüdür.
Çeşitli dinî ya da etnik cemaatlerden oluşan Osmanlı toplumunda değişik kültürler yüzyıllarca yan yana yaşadı. 
Bu cemaatlerin kültürleri bir yandan, aynı bölgelerin daha eski geleneklerinden etkilenerek, bir yandan da 
birbirlerini etkileyerek yüzyıllar boyunca  aynı coğrafyada bir arada barındı. Osmanlı cemaatleri birbirlerinin 
musıkisine de ilgi duymuşlardır.  Cemaatler arasındaki musıki ilişkileri Osmanlı musıki hayatında karmaşık bir 
manzara ortaya çıkarmıştır. Yeni araştırmalar ile yeni keşfedilen kaynaklar Osmanlı musıki hayatını geçmişte 
olduğundan  çok daha ilgi çekici kılmakta.

 

Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Filolojisi Bölümünü bitirdi. Doktora çalışmasını aynı fakültenin Sanat 

Tarihi bölümünde tamamladı. 1992-2019 arasında  Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümünde İngilizce etimoloji, çeviri, 

Türkçe dersleri verdi. 1970'ten 1990'ların sonlarına kadar  sanat dergilerinde  sanat-edebiyat kuramı konulu çeviriler 

yayımladı.  Çeşitli ansiklopedilerde yazar ve yayım koordinatörü olarak çalıştı. 1980'lerde Osmanlı-Türk musıkisi tarihi 

araştırmacılığına yöneldi; bu alanda incelemeler, makaleler yayımladı. Yurt içinde, yurt dışında birçok uluslararası 

müzikoloji kongresinde bildiriler sundu. 1995'ten bu yana  Açık Radyo'da haftalık musıki programları yayımlıyor.  Arşiv 

değeri taşıyan  eski  kayıtları temizleterek disklere aktaran Kalan Müzik adına yirmiden fazla albümü yayıma hazırladı. Şu 

kitapların yazarıdır:

Sermüeezin Rifat Bey’in Ferahnak Mevlevî Ayini (1992),

Avrupalı Gezginlerin Gözüyle Osmanlılarda Musıki (1994),

Geçmişin Musıki Mirasına Bakışlar (2008),

Introduction to the Etymology of the English Language for Turkish-speaking Learners (2020),

Etimoloji Işığında Kelimelerin Dünyasında Gezintiler (2022).

Özet



The Layers of Ottoman Musical Life
Bülent Aksoy

Since the ninth century Istanbul has been a musical centre of the Eastern Mediterranean basin. Beginning 
from  Eastern Roman times the city maintained its central role during the Ottoman period. Having been the 
administrative and cultural centre of three empires the city has attracted musicians throughout many centuries. 
Masters of music active in Istanbul (formerly Constantinople) produced  new musical genres and styles.  
When Istanbul was conquered in the mid-fifteenth century by the Turks the older musical convention of the 
city was that of the Eastern Roman Orthodox Church.  Alongside the Turks, the Ottoman Armenians, and 
the Sephardic Jews, beginning in 1492, subsequently established their musical centres in the newly organised 
Ottoman capital.
In the Ottoman society, which was composed of various religious and ethnic communities, several different 
cultures existed side by side. It was possible to see all of the elements of the Ottoman population, not only 
the Greeks, Armenians and Jews.  Hence Ottoman music whose centre was Istanbul, was the product of  this 
multinational, multilingual, multireligous social and cultural edifice.       
The cultures of the Ottoman communities continued to exist for many centuries influencing each other and having 
been influenced by the older conventions of the same geographical regions. Certainly, the Ottoman communities 
took interest in each other's music. The relationships between the communities bring out a complex panorama 
in describing the Ottoman musical life. New sources discovered recently by the new researchers make Ottoman 
music much more interesting than it was in the past.

 
He graduated from the Department of English Philology at the Faculty of Letters, Istanbul University. He completed his 

doctoral studies at the Art History department of the same faculty. Between 1992 and 2019, he taught English etymology, 

translation and Turkish courses at Boğaziçi University, Department of Translation Studies. From 1970 to the late 1990s, he 

published translations on art-literary theory in art journals. He worked as a writer and publication coordinator in various 

encyclopedias. In the 1980s, he turned towards to the research of the history of Ottoman-Turkish music; he published reviews 

and articles in this field. He has presented papers at many international musicology congresses at home and abroad. He has 

been broadcasting weekly music programs on Acik Radyo since 1995. He prepared more than twenty albums for publication 

on behalf of Kalan Music, which cleaned old records with archival value and transferred them to discs. He is the author of 

the following books:

Sermüeezin Rifat Bey’in Ferahnak Mevlevî Ayini (1992),

Avrupalı Gezginlerin Gözüyle Osmanlılarda Musıki (1994),

Geçmişin Musıki Mirasına Bakışlar (2008),

Introduction to the Etymology of the English Language for Turkish-speaking Learners (2020),

Etimoloji Işığında Kelimelerin Dünyasında Gezintiler (2022).  
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18. yüzyıl Osmanlı Saz Müziğine Bir Bakış: Kaynaklar, Bestecilik ve İcra
Mehmet Uğur Ekinci

Zaharya'nın yaşadığı yıllar Osmanlı dönemi müziğinin tarihsel müzikolojisi bakımından özel bir öneme sahiptir. 
Zira Osmanlı-Türk müziğinin günümüzde bilinen en eski nota koleksiyonları 17. yüzyıl ortalarıyla 18. yüzyıl 
ortaları arasında geçen süre içinde kaleme alınmıştır. Ali Ufki'nin Paris ve Londra'daki iki mecmuası, Kantemiroğlu 
notalarının İstanbul ve Tahran nüshaları ile Kevseri Mecmuası, özellikle Osmanlı saz müziğinin bestecilik ve 
icrasının geçmişi hakkında bizlere önemli ipuçları sunmaktadır. Bahsedilen kaynaklarda bulunan saz eserlerinin 
yapı ve üslup bakımından meşkle günümüze intikal etmiş saz eserlerinden farklı olduğu bilinmekte, bu farkların 
nasıl açıklanabileceği literatürde halen tartışılmaktadır.
17.-18. yüzyıl Osmanlı saz müziğinin nasıl anlaşılabileceği üzerine gerçekleştirilecek olan sunumda öncelikle 
dönemin nota kaynakları üzerinden bilinenler ortaya konacak ve saz müziği bestecilik ve icrasının yüzyıllar 
içindeki dönüşümü hakkında araştırmacılar tarafından geliştirilmiş açıklamalar ele alınacaktır. Sonrasında çeşitli 
kaynaklarda Zaharya'ya atfedilen Saba Saz Semaisi örneği üzerinden saz semailerindeki değişim ve devamlılık 
incelenerek literatürdeki açıklamalarla birlikte değerlendirilecektir.

 

Uluslararası ilişkiler, siyasî tarih ve Türk müziği araştırmacısı, kanun icracısı. 1982 yılında Ankara’da doğdu. Bilkent 

Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yüksek lisans 

yaptı. Doktora derslerini Ohio State Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra 2013 yılında Londra 

Üniversitesi Doğu ve Afrika Araştırmaları Okulu (SOAS) Siyaset ve Uluslararası Çalışmalar Bölümü’nden doktora derecesi 

aldı. Hâlen Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Müzik çalışmalarına üniversite öğrenimi sırasında Lokman Tuncer ve merhum Bülent Uyaroğlu’ndan kanun dersleri 

alarak başlayan Ekinci, daha sonra yurtiçinde ve dışında çok sayıda konsere, radyo-televizyon programlarına ve albüm 

çalışmalarına kanun icracısı olarak katıldı. Osmanlı-Türk müziği tarih ve nazariyatı hakkında akademik çalışmalar 

yürütmekte olan Ekinci’nin Kevserî Mecmûası: 18. Yüzyıl Saz Müziği Külliyâtı (İstanbul 2016) adlı kitabının yanı sıra çeşitli 

dillerde yayınlanmış makale ve bildirileri bulunmaktadır.

Özet



18th-Century Ottoman Instrumental Music: Sources, Composition and Performance
Mehmet Uğur Ekinci

The years when Zaharya lived have a special importance in terms of the historical musicology of Ottoman 
music, because the oldest known collections of notations were written in the period between the mid-seven-
teenth and the mid-eighteenth centuries. Two manuscripts by Ali Ufki in Paris and London, the Istanbul and 
Tehran copies of Cantemir’s collection of notations, and the Kevseri collection provide us with important clues 
about the history of composition and performance of Ottoman instrumental music. It is today known that the 
compositions in the mentioned sources differ, structurally and stylistically, from the instrumental works that 
have been transmitted to the present day in oral tradition. Possible explanations for these differences are still 
being discussed in the scholarly literature. 
This presentation will discuss how to make sense of the Ottoman instrumental music of the seventeenth and 
eighteenth centuries. It will first summarize what is known from the notational sources of the period and discuss 
the explanations developed by researchers about the transformation of the composition and performance of in-
strumental music over the centuries. Afterwards, the change and continuity in saz semaisi form will be examined 
through the example of “Saba Saz Semaisi”, which is attributed to Zaharya in various sources, and evaluated 
together with the explanations in the literature.

He is an international relations, political history and Turkish music researcher, and qanun player. He was born in Ankara 

in 1982. He graduated from Bilkent University, Department of International Relations. He completed his master’s degree 

at Bilkent University, Department of History. After completing his doctoral courses at Ohio State University and Bilkent 

University, he received a doctorate from the Department of Politics and International Studies at the School of Oriental and 

African Studies (SOAS), University of London in 2013. He is currently an academic member at the Institute of Security 

Sciences of the Police Academy.

Starting his music studies by taking qanun lessons from Lokman Tuncer and the late Bulent Uyaroglu during his university 

education, Ekinci later participated in many concerts, radio-television programs and album works in Turkey and abroad as 

a qanun performer. Carrying out academic studies on the history and theory of Ottoman-Turkish music, Ekinci has articles 

and papers published in various languages, as well as his book titled Kevserî Mecmûası: 18. Yüzyıl Saz Müziği Külliyâtı 

(İstanbul 2016).
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Zaharya hakkında yeni bilgiler
 Kyriakos Kalaitzidis

Bu yıl, "Zakharias Khaneded" adlı CD'nin yayınlanmasından bu yana tam yirmi bir yıl ve o zamanlar hem kilise 
hem de dünyevi müzik türüne ait eserleriyle külliyatın yayınlanmasından bu yana on yedi yıl geçti. Her iki basım 
sayesinde, büyük Rum bestecinin eseri Yunan, Türk ve uluslararası müzikseverlere ulaşabildi ve daha geniş 
müzikoloji camiasında konu üzerine yapılan araştırmaları yeniden alevlendirdi. Aradan geçen zaman içerisinde, 
devam eden araştırmalardaki boşlukları dolduran, spekülasyonları doğrulayan ve bir durumda sonuçları altüst 
eden bir dizi yeni gerçek ve kaynak ortaya çıktı, ve bu sayede artık, deyim yerindeyse, ikonik bir bestecinin daha 
eksiksiz bir müzikal portresine ulaşmış olduk.

Yanya Üniversitesi Müzik Çalışmaları Bölümü'nde Doçent olan Kalaitzidis, aynı zamanda Selanik Aristoteles 

Üniversitesi'nde İlahiyat ve Atina Üniversitesi'nde Bizans Müzikolojisi okudu ve yine Atina Üniversitesi’nde doktorasını 

yaptı. Aynı zamanda "En Chordais" in aktif ud çalan müzisyeni, bestecisi ve sanat yönetmenidir. Çeşitli üniversitelerde ve 

müzik akademilerinde konferanslar, atölye çalışmaları ve ustalık dersleri vermiştir. Yayınları arasında Orient Institut - 

İstanbul & Ergon-Verlag tarafından yayınlanan "Doğu'nun Seküler Müziği için Bir Kaynak Olarak Bizans Sonrası Müzik 

El Yazmaları" adlı tezi yer almaktadır. 45 ülkede ve aralarında Berlin Filarmoni, Sidney Opera Binası, Philharmonie de 

Paris, Lincoln Center (New York), Fès Festivali (Fas), Şanghay Opera Binası, Cervantino Festivali’nin (Meksika) de yer 

aldığı büyük festival ve mekanlarda "En Chordais" üyesi veya solist olarak 2000'den fazla konser vermiştir.

Özet



New information about Zacharias 
Kyriakos Kalaitzidis 

This year marks twenty-one years since the release of the CD entitled "Zakharias Khaneded" and seventeen years  
since the publication of the corpus with his works found until then, both of church and secular music. Both 
editions contributed to the dissemination of the work of the great Rum composer to the Greek, Turkish and to 
the international music-loving public and rekindled the relevant research interest in the wider musicological 
community. In the intervening years, a number of new facts and sources have emerged that fill in gaps in the 
ongoing research, confirm speculations and, in one case, overturn conclusions, so that we now have a more 
complete, if possible, musical portrait of the iconic composer.

Associate Professor at Department of Music Studies / University of Ioannina, studied Theology at Aristotle University of 

Thessaloniki and Byzantine Musicology in Athens University where he obtained his PhD. He is also an active oud player, 

composer and artistic director of "En Chordais". He has given lectures, workshops and master classes at various universities 

and music academies and among his publications we can distinguish his dissertation "Post-Byzantine Music Manuscripts 

as a Source for Oriental Secular Music" published by the Orient Institut - Istanbul & Ergon-Verlag. As a member of "En 

Chordais" or as soloist he has given more than 2000 concerts in 45 countries in major festivals and venues, among them 

at Berlin Philharmonie, Sydney Opera House, Philharmonie de Paris, Lincoln Center (New York), Fès Festival (Morocco), 

Shanghai Opera House, Cervantino Festival (Mexico) and many others.

.

Summary



Zaharya’nın bestelediği eserlerin tarihsel kaynaklardaki izleri
Harun Korkmaz

 
Hanende Zaharya ya da yazma güfte mecmualarında yaygın biçimde rastlanan unvanıyla söylersek Kürkçü Zaharya, 
18. yüzyıl klasik Türk musikisi bestekârlarının en önde gelenlerindendir. Eserlerinin güfteleri, 18. yüzyılın ortalarına 
doğru mecmualara kaydedilmeye başlar. O tarihlerden itibaren klasik fasıl eserleri içeren güfte mecmualarının ve 
güfteli eserler ihtiva eden nota külliyatlarının önemli bir kısmında eserlerinin güftelerine ve notalarına rastlanır. 
Klasik musikide varlık göstermeye başlamasından itibaren en seçkin bestekârlar arasına girmiş ve bestelediği 
eserler klasik repertuarın temel yapıtaşlarından sayılmıştır. Ancak zamanın tahrip edici etkisi, eserlerine ait 
bilgilerde birtakım karışıklıklar doğmasına yol açmıştır. Öyle ki ona ait bir eser başka bir bestekâra kaydedilir 
olmuş,  hiçbir ilgisi bulunmayan bir eser onun adı ile anılmaya başlamıştır. Ayrıca -çok yüksek ihtimalle talebesi 
olan- Tanburi Mir Cemil’in birkaç eseri de, “Mir Cemil” Zaharya’nın “müslüman olduktan sonra” aldığı bir unvan 
zannedildiği için ona ait gösterilmiştir. Bu karışıklıklara rağmen Zaharya’nın çoğu eseri hakkında verilen doğru 
bilgilerin, Türkçe ve Rumca kaynakların ittifakıyla, tutarlı biçimde günümüze kadar gelebildiği gözlemlenmiştir. 
Bu bildiride, doğum ve ölüm tarihleri gibi biyografisine dair temel bilgileri bile tespit edemediğimiz bu büyük 
bestekarın eserlerine ilişkin, tarihsel kaynaklara dayalı, mukayese metotlarıyla sınanmış bilgiler ortaya konacak, 
bestekârlığı hakkında yeni değerlendirmelerde bulunulacaktır. Aynı zamanda, eserleriyle ilgili bilgilerin ışığında, 
hayat ve sanatına dair birtakım çıkarımlarda bulunulacaktır.

1990’da, Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2011’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte-

si Tarih Bölümü’nü bitirdi. 2014 yılında Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi kürsüsünde, Prof. Dr. Zeynep Tarım 

danışmanlığında yüksek lisansı tamamlayarak aynı kürsüde doktoraya başladı ve 2021 yılında tamamladı. 2013 yılından 

beri İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Türkiyat Enstitüsü’nde bu-

lunan, Hüseyin Sadeddin Arel’e ait arşivin tasnif ve kataloglama çalışmalarını nihayete erdirmiştir. Edebiyat Fakültesi’nde 

başta Prof. Dr. Teoman Duralı olmak üzere kıymetli hocaların derslerini takip etmiş, musiki tarihi sahasında Murat Bar-

dakçı’dan istifade etmiş, Leonidas Asteris’ten şan, M. Doğan Dikmen’den Klasik Türk Musikisi repertuvarı dersleri almıştır. 

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça’dan feyz almış ve bazı klasik eserler meşk etmiştir. Klasik Türk Musikisi’ni konu alan kitap ve 

makaleler yazmış, radyo ve televizyon programlarında katılımcı olarak yer almıştır. 2018-2019 yıllarında TÜBİTAK’ın 

desteğiyle İngiltere’de bulunmuş, King’s College London’ın davetlisi olarak, Prof. Dr. Martin Stokes’un danışmanlığında Lon-

dra, Oxford ve Manchester’deki kütüphanelerde bulunan musiki konulu yazma eserlerle ilgili bir araştırma projesi yürüt-

müştür. Ekim 2020 itibariyle Diyanet İslâm Ansiklopedisi 2. Edisyon Projesi’nde İslâm Sanatları İlim Heyeti üyesi olarak 

görev yapmaktadır. Dünya’nın ve Türkiye’nin pek çok yerinde konser ve dinletiler düzenleyen Korkmaz, yüzlerce programda 

solist ve sanat yönetmeni olarak görev almıştır.
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  “Traces of Zacharias’s Compositions in the Historical Sources”
Harun Korkmaz

Zacharias the Cantor (Hanende Zaharya), or the Furrier (Kürkçü), as he often appears in lyrics periodicals, is one 
of the most prominent classical Turkish music composers of the 18th century. The lyrics of his compositions began 
to be anthologized in periodicals towards the middle of the 18th century. From that date on, lyrics and notation 
of his works appear in a significant number of anthologies of lyrics and the musical corpus of classical Fasıl music. 
From the beginning of his engagement with classical music, he became one of the leading names of composers, 
while his works acquired seminal status within the classical repertoire. However, the lapsing of time has created 
confusion over details pertaining to his works. So much so that a piece belonging to him would be attributed to 
another composer, and a piece that may had nothing to do with Zacharias would be falsely associated with his 
name. Furthermore, some of the works by Tanburi Mir Cemil, who was most likely his student, are attributed to 
Zacharias, since “Mir Cemil” is believed to have been the name assumed by Zacharias after his alleged conversion 
to Islam. Despite the general confusion, it has been rightly observed that deducing correct information about 
Zacharias and his work, can best be achieved by combining Turkish and Greek sources. This paper presents in-
formation about the work of this great composer, whose biography, including his birth and death dates, remains 
inconclusive, based on historical sources tested by a comparative method. While offering new evaluations of his 
compositions, the paper also attempts some inferences about his life and career.

He was born in Erzurum in 1990. He completed his primary and secondary education in Istanbul. In 2011, he graduated 

from Department of History in Faculty of Letters, Istanbul University. In 2014, he completed his master’s degree in the Ot-

toman Institutions and Civilization History chair under the consultancy of Prof. Dr. Zeynep Tarim, he started his doctorate 

at the same chair and completed it in 2021. Since 2013, he has been working as a research assistant at the Institute of Turkic 

Studies at Istanbul University. He finalized the classification and cataloging studies of the archive belonging to Huseyin 

Sadeddin Arel at the Institute of Turkology. At the Faculty of Letters, he followed the lessons of valuable teachers, especially 

Prof. Dr. Teoman Durali, benefited from Murat Bardakci in the field of music history, took singing lessons from Leonidas As-

teris, Classical Turkish Music repertoire lessons from M. Doğan Dikmen. He was inspired by Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca and 

learned some classical compositions . He wrote books and articles on Classical Turkish Music, and took part in radio and 

television programs as a participant and performing artist. In 2018-2019, he had been in the UK with the support of TUBI-

TAK, and at the invitation of King’s College London, he conducted a research project on musical manuscripts in libraries in 

London, Oxford and Manchester under the supervision of Prof. Dr. Martin Stokes. As of October 2020, he has been working 

as a member of the Islamic Arts Science Committee in the 2nd Edition Project of Religious Encyclopedia of Islam. Organiz-

ing concerts and concerts in many parts of the world and Turkey, Korkmaz took part in hundreds of programs as a soloist 

Summary



1.“Uranos Polifotos”, 
ağır makamda - mode grave

ibadet dışı ilahi - kalophonikos heirmos
Nikos Andrikos

2.Bestenigâr Devr-i Kebir Peşrevi

3.Segâh Çenber Beste  
Münip Utandı 

4.Sabâ Devr-i Kebir Beste 
Münip Utandı

5.Hümâyûn Yürük Semâî
Münip Utandı

6.Rast Çenber Beste
Harun Korkmaz, Çağlar Fidan, 
Nikos Andrikos, Hasan Kiriş

7.Bûselik Aşîrân Çenber Beste
Harun Korkmaz, Çağlar Fidan, 
Nikos Andrikos, Hasan Kiriş

8.Hüseynî Çenber Beste
Harun Korkmaz, Çağlar Fidan, 
Nikos Andrikos, Hasan Kiriş

9.Hüseynî Ağır Semâî
Harun Korkmaz, Çağlar Fidan, 
Nikos Andrikos, Hasan Kiriş
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Sözler - Lyrics

1.
"Οὐρανὸς πολύφωτος ἡ Ἐκκλησία, ἀνεδείχθη 
ἅπαντας, φωταγωγοῦσα τοὺς πιστούς· ἐν ᾧ ἑστῶτες 
κραυγάζομεν· τοῦτον τὸν οἶκον, στερέωσον Κύριε."

"Bütün müminleri aydınlatan çok ışıklı gökyüzü gibi olan Kilisede 
bulunarak haykırırız: Ya Rab, bu evi sağlamlaştır."

(çeviri: Gelibolu Metropoliti Stefanos Dinidis)

"Like a radiant celestial orb the Church revealed itself to all, leading the 
faithful to the light; standing within it, we cry out: “O Lord, strengthen 

this house [of worship”
(translation: Haris Theodorelis-Rigas)

3.
(güfte sahibi/poet: Mehmet Ragıp Paşa)

Vezni: Bahr-i Remel (Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün)

Çeşm-i meygûnun ki bezm-i meyde cânân dönderir 
Sâki-i gül-çehre gûyâ câm-ı rahşân dönderir 

Berg-i ruhsârı arakrîz-i gülâb-ı şerm olur
Ol gül-endâm ki âgûşunda yârân dönderir

Şarap rengi gözleri, içki meclisinde sevgiliyi döndürür,
Gül yüzlü sâkî, sanki parlak kadehi döndürür.

O gül endamlı, kucağında dostlarını döndürdüğünde,
gül yaprağına benzeyen yanağı, utancından terleyip gül suyu dökmeye 

başlar.

In the symposium, wine-dark eyes make the beloved turn,
as the rosy-faced cupbearer turns around the goblet.

Just like a rose, once he/she has accepted lovers in his/her embrace, his/
her rosy cheeks begin to sweat rose-water.

çeviri /translation: H
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4.
(güfte sahibi/poet: Nafız)

Vezni: Bahr-i Remel (Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün)

Gül-sitân-ı nakş-ı hüsnünden bahâristân yazar
Sünbül-i zülfün siyâkat hattını reyhân yazar
Hâtem-i la’lin çıkardık nakşını bir bûseden
Nâfiza aldık dehânından haber ihsan yazar

Güzelliğinin nakışlarından oluşan gül bahçesinden bahar ülkesi çıkar.
Saçından sarkan lüleler -yazılması ve okunması özel uzmanlık gerektiren- siyakat yazısını,

 yüksek sanat yazısı olan reyhânî yazısına çevirir.
Ey Nâfiz, -sevgilinin- ağzındaki mührü öperek çözüverdik de bize bağışta bulunacağı haberini aldık!

The laceworks of   beauty are like a rose garden, a country of eternal bloom.
The locks hanging from hair render the learned siyakat script into the sublime reyhani. 

O Nafiz, we kissed away the seal from the mouth of your lover,
the telltale sign of more that surely is to follow!

5.
(güfte sahibi/poet: ?)

Vezni: Bahr-i Hezec (Mef’ûlü Mefâîlü Mefâîlü Feûlün)

Terk eyledi gerçi beni ol mâh-cemâlim 
Şâyeste-i vasl etdi gönül mâl ü menâlim 

Firkatle ciğer-hûn idim ammâ kerem etdi 
Gül-goncacığım serv-i kaddim tâze-nihâlim

Ay yüzlüm beni terk etmiş olsa da gönlümün zenginliği 
beni sevgilimle tekrar kavuşmaya lâyık kılmada...

Ayrılığından dolayı ciğerim kanla dolunca, benim henüz açmamış gülüm, 
servi boylum, taze fidanım benden lütfunu esirgemedi.

Even though that face, pale like the moon, has forsaken me,
my bounteous tenderness drives me anew to his/her embrace... 
When my heart bled with longing, my rosebud in the making,

my tender sapling, tall as a cypress, did not withhold from me his/her grace.

Sözler - Lyrics
.çe

vi
ri

 /t
ra

ns
la

ti
on

: H
ar

un
 K

or
km

az
, H

ar
is

 Th
eo

do
re

lis
-R

ig
as



c

Sözler - Lyrics

6.
(güfte sahibi/poet: Nafız)

Vezni: Bahr-i Remel (Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün)

Reng-i mevc-i âb-ı zümrüdden boyandı câmesi
 Serv-i sebz-endâme dâğ oldu çemen hengâmesi 

Çâk-i sînem gibi pâre pâre kılsam nâmesin 
Nâfiz'in tahrîrden kat'a kesilmez hâmesi

Elbisesi zümrüt suyunun dalgalarının rengi ile boyanınca,
Servi endamlı -sevgiliye- çimen cümbüşü içindeki bir dağın heybetini verdi.

Nâfiz’in mektubunu yırtık göğsüm gibi paramparça etsem de
onun yazmaktan usanacağı yok!

When her robe was dyed with the color of the waves of emerald water,
The beloved, tall as a cypress, turned the humble playfullness of grass to the majesty 

of a mountain: “Even if I tear Nafiz's letter like my own torn chest,
he will not ever shirk from writing!”

7.
(güfte sahibi/poet: Nafız)

Vezni: Bahr-i Remel (Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün)

La’lin emdir hikmetin sorma dil-i şeydâ bilir
Çekdiği derd ü cefâ-yı aşkı bir Mevlâ bilir

Gamzen inkâr eylesün da’vâma şâhiddir müjen
Ey kemân-ebrû bize etdiklerin dünyâ bilir

Ağzını emdir, sebebini sorma, onu anca gönlü çılgına dönen bilir.
Onun, aşkından dolayı çektiği dertleri, eziyetleri ancak Tanrı bilir.

Gözlerin inkâr etse de benim iddialarımın şahidi kirpiklerindir, 
Ey yay kaşlı sevgilim! Bize ettiklerini cümle âlem bilir.

Suckle your mouth, don’t ask the reason why, for only fools will know it.
God alone knows the troubles, the torments he/she has suffered for the sake of love.

While your eyes may deny it, let your eyelashes bear witness to my claims.
O my arched-browed darling! The whole world knows what we have been through.

çeviri /translation: H
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8.
(güfte sahibi/poet: Nafız)

Vezni: Bahr-i Hecez (Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün)

Nigâha ruhsat olmuş neyleyim ol âfitâbımdan
Temâşâ-yı cemâl etmek değil mümkün hicâbımdan

Ne denlü setr-i mihr-i aşk-ı cânân eylesem hâlim
Cihâne keşfolur râz-ı derûnum ıztırâbımdan

O güneşim, kendisine bakmama müsaade ediyor, 
yoksa utancımdan dolayı onu seyretmem mümkün olmazdı

Sevgiliye olan aşkımı ne kadar saklamaya çalışsam da, 
gönlümün derinliklerindeki sır ıztırabımla açığa çıktı, cümle âlem duydu, bildi.

He/she is my sun, permitting me to behold him/her, 
for else, my shame would keep me from admiring. 

Though I may ever try to hide my love for my beloved,
My pain revealed the secret of my inner heart; the whole world heard and learned 

it.

9.
(güfte sahibi/poet: Nafız)

Vezni: Bahr-i Remel (Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün)

Tal’atın devr-i kamerde mihri âlem-tâb eder
Seyret ondördünde ol meh âlemi meh-tâb eder 
Nâfizâ ben böyle bir mest-i tegâfül görmedim
Her nigâh-ı çeşmi bir remz-i nihân işrâb eder

Yüzü, ay devrinde1 güneşi aydınlatıyor,
Seyret, on dördündeki o ay, âlemi ışığıyla kaplıyor

Ey Nâfiz! Ben böyle anlamazlıktan gelen bir sarhoş edalı görmedim, 
Her bir bakışında gizli bir anlamın ifadesi beliriyor.

His/her face lends its light to the Sun, in this lunar age2 of ours. 
Watch how that fourteenth moon covers the world with its light

O Nafiz! I have never seen such a drunkard and a fool,
Some hidden meaning ever springs forth, from every single look of yours.

1 İçinde bulunduğumuz zamanın “Devr-i Kamer” yani “ay devri” olduğuna inanılır.
2 The current period of human history was believed to be “Devr-i Kamer” or the “Lunar Age”.
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