
KKeemmaannii 
SSaarrkkiiss EEffeennddii SSuucciiyyaann

18 Eylül 1885’te ‹stanbul Befliktafl’ta do¤du. Annesi Evdoksi
Madatyan, babas› ise Üsküdarl› Kemençeci Onnik (Ohan-
nes) Efendi Suciyan’d›. Takuhi ve Haçik isimlerinde iki kar-
defli vard›. Befliktafl’taki Makruhyan Ermeni Okulu’na
devam etti. Müzik e¤itimi önce ailede bafllad›, daha sonra
Kemani Aliksan A¤a’dan özel dersler ald›. Lusi Yeramyan
ile evlendi ve birlikte 1921 y›l›nda Paris’e göç ettiler. ‹stan-
bul’u terk etti¤inde, müzik kariyerinde önemli noktalara gel-
mifl bir kemaniydi. Vagharchag Sassoun (Va¤arflag Sasun) ve
Sona isminde iki çocu¤u oldu. 12 Aral›k 1943’te Paris’teki
evinde vefat etti, Bois-Colombes Mezarl›¤›’na defnedildi.

2000’li y›llara dek, Kemani Sarkis Efendi Suciyan’a ait otuz
civar›nda beste oldu¤u tahmin edilmekteydi. Bestekâr Karnik
Garmiryan: Hayat› ve Eserleri (Aras, 2004) isimli kitab›n haz›r-
l›k aflamas›nda, Karnik Garmiryan arflivinde rastlanan mek-
tuplar sayesinde, Kemani Sarkis Suciyan’›n sakl› kalm›fl 100
adet eseri gün ›fl›¤›na ç›kt›. Bunlar aras›nda çok sesli Bat›
müzi¤i tarz›nda Türkçe sözlü kantolardan, klasik Osmanl›
müzi¤ine dek pek çok eser bulunmaktad›r. “Emelimle sevdim
seni, hayat›m sana kurban”, “Ne bakars›n yüzüme, peruz derler
özüme” ve “Dar›ld›n m› gülüm bana, bakm›yorsun hiç bu yana?”
gibi eserler bunlardan sadece birkaç›d›r. “Kimseye etmem flikâ-
yet” adl› nihâvend flark›s› ise en meflhur ve s›kl›kla icra edi-
len eseridir.

Kemani Sarkis’in keman› halen Paris’te, o¤lu Vagharchag
Sassoun Soudjian’›n ikinci efli Suzanne Soudjian taraf›ndan
muhafaza edilmektedir.



u s u l  g e r e ¤ i

Bu kitap, 1885-1943 y›llar› aras›nda yaflam›fl Kemani Sarkis Efendi
Suciyan’›n, türkü, kanto ve flark› formlar›nda yaz›lm›fl 100 eseri ile

bestekâr›n kardeflinin torunu Talin Suciyan’›n kaleme ald›¤›
sunufl yaz›s› ve bestekâr›n ye¤eni Hamparsum Suciyan ile yapt›¤›

k›sa sözlü tarih çal›flmas›ndan oluflmaktad›r.
Kitapta, Sarkis Suciyan’›n yaflam›ndan kesitlerin aile 

albümünden foto¤raflarla aktar›ld›¤› bir bölüm de yer almaktad›r.
Kitab›n sonundaki Ek bölümünde ise, Sarkis Suciyan’›n

Hampartzum notalar›ndan örneklere (s. 227); eserlerle ilgili 
tüm bilgilerin ifllendi¤i alfabetik s›ral› bir tabloya (s. 251) ve
flark›lardaki baz› sözcüklerinanlamlar›n›n aç›kland›¤› sözlük

bölümüne (s. 255) yer verilmifltir.

y a y › n c › n › n  n o t u
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ÖÖnnssöözz YYeerriinnee

TTAALL‹‹NN SSUUCC‹‹YYAANN

Bu kitap, babam Hamparsum Suciyan’›n, amcas› Kemani Sarkis ile
son y›llarda ortaya ç›kan besteleri sayesinde, uzun bir aradan sonra ye-
niden ba¤ kurmaya çal›flmas›n›n bir sonucu. Bu ba¤›n bir yüzü, babam›n
kendisinin de dahil oldu¤u bir aile tarihine karfl› duydu¤u sorumluluksa,
di¤er bir yüzü de hiç flüphesiz Kemani Sarkis’in ölümünden 69, bu top-
raklar› terk etmesinden 91 sene sonra bile eserlerinin halen nesilleri bir-
birine ba¤l›yor olmas›d›r.

Montreal’da yaflayan Ara Garmiryan’›n, 2004 y›l›nda, babas› Karnik
Garmiryan’›n arflivinde Kemani Sarkis’e ait 100 eseri bulup, ayn› flehir-
de yaflayan halam Evdoksi Parsehyan’a iletmesi, onun da bu besteleri
‹stanbul’a göndermesiyle bafllad› her fley. Rahmetli Karnik Garmiryan’›n,
arkadafl› Kemani Sarkis’in, muhtemelen aralar›ndaki mektuplaflmalarda
yer alan notalar›, kendi el yaz›s›yla bir deftere yazmas› bu besteleri yok
olmaktan kurtarm›fl. Karnik Garmiryan’›n an›s› önünde sayg›yla e¤iliyo-
ruz. Baba-o¤ul Garmiryan’lar olmasayd› ne bu kitap projesi, ne de Ke-
mani Sarkis’in ve ailesinin izlerini aramak fikri geliflirdi. 

Kemani Sarkis’in eserleri dünyay› dolafl›p yeniden onun do¤up büyü-
dü¤ü, yaflad›¤› topraklara döndü¤ünde, art›k bununla ilgili bir fley yap-
mak babam›n boynunun borcuydu. Bunun önemini Aras Yay›nc›l›k’taki
dostlar anlad› ve hemen harekete geçtiler. Önce Hampartzum notalar›y-
la yaz›lm›fl bestelerin klasik bat› notasyonuna çevrilmesi gerekiyordu. Bu
meflakkatli ifli Kanada’da yaflayan ‹stanbullu müzisyen Ara Toflikyan
yapt›. Bestekâr Turhan Taflan ise bu besteleri bilgisayar ortam›na aktar-
d› ve eserleri makamsal tutarl›l›k aç›s›ndan inceleyip gerekli düzeltileri
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yapt›. Bu çal›flmaya emek vermifl olmas›ndan özel olarak mutluluk duy-
du¤um, baflmuganni N›flan Çalg›c›yan, Hampartzum notas›ndan Bat›
notas›na yap›lan aktar›mda tam olarak oturmayan yerleri gözden geçir-
di. Onlar›n sayesinde Kemani Sarkis’in eserleri, bundan sonra daha
uzun kuflaklar boyu çal›nmaya ve söylenmeye devam edecek. Elleriniz
dert görmesin! Bununla beraber, nas›l ki her çeviri, metni yeniden yaz-
maksa, bu nota aktar›m› da eserlerin baflka bir “dilde” yeniden yaz›lma-
s›d›r. Bu nedenle de, elimizdeki eserlerin içinden, bask› kalitesi elveriflli
olan 37 esere kitab›n ekinde yer verildi. Kemani Sarkis’in eserlerinin
önemli bir k›sm›n›n her iki nota sistemiyle bu kitapta yer al›yor olmas›
bir ilk. Bu özelli¤iyle kitap, bundan çok uzun y›llar sonra bile, müzik arafl-
t›rmac›lar› için önemli bir baflvuru kayna¤› olacakt›r. Aras Yay›nc›l›k’a bu
konuda gösterdi¤i hassasiyet için özellikle teflekkür etmek isterim.

Mihran Tovmasyan enerjisi ve coflkusuyla babam› kolundan tutup bu
yolculu¤a ç›karan kifli oldu. Birlikte Eylül 2009’da Paris’e gittiler ve
Kemani Sarkis ve ailesi ile ilgili bilgileri biraraya getirmeye çal›flt›lar. Bu
ziyaretle ilgili detaylar› babamla yapt›¤›m sözlü tarih görüflmesinde bula-
caks›n›z. Bu görüflmenin video kay›tlar›n› Aret G›c›r yapt›. Aret’in bu
projeye verdi¤i manevi deste¤i de ayr›ca belirtmek isterim. Kamera ka-
y›tlar›n›n yaz›ya dökülmesi iflini ise Takuhi Tovmasyan üstlendi. Her
ikisine de desteklerinden ve yard›mlar›ndan dolay› teflekkür ederim.

Ayn› tarihlerde, Kemani Sarkis, beni hiç beklemedi¤im bir yerde,
Münih’te buluverdi. Bavyera Devlet Kütüphanesi’nde çal›flan Wolfgang
Schmitt-Garibian bir gün elinde bir müntehabâtla geldi. Bu nota kitap-
ç›¤›nda Kemani Sarkis’in de bir bestesi vard›. Böylece, Bavyera Devlet
Kütüphanesi’nin koleksiyonlar› içinde, 1926’da, ‹stanbul’da yay›mlanan
nota defterlerinin bulundu¤unu ve cilterlerden birinde Kemani Sarkis’in
“Bahar oldu, açt› sümbül” eserine yer verildi¤ini ö¤renmifl olduk. Kü-
tüphanenin Ortado¤u koleksiyonundan sorumlu Winfried Riesterer
katalog bilgilerine Kemani Sarkis hakk›ndaki biyografik bilgileri ekledi.
Kendilerine teflekkür ederim.

***
‹nsan›n genifl aile ortam›nda büyümesi büyük bir flanst›r. Ben bu

flanstan k›smen yararlanabildim. Anne taraf›mdan büyükannem ve



büyükbabam, teyzem ve kuzenlerim yak›n›mdayd›. Onlarla birlikte
büyüdük. Babam›n akrabalar›n›n büyük bir bölümü ise, ben daha çok
küçükken, 80’li y›llar›n bafl›nda Kanada’ya göç ettiler. Babam›n annesi
Bercuhi yayam›n hikâyelerini hep dinledim ama onu hiç görmedim. De-
dem Haçik Suciyan ise, kilise korosuna gitti¤im çocukluk y›llar› boyun-
ca, o küçük, karanl›k çal›flma odas›nda, ciddi yüz ifadesiyle bana bakan
foto¤raftan ibaretti. Babam›n ailesiyle ilgili bildiklerimi biri uzak, biri
yak›n Evdoksi ve Hermans halalar›mdan ö¤rendim. Özellikle büyük ha-
lam Evdoksi’nin ve babam›n, Kemani Sarkis’ten ara s›ra bahsettiklerini
hat›rl›yorum.

Yaflanan ülkenin hâkim tarih kurgusu kimin nas›l hat›rlan›p, kimin
unutturulaca¤›n› belirler. Bu, son yüz y›lda Ermenilerin yaflad›¤› farkl›
co¤rafyalar için de geçerli elbette. Hele hele Türkiye Ermenileri, özellik-
le de ‹stanbul’da yaflayanlar› aç›s›ndan hat›rlamak hem a¤›r bir sorumlu-
lu¤u hem de gündelik olarak çok varoluflsal bir korkuyla bafl etmeyi
gerektirir. Kemani Sarkis’in 1921’de sevilen ve ünlü bir sanatç›yken
buralar› terk etmifl olmas›n›n, a¤›r bir korku ve tehdit atmosferiyle ilgili
oldu¤unu tahmin etmek için dâhi olmak gerekmez. En meflhur bestele-
rinden birinin güftesinin, “Titrerim mücrim gibi bakt›kça istikbalime”
dizelerini içermesi, bir tesadüfse dahi, manidard›r.

Bestelerin ortaya ç›k›fl›, sonraki süreç, Paris’te Kemani Sarkis’in izle-
rini arama ve di¤er detaylar› babamla yapt›¤›m sözlü tarih görüflmesinde
bulacaks›n›z. Kemani Sarkis’in aile albümünde bulunan foto¤raflar da
ilk kez bu kitapta yay›mlanm›fl olacak. Ve tabii ki, bu kitab›n ortaya ç›k›fl
vesilesi olan 100 bestenin, Bat› nota sistemine uyarlanm›fl hali ve 37’si-
nin de Hampartzum notalar›yla yaz›lm›fl orijinali bu kitapta ilk kez bira-
raya getirilerek, klasik Osmanl› müzi¤i literatürüne kazand›r›lm›fl olacak. 
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HHaammppaarrssuumm SSuucciiyyaann iillee 
KKeemmaannii SSaarrkkiiss EEffeennddii SSuucciiyyaann ÜÜzzeerriinnee

TTaalliinn SSuucciiyyaann:: KKeemmaannii SSaarrkkiiss vvee bbaabbaann››nn aaiilleessiinnddeenn bbaaflflllaayyaall››mm iisstteerrsseenn
kkoonnuuflflmmaayyaa......

HHaammppaarrssuumm SSuucciiyyaann:: Kemani Sarkis (Serkis) Efendi benim amcam olu-
yor, yani babam›n a¤abeyi. Babamlar üç kardefl: biri Haçik,* biri Kema-
ni Sarkis Efendi Suciyan* –tabii bestelerinde hep Kemani Sarkis Efendi
olarak geçiyor– ve bir de ablalar› Takuhi.* Üçünün de vaftiz kay›tlar› Be-
fliktafl’taki Surp Asdvadzadzin (Meryem Ana) Ermeni Kilisesi’nde.

Befliktafl’ta tam olarak nerede oturduklar›n› hat›rlayam›yorum. Taku-
hi halama gitti¤imiz iki ev vard›. O evler flu anda yok. Befliktafl yokuflun-
dan Y›ld›z’a do¤ru ç›karken orada bir park var, Yeni Mahalle Park›; o
park›n hemen karfl›s›nda, Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nin hizas›nda bir
evdi. Sonra çarfl›ya yak›n bir eve tafl›nd›lar.

Babam, dedem Onnik Efendi’nin Üsküdarl› oldu¤unu söylerdi; dedem
kemençeci ya da Lavtac› Onnik diye tan›n›yor, yani o da müzisyen.

Sarkis, Takuhi ve Haçik, Evdoksi ve Onnik’in çocuklar›. Büyükanne-
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* Haçik Suciyan (09.04.1895-12.12.1966), Kemani Sarkis Efendi Suciyan (18.09.1885-
12.12.1943), Takuhi Suciyan K›r›kç›yan (14.10.1886-1976).



mi ve büyükbabam› ben görmedim. Akl›m erdi¤i zaman ölmüfllerdi. Ba-
baannemin ismi Evdoksi. Bu bir Rum ismi gerçi ama kendisi Ermeniydi.
Ablam›n da ismi Evdoksi’dir.

Babam Haçik Suciyan 1927’de Yeflilköy’e geliyor. O, Gomidas Varta-
bed’in üç yüz kiflilik Kusan Korosu’nda bulunmufl genç yafl›nda. Ondan
sonra da Gomidas’›n yolunda korolar kurmufl, fleflik yapm›fl, ‹stanbul
Belediye Konservatuvar›’nda Muhittin Sadak’›n korosunda bulunmufl.
Ölene dek Gomidas Korosu üyeli¤i sürdü. Daha sonra 1955 ya da
1956’da tekaüt oldu (emekliye ayr›ld›). Daha do¤rusu opera kurulunca o
koro da¤›ld›. Babam hayat› boyunca kilisede çok sesli müzikle u¤raflt›.
‹stanbul’da birçok kilise korosu kurdu, baflmugannilik yapt›. Hem Bat›
notasyonuna hem de Hampartzum notas›na hâkimdi.

Kemani Sarkis Efendi de Befliktafl’ta do¤mufl, orada mimar Sarkis
Balyan’›n erken vefat eden kar›s›n›n ismine yapt›rd›¤› Makruhyan Erme-
ni Okulu’na gitmifl. Müzik e¤itimine de babas› ile bafllam›fl sonra bir
Kemani A¤a var, Aliksan Efendi diye geçiyor, ondan ders alm›fl. Lusi
Yeramyan (1892-1971) ile evlenmifl. Va¤arflag Sasun (09.06.1912) ve Sona
isminde iki çocu¤u olmufl. Va¤arflag’›n ölüm haberini ald›¤›m›z› hat›rl›-
yorum, Sona ise Marsilya’dayd› ama onunla hiç ba¤›m›z olmad›. Bir tek
Va¤arflag’la haberlefliyorduk. 1976 ya da 1977 y›l›nda Va¤arflag, o zaman
ikinci efli olan Suzanne ile birlikte ‹stanbul’a geldi. ‹lk eflinin ad› An-
jel’di. Bu evlili¤inden üç k›z› vard›: Armande, Magda, Emmeline. Ancak
onlarla bir ba¤ kurmam›z mümkün olmad›, nedenini bilemiyorum. Eylül
2009’da bu kitab›n haz›rl›¤› için Mihran Tovmasyan’la bir araflt›rma yap-
maya gitti¤imizde Va¤arflag’›n ikinci efli Suzanne’la yeniden bulufltuk.

Kemani Sarkis Efendi’nin, 1921’de ailesiyle Paris’e göç etti¤inde ‹s-
tanbul’da ünlü ve aranan bir sanatç› oldu¤u söyleniyor. O zaman evler-
de, konaklarda keman dersleri veriyormufl. Ablam Evdoksi, Yorgo ve
Aleko Bacanos kardefllerin, Kemani Sarkis’in arflesinin çok iyi oldu¤unu
söylediklerini aktarm›flt›.

TTaalliinn SSuucciiyyaann:: EEvvddee hhiiçç bbaahhsseeddiillmmeezz mmiiyyddii KKeemmaannii SSaarrkkiiss’’tteenn??
HHaammppaarrssuumm SSuucciiyyaann:: Ben 1938 do¤umluyum. Bizim eve radyo 40’lar›n
ikinci yar›s›nda geldi. Radyodan amcam›n flark›lar› çald›¤›nda babam›n
hüzünlendi¤ini hat›rl›yorum. Ben, o zaman fark ettim böyle bir amcam
oldu¤unu, kendisinin bestekâr oldu¤unu... Bu flark›lar çald›kça, babam,
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“Bunlar a¤abeyimin flark›lar›” diyordu... Babam kardeflini görmek çok
istemifl ama görüflemeden vefat etmifl Kemani Sarkis.

Babam›n müzisyen bir aileden geldi¤ini, babas›n›n kemençe, abisinin
keman çald›¤›n›, kendisinin de udla onlara kat›ld›¤›n› biliyoruz. Ama
sonuçta kendisi bu yolu seçmemifl, tamamen çoksesli Avrupa müzi¤ine
dönük bir çal›flma yapm›fl. 

Kemani Sarkis, 1943’te, 58 yafl›nda, Paris’te vefat ediyor. Bir aile has-
tal›¤› olan fleker hastal›¤›ndan mustarip; ölüm kayd›na kalp krizinden
öldü¤ü yaz›lm›fl. O¤lu Va¤arflag oradaki bir üniversitede çal›fl›yor, mü-
hendis.

Va¤arflag 1970’lerin sonunda ‹stanbul’a ziyarete geldi¤inde, babas›n›n
keman›ndan bahsetmiflti. Keman›n halen kendisinde bulundu¤unu ve
bize vermek istedi¤ini söylemiflti. O günkü koflullarla keman› getirmek
mümkün olmad›, daha sonra, 1985’te, Va¤arflag vefat etti. Ve biz bu
keman› unuttuk, kim bilir ne olmufltu...

Seneler sonra Aras Yay›nc›l›k’tan arkadafllarla birlikte Kemani Sarkis
Efendi’nin biyografisi üzerine bir çal›flma yapmaya karar verdi¤imizde
elimizde pek fazla bir fley yoktu. Bir tek Va¤arflag’›n üç k›z›n›n telefon
numaralar› vard›. Onlar bizimle ba¤ kurmak istemiyordu.

Bu arada amcam›n arkadafl› olan Karnik Garmiryan’›n o¤lu Ara Gar-
miryan’dan ilginç bir haber ald›k. Kanada’ya göç etmifl olan Ara Garmir-
yan, babas›yla ilgili “Bestekâr Karnik Garmiryan Hayat› ve Eserleri”
isimli kitab› yay›na haz›rlarken, babas›n›n arflivinden amcam›n 100 adet
bestesi ç›k›yor, üstlerinde Kemani Sarkis Efendi yaz›l› olarak. O zaman
Ara Garmiryan bunlar› Kanada’da yaflayan ablam Evdoksi Parsehyan’a
veriyor. Arkadafl olduklar›, Karnik Garmiryan’la ilgili Aras Yay›nc›-
l›k’tan ç›kan kitapta da yaz›yor zaten. O notalar› sonra ablam bana gön-
deriyor. Bunlar›n hepsi Hampartzum notas› ile yaz›lm›fl. Güfteler ise Er-
menice harflerle Türkçe yaz›lm›fl. Bundan sonraki ifl Hampartzum nota-
lar›n› Bat› notalar›na çevirmek, güfteleri yerine oturtmakt›. Hampart-
zum notas›n› okuyabilen çok insan yok bugün... Ara Toflikyan bu ifli
yüklendi ve tüm eserleri Hampartzum notas›ndan Bat›l› nota sistemine
çevirdi. Turhan Taflan ise bu notalar› bilgisayar ortam›na aktard› ve
eserleri makamsal tutarl›l›k aç›s›ndan inceleyip gerekli düzenlemeleri
yapt›. Onlar sayesinde, bugün Kemani Sarkis’in eserleri Bat› notas›yla
da seslendirilebilecek durumda.
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TTaalliinn SSuucciiyyaann:: 22000099’’ddaa MMiihhrraann’’llaa bbiirrlliikkttee yyaapptt››¤¤››nn››zz PPaarriiss yyoollccuulluu¤¤uunnddaann bbaahh--
sseeddeelliimm bbiirraazz ddaa......

HHaammppaarrssuumm SSuucciiyyaann:: Mihran olmasayd› bu ifl olmazd› bir kere. Telefon
numaralar›, adresler, kay›tlar... Hepsini bulmak için çok koflturdu. Ön-
ce Kemani Sarkis Efendi’nin oturdu¤u evi bulduk. Bois Colombes diye
bir semtte. Sarkis öldükten sonra Lusi yengem ve o¤lu Va¤arflag orada
yaflam›fl. Sonra Lusi de vefat edince oray› boflaltm›fllar. Va¤arflag’›n ikin-
ci evlili¤i Frans›z bir kad›nla, ismi Suzanne. Onun hayatta oldu¤unu hiç
düflünmemifltik, 80 küsur yafl›nda... Va¤arflag 70’lerde ‹stanbul’a geldi-
¤inde yan›nda o da vard›. Biz etti¤imiz telefonlardan bir sonuç alamaz-
ken Mihran bir gün Suzanne’› ar›yor ve onunla konufluyor. Suzanne
kendisini bulmufl olmam›za çok sevindi ve amcam›n keman›n›n kendi-
sinde oldu¤unu söyledi. Biz ondan sonra keman›n peflinden gittik Paris’e
ve Suzanne ile görüfltük, keman›n resimlerini çektik. Keman flu anda Su-
zanne’›n evinde, duvarda as›l›. Kemanla aras›nda bir ba¤ oldu¤unu ve
onu kendisinden en az›ndan hayattayken istemememizi rica etti. Anla-
d›¤›m kadar›yla, Kemani Sarkis’in efli Lusi de öldükten sonra, oturduk-
lar› ev boflalt›l›rken kemana kimse önem vermemifl, hatta neredeyse çö-
pe at›lmak üzere bir kenara konmufl. Suzanne keman› al›p saklam›fl. Ke-
man bugün halen varsa, bu onun sayesinde mümkün oldu; kendisine
minnet borçluyuz. Biz de onun ricas›n› k›rmad›k. Vefat› halinde, kema-
n›n ailemize teslim edilmesi için bir protokol yapt›k. Keman›n maddi bir
de¤eri oldu¤unu sanm›yorum ama bizim aç›m›zdan manevi de¤eri var...

TTaalliinn SSuucciiyyaann:: BBiirr ddee KKeemmaannii SSaarrkkiiss’’iinn mmeezzaarr››nn›› aarraamm››flfltt››nn››zz......
HHaammppaarrssuumm SSuucciiyyaann:: Evet... Kemani Sarkis’in mezar› Paris’teki Bois-Co-
lombes Mezarl›¤›’nda. Suzanne bize mezar kay›tlar›n› verdi. Hatta ölür-
se kendisinin de oraya gömülece¤ini söyledi... San›yorum 2032’ye kadar
kendisinde kalacak o mezar. Siyah bazalt tafltan, üstünde ayr› ayr› ken-
disinin, kar›s›n›n, ölen o¤lunun isimleri yaz›l›, hepsinin foto¤raflar›n›
çektik. Biz Kemani Sarkis’in 1944’te öldü¤ünü san›yorduk, halbuki me-
zar tafl›nda 1943 yaz›yor. Yani tam 20 y›l yafl›yor Fransa’da.

TTaalliinn SSuucciiyyaann:: KKeemmaannii SSaarrkkiiss’’iinn FFrraannssaa’’ddaakkii hhaayyaatt›› hhaakkkk››nnddaa nnee ggiibbii bbiill--
ggiilleerr vvaarr eelliimmiizzddee??

HHaammppaarrssuumm SSuucciiyyaann:: Çok fazla bir fley bilmiyoruz asl›nda. O y›llarda Pa-
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ris’te klasik Osmanl› müzi¤i icra ederek yaflam›n› kazan›yor. Kemani M›-
g›r (M›g›rdiç M›g›rdiçyan) isimli bir arkadafl›n› tan›m›flt›m. Fransa’daki
“Ermeni Günleri”ne Kemani Sarkis’in de kat›ld›¤›n› anlatm›flt›.

O¤lu Va¤arflag çok zeki bir adamd›. ‹stanbul’dan ayr›ld›klar›nda 11 ya-
fl›nda olmal›... Ondan sonra okuyor ve üniversitede hocal›k yapmaya
bafll›yor, ve Sarkis’in ölümünden sonra, herhalde evde tek gelir kayna¤›
onun kazanc› oluyor.

TTaalliinn SSuucciiyyaann:: SSeess kkaayydd›› vvaarr mm›› hhiiçç??
HHaammppaarrssuumm SSuucciiyyaann:: Hay›r, bildi¤imiz hiç bir ses kayd› yok. Tafl plaklar-
da onun eserlerinin icrac›lar›n›n söyledi¤i eserler var, ama kendi sesi
yok.

Baflka bir fley de vard› akl›mda... Sarkis ayn› zamanda çok iyi bir çizer.
Yani ressaml›¤› da var... Bundan para kazanm›yor tabii, ama çok iyi çiz-
di¤i biliniyor. El yaz›s› da çok güzel, imzas›n› da hep “Sarkis” diye at›yor.

Bir de flöyle bir fley var, baz› arflivlerde Kemani Sarkis’in flark›lar›,
“K›l›çyan” soyad›yla kaydedilmifl. Bunun sebebinin ne oldu¤unu bilemi-
yorum. Belli ki bir yanl›fll›k var, çünkü bizim ailede “K›l›çyan” diye bir
soyad› yok.

Kemani Sarkis ile ilgili bulabildi¤imiz veriler ne yaz›k ki bu kadarla s›-
n›rl›. Hem evde fazla konuflulmam›flt› onunla ilgili, hem de soru sorma-
y› ak›l etti¤imizde, soracak kimse kalmam›flt›. 

Babam için ise, kardefli hep bir hasret olarak kald›.
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