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Ve şimdi elden ayaktan düşmüş, nefesi tükenmiş, bir 
zamanlar sıkı olan kaslarım artık kanserle eriyip gitmiş 
bir haldeyken düşüncelerimin giderek, doğaüstü veya 
ruhsal olana değil de yaşanmaya değer iyi bir hayattan 
kastedilen şeye, kendi içimde huzura kavuşmaya yönel-
diğini görüyorum. Düşüncelerimin Şabat’a, dinlenme 
gününe, haftanın yedinci gününe ve belki de insan 
hayatının da yedinci gününe doğru kaydığını fark edi-
yorum; insanın, işini bitirdiğini hissettiği ve vicdanı ra-
hat bir halde dinlenmeye çekilebileceği güne. 

OLIVER SACKS*

T E Ş E K K Ü R

*   Oliver Sacks, Benim Periyodik Tablom, çeviren: Orhan Düz, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2015, s. 53.
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Bu çalışmaya Marta Amati’nin bu dünyadan ayrılmasın-
dan yıllar sonra başladım ve bazıları Şabat sofrasında 
olmak üzere, İzmirlilerden, Madam Marta Amati’yi ta-
nıyanlardan destek aldım.

Benim için çok anlamlı olan bu desteği esirgemeyip duy-
duklarını, bildiklerini, anımsadıklarını paylaşan, Ancan 
Özasker, Avram Abuaf, Avram Ventura, Buğra Poyraz, 
Daniel Levi, Ezgi Serim, Franz Şloser, Gönül Atmaca-
lı, Hazar Alapınar, İsak Ataz, Linet Şaul, Mathilda Ataz, 
Maria Rita Epik, Meliha Serim, Moris Şaul, Moşe Levi, 
Nüket Franco, Önder Kütahyalı, Sami Azar, Sara Pardo, 
Sarit Bonfil, Selim Bonfil, Siren Bora, Sör Roberta, Sör 
Crocifisse, Sumru Güner, Şükran Yücel, Vitali Franco, 
Tanya Noka, Teresa Reggio, Ugo Braggiotti, Yaşar Aksoy 
ve Yusuf Tuvi’ye; 

Kitapta yer alan belgelere ulaşmama yardımcı olan, Dan 
Hirschberg, Eray Ak, Eren Yetkin, Gabor Fador, İlkay Yıl-
maz, Klara Somogyi, Luca Varga, Maric Kramer ve Peter 
Conrad’a; 

Madam Marta Amati’nin hikâyesinin anlatıldığı sergiye İs-
tanbul’da bir sinagogun kapılarını açan İzel Rozental’a ve 
Schneidertempel Sanat Merkezi’ne; 

Bu hikâyenin bir kitaba dönüşmesini içtenlikle sağlayan 
Rober Koptaş’a ve Aras Yayıncılık’a;

Hikâyeye, tasarımı ve fotoğraflarıyla renk ve can veren sev-
gili arkadaşlarım Neşe Nogay’a ve Berge Arabian’a; 

Ve tabii, hikâyenin gerçek sahibi, Marta Amati’ye yürekten 
teşekkür ederim. 

MODA, ŞUBAT 2019
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B A Ş L A N G I Ç

“Vakit öldürüyoruz, diyorlardı. Kimin haddine düşmüş vakti 
öldürmek! ‘Vakit’ onu yaşatmayı bilmeyenleri öldürür…”

Bilenleri ise, kendi ölümlerinden sonra dahi yaşatır. Çünkü:

“Hayat, bir yerde değil insanda olur. Yaşamak, gönlü de 
dünyayı da aşar taşarcasına hayatla doldurmak demektir.”* 

*   Halikarnas Balıkçısı, Mavi Sürgün, İstanbul: Bilgi Yayınları, 2011, s. 167, 168.
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Marta Amati hayatını müzikle doldurmuş ve doyasıya ya-
şamış bir kadındı. Ben ona ölümünden 28 yıl sonra bir 
sinagogda rastladım. 

İzmir’deki Beth-İsrael Sinagogu’nda. Sinagogun artık 
müzeleştirilmiş bulunan ve aslında kadınlar için ayrıl-
mış olan ikinci katında bir org duruyordu. Bu yıllanmış 
ahşap orgun üzerine bir çerçeve yerleştirilmişti. Çerçe-
vede, keman çalan, hafif kambur, “yaşını başını almış” 
bir kadının fotoğrafı vardı. Fotoğraftaki o kadının adı ise, 
çerçevenin hemen altına, orgun üzerine oturtturulan bir 
kâğıt parçasına yazılmıştı: 

“Madam Marta Amati.”

Kimdi Madam Marta Amati? Fotoğrafı neden oradaydı?

Merak ettim ve sormaya başladım. Beth-İsrael Sinago-
gu’nun idarecilerine sordum önce: 

“Marta Amati kim?”

“Düğünlerde keman çalardı” dediler.

“Tanıyor musunuz onu?” dedim.

“Tabii” dediler, “Madam Amati, bizim düğünümüzde de 
çalmıştı.”

Çalmıştı ama kimdi o? 

Bildiğim, tanıdığım tüm İzmirli Yahudilerle onun hak-
kında konuşmaya başladım. Hemen herkes onu anımsı-
yordu. Onunla birlikte kendi düğünlerini de hatırlıyor-
lardı. Fakat kimse şu sorulara tam bir yanıt veremiyordu: 
Neden ona “Madam” diye hitap ediyorlardı? Nereliydi? 
İzmir’e nasıl ve neden gelmişti? Yahudi miydi? 

Bilmiyorlardı. 
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Kimi Alman olduğunu, kimi Doğu Avrupa’dan geldiği-
ni söylüyordu. Birilerine göre “Belki de savaştan kaçan 
bir Yahudi”ydi, birilerine göre “Katolik”ti, birilerine 
göreyse “Cenazesi Kilise’den kalktığına göre Yahudi  
olamaz”dı. 

Fakat aslında bilinmiyordu. Ve bu bilinmezlikte bir tu-
haflık vardı. 

Yıllar boyunca sinagoga girip çıkan, her düğünde ses-
li bir rol oynayan bu müzisyen kadını demek hiç tanı-
mıyorlardı. Onun hayatını merak etmemişlerdi. Oysa 
ben biliyordum ki, İstanbullu bir Yahudi olarak başka 
bir şehirdeki sinagoga gidip, bir ibadete veya bir töre-
ne katılsam, önce hemen “yabancı”lığım tespit edilirdi. 
Üstüme başıma, halime tavrıma bakılır ve ardından şe-
cerem çıkarılırdı. Ailem, işim, varlığım, eşim dostum tek 
tek, hızlıca ortalığa saçılırdı. Tabii, neden orada bulun-
duğumu da mutlaka sorarlardı. Arada belki, ne zaman 
çocuk sahibi olacağımı hep beraber konuşma fırsatı bile 
bulurduk. Sonrasında iyi dilekler dilenirdi ve ayrılırken 
aileme selam gönderilirdi. 

Peki, Madam’la kime selam göndermişlerdi? 

Kimseye. 

Madam İzmir’de yalnızdı. 

Kemanıyla ve müziğiyle kabullenilmişti. Sorgulanma-
mıştı. Daha doğrusu, koyduğu nazik mesafeyle sanki 
kendini hiç sorgulatmamıştı. Kimseyle içli dışlı olmamış 
ve kendi meşru alanını yaratmıştı, sevilmişti. Onun ora-
da olması, yukarıda durması çok doğaldı. Hatta İzmirli 
Avram Ventura’nın söylediği üzere, sinagogdaki varlığı 
herkese o kadar doğal görünmekteydi ki, eksikliği ancak 
öldükten sonra hissedilmişti. 

Eksikliği hissedilince ve sinagogun üst katı müzeye 
dönüştürülünce Madam Amati’nin verdiği emek onur-
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landırılmıştı. Ölümünün ardından, yıllar sonra, fotoğrafı 
ismiyle birlikte tam da onun kemanını çaldığı noktaya yer-
leştirilmişti.

Aslında bu durumda da bir tuhaflık bulmak mümkündü. 
Zira üst kat müze olmasına rağmen, alt katta ibadete 
devam edilmekteydi. Ve dünyanın hiçbir yerinde, Orto-
doks bir sinagoga bir kadının, hele Yahudi olup olma-
dığı belirsiz bir kadının fotoğrafını yerleştirmek olağan 
değildi. Hâlâ, erkeklerin tahrik olmaması için kadınla-
rın sesinin duyulmaması gerektiğini gerekçelendirmeye 
çalışan birtakım erkeklerin egemenliği altında olan ve 
putlaştırma kaygısıyla kural olarak fotoğraf bulundurul-
mayan bu mekânlarda, kadınların yeri, rolü zaten sınır-
lıydı. Sınırlandırılmıştı.

İşte Madam Amati öncelikle bu sınırı usulca delip geç-
miş, çok güçlü bir kadındı. Saygındı. Sanki biraz ulaşıl-
mazdı. Yukarıdaydı. Yaşından başından, parasından pu-
lundan, eşinden dostundan ötürü değil, mesleğinden, 
müziğinden ve duruşundan ötürü. 

Sıradan biri değildi. Bu durumu hissettiğimde, bu farklı 
kadını araştırmaya başladığımda, onu daha da çok me-
rak ettim. Çünkü fark ettim ki, “gâvur” olarak nitelen-
dirilen İzmir’in müzik tarihi araştırmalarında onun için 
bölümler ayrılmış. Madam Amati, İzmir Müzik Oku-
lu’nun, yani İzmir Konservatuarı’nın kurucuları arasın-
da bulunmuş ve yaylı çalgılardan sorumlu olmuş. İzmir 
Sağır Dilsiz ve Körler Okulu’nda dersler vermiş, yüzler-
ce öğrencisi olmuş. Dünyanın farklı şehirlerinde onlar-
ca kez resitaller vermiş. 

Peki, bu sanatçı kadın aslında kimdi? Bu soruya bir ce-
vap bulmak için onun nerede doğduğunu, okuduğunu, 
nerede, nerelerde ve nasıl yaşadığını, çalıştığını, Türki-
ye’ye nasıl geldiğini, İzmir’de nasıl bir hayatı olduğunu 
öğrenmeye çalıştım. Bunu öncelikle sözlü tarihin öznel, 
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güncel, anlatıya bağlı yapısıyla yapmaya çabaladım. Bir 
buçuk-iki yıl boyunca, Marta Amati’yi tanıyan, onunla 
çalışmış ve ondan müzik dersi almış olan kişilerle ve 
Marta Amati’nin düğünlerinde keman çalmış olduğu 
kişilerle görüşmeler yaptım. Yerli ve yabancı gazeteleri 
inceledim. İzmir Yahudi cemaati, Beth-İsrael Sinagogu, 
İzmir Devlet Konservatuvarı, Santissimo Rosario Ka-
tolik Kilisesi, İzmir Latin Katolik Baş Episkoposluğu, 
İtalyan Lisesi, Franz Liszt Müzik Akademisi - Budapeş-
te Konservatuvarı, gibi kurumlarla iletişime geçtim; bu 
kurumlardan ilgili kişilerle görüşmeler yaptım. Görüş-
meler sırasında öğrendiklerimi teyit etmeye, doğruluk-
larına dair belgelerin var olup olmadığını bulmaya çalış-
tım. Sık sık internetteki arama motorlarına onun adını 
ve araştırma sırasında öğrendiğim diğer adlarını yazıp, 
“bul” tuşuna bastım.

Ve sonunda bir gün, yola çıktığım günden beri ne aradı-
ğımı bilmeden aradığım bir belgeyi buldum. Almanya’da 
yayımlanan bir kitapta Marta Amati’nin Türkiye’ye ne-
den geldiği açıklanmıştı. Anlaşılan, “Yahudilerin millî 
enstrümanı” olarak tanımlanan kemanın, Madam’ın 
kemanının da bir kaçış hikâyesi vardı. Ardından, bu 
hikâyeyi doğrulayan başka belgelere de ulaştım. Bunlar, 
Marta Amati’nin yaşadıklarına dair çok şey söylüyor ve 
düşündürüyordu ama aslında hiçbir şey kanıtlamıyor-
du. Nazilerin saldırısına uğrayıp kaçmış olması, birinin 
Yahudi olduğunu kanıtlar mıydı? Nazilerin kriterleri doğ-
rultusunda bir kişiyi Yahudi kabul edebilir miydik?

Belki hayır, belki evet ama bana göre Madam Amati’nin 
kimliği kanıtlanabilir olmaktan çoktan çıkmıştı. Anlatı-
lan, bilinen ve fotoğraflarla ve hatta video görüntüleriy-
le sabitlenen tek gerçek, onun bir müzisyen olduğuydu.

Hangi parçaları çaldığı, nasıl bir öğretmen olduğu, nele-
ri ve kimleri sevdiği, nasıl sosyalleştiği gibi konular da 
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biyografik olarak elbet önemliydi ama bunlar anlatıcısı-
na göre şekilleniyordu. 

Şekillendirilmeyen ve üzerinden geçen yıllara rağmen 
fotoğraflarla hâlâ kanıtlanabilir durumda olan bir başka 
gerçek vardı: Marta Amati her zaman dudaklarını kırmı-
zıya boyuyordu. Madam Marta Amati’nin dudakları hep 
rujluydu ve kırmızıydı.

Kırmızı dudaklarının seçildiği fotoğraflar, ortaya çıkan 
bu kadarcık gerçek ve elimdeki diğer bölük pörçük bil-
gilerle fotoğrafçı Berge Arabian’ın kapısını çaldım. Ma-
dam’ın hikâyesini araştırdığımı anlattım ve acaba onun 
hayat yolunu fotoğraflamak ister mi diye sordum. “Olur, 
yaparız” dedi Berge. 

Bu arada bu araştırmayı, Schneidertempel Sanat Mer-
kezi’nde bir sergiye dönüştürmeye karar verdik. Sergide 
yer alacak fotoğrafları çekmek için Berge’le İzmir’e gi-
dip, Marta Amati’nin yolundan yürümeye çalıştık. Ev-
lerini, ahbaplarını, sinagogu, kiliseyi, mezarını, yemek 
yediği yerleri gezdik. 

Suriye’de doğan, Kanada’ya göç eden ve yaklaşık on yıl-
dır İstanbul’da yaşayan Berge, ilk defa İzmir’deydi. İz-
mir’e ilk gelişinin hiç tanımadığı bir kadınla ilgili olması 
ona biraz garip geliyordu. Anlamaya çalışıyordu. Göçler-
le dolu olan kendi hikâyesinden de yola çıkarak Marta 
Amati’ye bugünden baktığında neyin ortak, nelerin aynı 
olabileceğini düşünüyordu. Yollar, binalar, taşlar; aradan 
geçen zamanda her şey değişmişti. Değişmeyen neydi? 

Berge’e göre gökyüzüydü. Karanlıkta dipsiz bucaksız ve 
ışıltılı görünen denizdi. Gölgelerdi veya kesilmemiş bir 
ağacın gövdesiydi. “Marta da benim gibi hayatında bir 
gün, kafasını kaldırıp masmavi gökyüzüne bakınca mut-
lu olmuştur” diye düşünmüş ve bu hisle fotoğraflamıştı 
Berge. 
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Bu hissi, gökyüzünde bulunan mutluluğu “ışığıyla par-
layan bir sevince çıkmak” olarak tarif eden yazar Cevat 
Şakir Kabaağaçlı’nın, yani Halikarnas Balıkçısı’nın Mavi 
Sürgün isimli kitabı, Marta Amati’nin kütüphanesinde 
de varmış. İlk sayfası “Madam’a” ithafıyla imzalanan 
kitabın sonraki sayfalarından birinde, “ışığıyla parlayan 
bir sevince çıkmak” meselesi bir daha tarif edilmiş: 

Hani her dilde gönül açılması, iç ferahlığı diye anlatmaya 
çabaladıkları bir açıklık vardır ya, işte o. Ben acaba nere-
deyim, o duvarın öte yanında mı, bu yanında mı?1

Madam Marta Amati, –her neredeyse– umarım açıklıkta 
ve yine müzikle beraberdir.

*   Halikarnas Balıkçısı, a.g.e., s 113.
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Çok kısa boylu, abartılı makyajlıydı. Yanaklarında kırmızı 
allık, dudaklarında kırmızı bir ruj olurdu. Ve hep böyle 
acelesi varmış gibi bir hali vardı.*

Acelesi vardı Madam’ın.

Franz Şloser bunu teyit ediyor. “Ben Tante Marta’nın 
kucağında doğdum” diyen Şloser, Marta Amati’nin ha-
reketlerini tarif ederken, aynı sesi dört kez arka arkaya 
tekrarlıyor: “Tık, tık, tık, tık.” 

“Tık, tık, tık, tık giderdi”, “Tık, tık, tık, tık gelirdi”, “Tık 
tık tık tık yapardı.”**
İzmir’in ilk çiçekçi dükkânını, 1885’te açılan Şloser Çi-
çekçilik’i ailesinden devralan ve yıllar boyunca Alsan-
cak’ta çiçekçilik yapan Franz Şloser’in Alman kökenli 
annesi ile Madam Marta en iyi arkadaşlarmış. Şloser o 
günleri gülümseyerek anımsıyor: 

Annemle ikisi ayrılmaz ikiliydi. Haftanın iki-üç günü ye-
meğe bizdeydi Tante Marta. Ben de ona yemeğe çok 
giderdim. Saint-Joseph’te okudum, evi onun tam karşı-
sındaydı. Akşamları bizdeydi. Dinlenmek, deşarj olmak 
için gelirdi. Bizim evde, Almanya’dan güzel taş plaklar 
vardı, onu koyarlardı. Pazar günü havrada düğün yoksa 
annemler bir yere gittiklerinde onu da alırlardı.

Madam Marta Amati, 1462. Sokak’ta, tam İzmir Özel 
Saint-Joseph Fransız Lisesi’nin karşısındaki cumbalı 
ahşap evde otururmuş. O sokakla özdeşleşenlerdenmiş. 
Komşuları ise Rinaldo, Simes, Penso, Sera, Papi, Toctan 
ve Bertuzzi aileleriymiş.***
Sıcak yaz akşamüstlerinde evinin önündeki merdivenler-
de oturup, basamaklarda keman çalarmış. Sokakta Mar-
ta’nın kemanından Sergey Rahmaninov’un besteleri du-
yulurmuş. O dar sokaktan geçerken müzikle duraklayan 

*     Prof. Hazar Alapınar, 20 Mart 2018 tarihli görüşme.  **     Franz Şloser, 20 Şubat 2018 tarihli 
görüşme.  ***   Görkem Daşkan, “Reflecting on families with a deep sense of being ‘Izmirian’” 
Bkz. http://www.levantineheritage.com/testi79.htm (Son erişim: 15 Şubat 2019)   
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İzmirlilerden, onun yanına oturan ve bu sayede müzis-
yenleri, bestekârları öğrenenler olurmuş.*
Yine yaz akşamları, Madam’ı ev toplantılarına davet eder-
lermiş. Gidermiş. Evlerin bahçesinde leylakların, hanımel-
lerinin arasında konser verirmiş.**
“Zaten kimseye hayır demezdi ki” diyor Franz Şloser, 
“Biri onu davet etsin, bugün benim doğum günüm, gelip 
çalar mısın desin, hayır demezdi. Ben onun hayır dediği-
ni hiç görmedim. Tık tık tık tık giderdi.”***
Gittiği yerlerden evine dönerken 1454. Sokak üzerinde 
bulunan Sculo d’Ivrea’ya, yani o dönemde “Ivrea Rahi-
beleri” tarafından yönetilen İtalyan Okulu’na uğrar, ve 
orada yemek yermiş. Bazen de yemeğini paket olarak 
alırmış. Söylenene göre yemek yapmayı bilmezmiş. 

Sör Roberta ve Sör Crocifisse yıllar sonra aynı bahçeye 
açılan yemekhanede Madam’ı anımsarken gülümsüyor-
lar ve birbirlerini onaylayarak, “Çok nazik, çok ince bir 
kadındı”**** diyorlar.

Madam Amati, rahibelerle akıcı bir İtalyancayla konu-
şurmuş. Soyadının gizeminin diliymiş İtalyanca. Soyadı, 
yani Amati, aynı zamanda 16. ve 17. yüzyılda Cremona 
şehrinde yaşayan ve üreten, keman yapımcısı bir ailenin 
soyadıydı. Bu ailenin üyeleri gibi, Marta Amati de ismini 
bilen herkes tarafından kemanla hatırlanıyordu. 

Madam’ı sima olarak bildiğini dile getiren Tanya Noka 
da Madam’ı kemanla özdeşleştirenlerden:

Uzaktan tanıyordum Amati’yi. Kilisede çok kez gördüm. 
Her zaman çok şıktı. Sevecendi. Selamlaşırdık, “Nasıl-
sınız?” derdim, teşekkür ederdi. O kadar. Çok konuş-
mazdı, çok konuşkan bir insan değildi. Fakat meşhurdu. 

*     Nuket Franco, 28 Aralık 2018 tarihli görüşme.  **   Şükran Yücel, “Moda’da Bir Ev Konseri”, 
İzmir Life, http://www.izmirlife.com.tr/yazi/sukranyucel/2118/modada-bir-ev-konseri (Son erişim: 
15 Şubat 2019). Şükran Yücel, Yitik Zamanların Peşinde Karantina kitabında Marta Amati’den 
“İzmir’de klasik müziğin yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunmuştur” diye söz eder 
(İstanbul: Heyamola Yayınları, 2012, s. 41).  ***  Franz Şloser, 20 Şubat 2018 tarihli görüşme.    
****   Sör Roberta ve Sör Crocifisse, 15 Mayıs 2018 tarihli görüşme       
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İzmir’de onu herkes bilir, onu herkes tanırdı. “Madam 
Amati” dedin mi muhakkak keman aklına gelirdi, başka 
bir şey gelmezdi. Ailesi olmadığı için, bizim için onun 
ailesi kemanıydı.*

Keman çalanlar için keman aileden öte olurmuş. Kema-
nın kendi yaşam öyküsü, malzemesi, üretildiği yer, onu 
yapan kişi kemana karakterini verir, keman da onu çalan 
müzisyenin vücuduna yerleşir, adeta onun bir organına 
dönüşürmüş. Bu, Madam için de böyleymiş.

Bir gün Hazar Alapınar aklına gelen bir fikirle onun ka-
pısını çalmış. “Madam Amati” demiş, “Çok güzel bir 
kemanınız var. Adınıza bir yarışma düzenleyelim. Yarış-
mayı kazanan o kemanı bir yıl süreyle çalsın ve bir kon-
ser versin. Adınız da bu yarışmayla devam etsin… Fakat 
pek oralı olmadı Madam.”**
Oralı olmamış Madam. Nasıl olsun? 

Her gün en az iki saat kendi başına keman çalarmış. Ça-
larken kendini kaptırır ve adeta dünyadan ayrılırmış. 
*     Tanya Noka, 21 Şubat 2018 tarihli görüşme.    **   Prof. Hazar Alapınar, 20 Mart 2018 tarihli 
görüşme.  

Sör Crocifisse ve Sör Roberta
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“Çalışmadığın müddetçe bu iş yürümez” dermiş Franz 
Şloser’e ve ona da keman öğretmek istemiş:

Ona en büyük kazığı ben attım. Keman dersi aldım, 
ikinci keman olarak onunla beraber konser verecektik. 
İki-üç talebe daha vardı, beraber yapacaktık. Fakat ben 
kiliseden bir bateri aldım ve kendimi ona kaptırdım. Ça-
lışmaya başladım. Tante Marta diyor “Franzıl, nerede-
sin?” (o bana hep Franzıl derdi) Franzıl yok meydanda. 
Gidip bateri çalıyordum. Anneme de tembihlemiştim 
Tante Marta’ya söylemesin diye. Başka bir öğrencisini 
konserde ikinci keman olarak çıkardı. Sonra da beni iz-
lemeye geldi. “Ayy, hadi bakayım, dinleyeyim seni!” dedi 
ve geldi, dinledi. Sonra grubumuz oldu, bizim bazı çalış-
malarımızı dinlemeye de gelirdi. “Nein, nein, öyle değil, 
si majörden gireceksiniz,” der, bizi o düzeltirdi. Canım 
benim. O kadar iyi bir insandı ki... Sevgi doluydu. Güler 
yüzlüydü. Onun evine gittiğimizde hamur gibi olurduk. 
Konservatuvara imtihana girecek çocukları çalıştırır-
dı evinde, gariban takımından kesinlikle para almazdı. 
Günde belki bir-iki saat boş vakti vardı. Tık tık tık tık 
oraya gider, tık tık tık tık gelirdi. O kadar çalışkandı ki... 
Konservatuvar’da çalıştı. Körler Okulu’nda, halkevlerin-

Franz Şloser
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de de çalışmış. Tık tık tık tık her şeyi yapardı. Meşhurdu. 
Yurt dışından onu görmeye gelen sanatçılar, profesör-
ler olurdu. O kimseye söylemezdi, çok alçak gönüllüy-
dü, çok! İstanbul’dan teklifler de gelirdi ona, “Nein nein 
nein!” derdi, “Ben burada iyiyim.” Burayı çok sevmişti. 
Onun yaşantısı İzmir’di.* 

İzmir’e kendisi gibi uzaklardan gelenlerle ve müzisyen-
lerle dostmuş Madam. Kiminle sohbet etmeyi severdi 
deyince, akla gelen ilk isim Petro Beroviç. Yakın dostuy-
muş. Mösyö Beroviç’in ticari mektupları tercüme eden 
bir bürosu varmış, aynı zamanda amatör olarak keman 
çalarmış. Noel akşamlarını 80’li yıllarda beraber geçir-
mişler. Aslında 80’li yılların ortalarından itibaren Noel 
geceleri, Madam için bir aile ritüeline dönüşmüş. İzmir-
li Levanten ailelerinden gelen Ugo Braggiotti ile Ingrid 
Braggiotti 83 yılında evlenmişler ve sonrasında her Noel 
gecesi evlerinde geniş bir aile yemeği vermişler. Ma-
dam’ın da bir parçası olduğu, 25 Aralık geceleri kurulan 
sofraları şöyle anlatıyor Ugo Braggiotti: 

Noel akşamlarını bizimle geçirmekten çok çok mutlu 
oluyordu Madam Amati. Beni gördüğünde “Noel gecesi 
geleceğim!” derdi hep. Kalabalık bir ortam, masada 25 
kişi filan oluyorduk. Kız kardeşim, anneler, anneanne-
ler... Önce kiliseye gidiyorduk. Dinî törenden çıkıp hep 
beraber bizim eve yemeğe geliyorduk. Kiliseye arabayla 
gidiyorduk, dönüşte onları arabaya alıp geliyorduk. Be-
roviç de olurdu, o huzurevinde kalıyordu. Mösyö Beroviç 
de müzisyendi. O da yalnızdı, ikisi oturur, bütün gece 
konuşurlardı. Rezerve bir tipti Madam. Kendinden bah-
setmezdi. Biz onunla Fransızca konuşurduk. Bordo bir 
paltosu vardı, kışın hep onunla görürdüm. Yaşlı bir ka-
dındı. Gençliğinde de çok güzel değildi herhalde. Garip 
bir burnu vardı, karga burunlu derler ya, öyle. Kamburu 
vardı. Makyaj yapardı. Allık sürerdi bayağı cömert şekil-
de, yanakları hep kırmızı kırmızıydı. Ruj koyardı, biraz 
bozuk şekilde. Ama kemanı düzgün çalardı. Çok güzel 
keman çalıyordu.** 

*     Franz Şloser, 20 Şubat 2018 tarihli görüşme.    **    Ugo Braggiotti, 21 Mart 2018 tarihli görüşme.     
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Söylenenlere göre Madam, kilisede hiç keman çalma-
mış. Hangi kilisede? İçinde bulunduğu şehrin sakinleri 
tarafından daha çok “Dominikan Kilisesi” olarak adlan-
dırılan kilisede. Yangınlardan sonra zarar gören kilise-
de. Varlığı daha eskilere dayanan bu kilisenin yangın-
lardan sonra yeniden inşası için 1904 yılında II. Abdül-
hamit’ten izin istenmiş, Sultan’ın izninin ardından yapı 
mimar Luigi Rosetti tarafından inşa edilmiş ve “Nostra 
Signora del Santissimo Rosario” yani “Kutsal Tespih’in 
Hanımefendisi” (Tespihli Meryem Ana Katolik Kilisesi) 
diye adlandırılmış.*
Alsancak’ta 1481. Sokak’ta yer alan bu kiliseye giden Ma-
dam Marta Amati için, söylenenlere göre, Meryem Ana 
özelmiş. 

Acaba ona dua eder miydi Madam? Dualarında Meryem 
Ana’sından ne dilerdi? Ondan ne ister, ne beklerdi? 

Ne beklediğini bilmek zor fakat Madam’ın ilahi olana 
inancı varmış. Ve söylenenlere göre, onda bulunan çok 
farklı güçlere inananlar, özel yeteneklerine tanık olanlar 
da varmış. O, herkesin görmediklerini görebilirmiş.** Fa-
kat yine de ve belki de gönlü aşka düştüğü zamanlarda, 
başkasının görüşünü ister, kendisine falcı ararmış.*** Fal-
da çıkan yollar, semboller üzerine düşünür, yaşamı anla-
maya çalışırmış. Yaşamın başlangıcını görünce ise heye-
canlanırmış. 

Madam Marta Amati’yle 22 yaşında tanışan ve ondan iki 
yıl keman dersi alarak müziğe ve sonrasında müzik öğ-
retmenliğine başlayan Meliha Serim için Madam Ama-
ti çok özel biriymiş. “Madam’ın hiç çocuğu olmadığını 
biliyorum” diyen Meliha Serim, çocuk sahibi olunca 11 
aylık bebeğini Madam’a götürmüş. Madam, bebeğe sevgi 

*     Onur İnal, “Levantine Heritage in Izmir”, bkz. http://www.levantineheritage.com/pdf/
Levantine%20Heritage_in_Izmir-Onur_Inal_2006.pdf (Son erişim: 15 Şubat 2019)    **    Yaşar 
Aksoy, Hayatım Kitap, İzmir: Konak Belediyesi Kültür Yayınları, 2011, s. 49.    ***    Prof. Dr. Önder 
Kütahyalı, 21 Şubat 2018 tarihli görüşme.        
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ve hayretle bakmış ve Meliha Serim’e dönerek, “Kızim, 
bu bir mucize” demiş.*
Kızıyla, yani büyüyüp piyanist olacak Ezgi Serim’le Ma-
dam’ın masum duygularının daha o ilk anda karşılaşmış 
olduğunu düşünen Meliha Serim, müzik öğretmeni ola-
rak atanınca İzmir’den ayrılmış, fakat Madam Amati’yle 
hiç uzaklaşmamışlar. Serim İzmir’e gidip geldikçe görüş-
müşler ve hep yazışmışlar.

Biz sürekli haberleştik, yazıştık. Hatta bir yılbaşında çok 
güzel bir resmini bana kart olarak göndermişti. Bir yıl-
başını da beraber geçirmiştik. Hiç unutmuyorum. Abla-
mın evindeydik. Ablamın kayınvalidesi de vardı. Onlar 
aynı yaşlardaydı. Yemek bittikten sonra ablamın kayın-
validesi televizyon seyretmek için odasına gitmişti. Her 
akşam yaptığı gibi. Madam, onun her akşam televizyon 
seyrettiğini duyunca çok şaşırmıştı. İnanamamıştı. Dur-
muş ve “Yaziiik!” demişti. Ablamın kayınvalidesi de Ma-
dam’ın hiç televizyon seyretmediğine şaşırmıştı. O da 
ona acımıştı.**

*     Meliha Serim, 28 Ocak 2019 tarihli görüşme.    **    Meliha Serim, 26 Ocak 2019 tarihli görüşme.   

Ugo Braggiotti arşivi
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Televizyonla kaybedecek vakti hiç olmamıştı onun. Her 
ânı, her yeri müzikle doldurmuştu. Müzik onun yaşamıydı. 
Peki, yaşamı başka türlü anlamlandırmaya gerek var mıy-
dı? Zira müzik bunu kimseden talep etmiyordu. Geçirdiği 
hastalık ve kazalardan sonra müziğe karşı hassasiyet ge-
liştiren hastalarına ilişkin vakaları Müzikofili adlı kitabında 
inceleyen nörolog-yazar Oliver Sacks, müziğin soyut oldu-
ğunu ve kurallı bir temsil gücü olmadığını yazıyor:

Güçlü duygularla en yakın bağları kurduğu halde so-
yuttur müzik; kurallı bir temsil gücü yoktur. Kıskançlık, 
ihanet, intikam, aşk hakkında bir şeyler öğrenmek için 
tiyatro oyunu izleyebiliriz ama müzik, özellikle de ens-
trümantal müzik bize bunlar hakkında hiçbir şey söy-
lemez. Harikulade, biçimsel, matematiksel kusursuzlu-
ğuyla yürek burkucu bir duyarlılık ve güzellik sunabilir, 
fakat müzik bir anlam taşımak zorunda değildir. İnsan 
sadece sevdiği için bir müzik parçasını anımsayıp ona 
hayal gücüyle hatta halüsinasyonlarıyla hayat verebilir, 
bu yeterli bir sebeptir.*  

Madam’ın duyguları da sanki biraz soyuttu. Yeryüzün-
de insan evladı tarafından hissedilen en güçlü duyguları 
yaşadığı belliydi. Hikâyesinde ölüm vardı. Ayrılık, sür-
gün, göç, kayıp vardı. Ayrımcılık vardı, ırkçılık vardı. İçi-
ne doğduğu dil, yaşadığı yerin dili değildi. Kelimelerin 
kültürel çağrışımları başkaydı. 

Yalnızlık tekti. Fakat seçimler çoktu. 

İzmir vardı. Müzik vardı. Kırmızı ruju vardı. 

Kemanı hep elindeydi. 

Hastalandığında kemanı ve diğer varlıklarını kime ema-
net edeceği belliydi. “Franzıl” diye çağırdığı Franz Şlo-
ser, Madam Amati’de karaciğer hastalığı baş gösterdi-
ğinde onun yanındaydı ve yanında olmaktan mutluluk 
duyuyordu.

*     Oliver Sacks, Müzikofili, çeviren: Begüm Kovulmaz, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2018, s. 50.    
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Hastalığının başında Madam, İstanbul’daki Yahudi Has-
tanesi’ne gitmek istemişti. Franz Şloser, Madam Ama-
ti’yi tedavi için Balat Or-Ahayim Hastanesi’ne götürmüş 
ve ardından İzmir’deki evine geri götürmüştü.*
Bu sırada Madam taşınmıştı. Artık Saint-Joseph Lisesi’nin 
karşısındaki cumbalı tahta binada oturmuyordu. Yine Al-
sancak’ta, Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nin paralelinde bir çık-
maz sokakta, küçük, kendine ait bir dairede yaşıyordu.  

Hastalandığından bu yana Madam’ı kilise vasıtasıyla tanı-
yan Teresa Reggio, onu bu evde ziyaret etmeye başlamış-
tı. Teresa Reggio o günleri ve ziyaretlerini şöyle anlatıyor: 

Madam Amati’nin hastalandığını duydum. Benim kilise-
deki vazifem hastaları ve ihtiyarları ziyaret etmekti, ben 
de başladım onu ziyaret etmeye. Bana konservatuvarı, 
konserlerini anlatmaya başladı. Başka bir şey anlatmaz-
dı. Sadece bir gün dedi ki, “Sana bir şey itiraf etmek is-
tiyorum.” Dedi ki, “Ben bir grup Müslüman’ı takip edi-
yorum, çok iyi insanlar ve çok hoşuma gidiyor.” Nedir 
bu grup diye sordum. “Bir vakıf, Mevlana hakkında. Ben 
evimi ölünce onlara bırakacağım, papazlar kızar mı?” 
Dedim ki neden kızsınlar, herkes serbest, kime istersen 
verirsin. “Sen sor papaza” dedi. Papaz da benim dediğim 
gibi dedi. Bu vesileyle ben de bu vakfı tanıdım. Madam 
Amati çok mutlu oldu. Sonra hastaneye kaldırıldı. Onu 
ziyarete gittim, Yeşilyurt Hastanesi’ne. Bir baktım, ba-
şucunda sarışın, güzel bir hanım bana selam verdi, ben 
de selam verdim ona; “Ben Gönül”, “Ben Teresa”. Gönül 
Hanım orada diyetisyen doktordu. Onunla biz günaşı-
rı Madam Amati’yi ziyaret ederdik. Bizi bekliyordu. Çok 
mutlu oluyordu ve diyordu ki, “Bak, bir Müslüman’la bir  
Katolik birlikte beni görmeye geliyorlar.” 

Madam Amati sabah biz oraya gitmeden önce ruj sürer-
di, saçını tarardı, fiyonk takardı, buna çok dikkat ediyor-
du. Gecelikleri ipek ve nakışlıydı. Kendine çok iyi bakan 
biriydi. Ben hayrandım. Fakat aslında pankreas kanseri 
olmuştu ve çok acı çekiyordu.**

*    Franz Şloser, 22 Kasım 2018 tarihli görüşme.    **    Teresa Reggio, 20 Şubat 2018 tarihli görüşme.  
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O dönemde hastanede diyetisyen olarak çalışan Gönül 
Atmacalı, Teresa Reggio’yu teyit ediyor, önce onunla na-
sıl tanıştığını sonra Madam’ın kendisine nasıl bakan bir 
kadın olduğunu anlatıyor: 

Bir gün Madam Amati isimli, keman sanatçısı bir hanıme-
fendinin, evini benim üyesi olduğum vakfa, İnsan Dost 
İhsan Vakfı’na bağışlayacağını duydum. Akli dengesinin 
yerinde olduğuna dair rapor alınması gerekiyordu. O dö-
nemki vakıf başkanımız benden ilgilenmemi istedi. Bu 
raporun çıkarılması için doktorla gerekli görüşmeler ya-
pıldı, doktor ile Madam Amati bir araya getirildi ve rapor 
düzenlendi. O arada Madam Amati’nin ufak tefek sağlık 
sorunları vardı, ciddi boyutlarda değildi. Sonra hastalığın 
ileri devrelerinde pankreas kanseri olduğu anlaşıldı. Vakıf 
başkanımız Sabahat Akşınar, Madam Amati’nin ölümü-
ne kadar bakımını vakfın üstlenmesini sağladı. Teresa da 
onu neredeyse her gün ziyarete geliyordu. Bir gün hasta-
nın başında selamlaştık, kısaca konuştuk ve dost olduk. 
Hâlâ görüşüyoruz, sayesinde... Madam Amati bilge bir 
kadındı. Kolay kandırılabilecek bir kadın değildi. Çok ze-
kiydi. Konuşmaları çok akıllıcaydı. İnsan ilişkileri üzerine 
konuşurduk, yapıcı konuşmalardı. Kimsenin hayatına dair 
hiçbir şey anlatmazdı. Kimseyi eleştirdiğini duymadım. 
Anaç ruhlu, güzel bir kadındı. Kemanından bahsederdi. 
“Buradan çıktığım zaman sana ve çocuklarına piyano 
öğreteceğim” diyordu. Bazen acısından ses çıkarıyordu, 
“Ay!” değil “Yay!” derdi o. Odasını bir ara Kürt bir kadınla 
paylaştı. O “Ay!” diye bağırırdı, bizimki “Yay!” diye… Acı 
çekmesine rağmen her gün mutlaka dudağına, kelebek 
şeklinde kalem çekerdi. O titreyen eliyle mutlaka o ka-
lem çekilirdi! Başında hep fiyongu olurdu ve mutlaka ipek 
gecelik ve sabahlık giyerdi. Sıradan bir giysiyle yatağında 
yatarken görmedim. Bizim Türkler arasında bir terim var-
dır, cimcime. Tam bir cimcimeydi. Kısa boylu, zayıf, gözle-
rinden sevgi akan, sevgi dolu, sıcacık bir kadındı.*

O ufak tefek, kırmızı dudaklı, uzaklardan gelen keman-
cı kadın, hastaneden çıkıp bir daha kimseye keman ya 
da piyano çalmayı öğretemedi. 17 Ekim 1989’da** ara-
mızdan ayrıldı, bulutlara gitti.

*    Gönül Atmacalı, 21 Şubat 2018 tarihli görüşme.    **     Yaşar Aksoy, Hayatım Kitap, s. 46.
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Sesleniyor daha tatlı çalın ölümü çünkü o  
Almanya’dan gelen bir ustadır.
sesleniyor daha boğuk çalın kemanları sonra sizler
duman olup yükseliyorsunuz göğe
sonra bir mezarınız oluyor bulutlarda rahat yatılıyor.

Madam, tıpkı bu dizelerin şairi Paul Celan gibi, Naziler-
den kurtuldu. 

Kaçtı ve sonunda İzmir’e vardı. 

Kimliği değişti. Müzik onunla kaldı. 

Kemanla dolu bir yaşam sürdü ve kemanla uğurlandı. 

Katolik Kilisesi’nde onun için bir cenaze töreni düzenlen-
di. Törene çok sayıda öğrencisi katıldı. Papaz ve öğrenci-
leri onun için konuşmalar yaptılar. Madam Amati’nin son 
günlerine tanıklık eden Teresa Reggio, onun ruhu için La-
tince bir ilahi okudu. Öğrencileri kiliseye enstrümanla-
rıyla gelip bir konser verdiler. Sonra Madam’ın bedeni Al-
sancak’la vedalaştı ve Paşaköprü Hıristiyan Mezarlığı’na 
götürüldü. Madam Marta Amati kimsesiz rahibelerin gö-
müldüğü bir mezara defnedildi.

Or Ahayim Hastanesi
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Ölümünün ardından Franz Şloser Madam’ın kemanını 
Budapeşte’ye yolladı. Çok sevdiği bir öğrencisi onu an-
mak amacıyla bir ev toplantısı organize etti ve tüm gece 
Marta Amati konuşuldu.* 

Yıllar sonra, 26 Nisan 2000’de İtalyan Kültür Merke-
zi’nde onun adına bir konser düzenlendi ve o gece ça-
lınan eserlerin hepsi ona adandı.**
Bu arada eskiyen, yaşlanan sinagog onarıldı. 

Onarımın ardından sinagog, 100. yılını kutlamaya ha-
zırlandı ve bu vesileyle Beth-İsrael Sinagogu’nun ikin-
ci katına daimi bir sergi kuruldu. Madam’ın yıllar bo-
yunca görev yaptığı balkona, sinagogun geçmişine ait 
belgeler, objeler, kıyafetler dizildi. Yahudi ritüellerini 
anlatan yazılar yazıldı, asıldı. Camlı vitrinlerin arka-
sına İzmir geleneğine ait belgeler konuldu. Ve eski bir 
piyanonun üzerine bir çerçeve içinde bir kadının fo-
toğrafı*** kondu.****
Üzerine bir not düşüldü: Madam Marta Amati. 

*    Gönül Atmacalı, 21 Şubat 2018 tarihli görüşme.  **     Bu konser, “Keman&Piyano akşamı” 
olarak organize edildi. Davetiyede, kemanda Ayşe Ergen-Tunç Küyel, piyanoda Şeniz Duru adları 
verilmiş.    ***   Fotoğraf: Yusuf Tuvi.    ****     Avram Abuaf, 21 Şubat 2018 tarihli görüşme.   
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Marta Amati o sinagogda sessiz bir simge olarak varlı-
ğını sürdürmeye devam ediyor. 

Ve devam edecek. 

Baruh Dayan aEmet.* 

 *     Birinin ölümünü duyduklarında, Yahudilerin onun ardından söyledikleri İbranice söz, dua. 
“Asıl Yargıç kutsaldır” anlamını taşımaktadır. 
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Rita Ender, Marta Amati’nin gömüldüğü 
Paşaköprü Hıristiyan Mezarlığı’nda


