Ur Kentinin Ünlü Müzik Enstrümanı Lir’ in Yenilenmesi
Ur kentinin ünlü müzik enstrümanı Altın Lir 1929 tarihlerinde bulunmuş ve 2003 yılının Nisan
ayına kadar Bağdat Müzesinde saklanmıştır. Bu müzik enstrümanı tek bir örnek olup,
çalınamamaktatır. Yaklaşık 4750 senelik bir geçmişe sahip olan bu enstrüman, Büyük Piramitlerin
yapımından 500 sene önce yapılmasına rağmen, maalasef savaş yıllarında da tahribe uğramıştır.
Sunuş
Andy Lowings tarafından kurulan bir uzmanlar ekibi, Nisan 2003’ den beri aslında Lir olarak
tanımlanması gereken Ur kentinin ünlü Arp’ nı çalınabilir bir şekilde yenilenmesi için çalışma
yapmaktatırlar. Andy Lowings yönetimindeki bu çalışma, Chigago Müzesi ve birkaç dergide
yayınlanmış taş heykellerden esinlenmiştir. Lir insan kültürünün ortaya çıkışından beridir varlığını
sürdürmektedir.
Şimdiye kadar hiçbir yenileme çalışması „ciddi“ bir anlamda yapılmamıştır. Bu çalışmada orjinal
tutgallar, Arap Körfezinden getirilen inciler ve Sumerlerin yaşadığı bölgelerden getirilen ağaçlar
kullanılmaktadır.
Irakda meydana gelen haberler yanısıra, Bağdatın boğa kafalı altın Lir’ ide yakın zamanda
medyadada kendisinden söz ettirmiştir. Bugün itabiriyle dahi kamuoyu, 4750 yıl öncesinin
müziğini, o çağın yeniden yapılmış enstrümanı ve tınısıyla duyabilmek için büyük bir ilgi
göstermektedirler.
Bu projemiz çok yenidir. Uzmanlar ekibimiz sizlere uzun yıllar öncesinin müziğini o çağın
entrümanıyla, tınısıyla çalmak ve Lir’ in tarihçesini her tarafa yayma gayesi içindedirler.
Uzmanlar ekibimiz
Artık bugünkü dünyamızın yeteneği ve tecrübesi bir Lir enstrümanı yenilemeyi mümkün
kılmaktadır. Ekibimiz alanın en iyi uzmanlarından oluşmuş ve bize zaman ve tecrübelerini sınırsız
sunmaktadırlar. Bu çalışmada katkıda bulunmak isteyen birkaç danışman ve enstrüman ustaları da
yardımlarını bizden esirgememekteler. Bu projede ayrıca Irak’ lı müzisyenlerde yer almaktadır ve
hatta Irak Milli Orkestrası’ da bizimle temas kurmuştur.
Bu proje tamamen kesinlikle herhangi bir siyasi veya maddi çıkar peşinde değildir.
Şimdiye kadar Cambridgeshire, London (UK); New Mexico, Washington DC (USA); Viyana
(Avusturya) ve Dubay (Birleşmiş Arap Emirliği) ‘den davetyeler almış durumundayız.
Lir kamuoyunda tanıtıldıktan ve çalındıkdan bir yıl sonra, kendisine, komitemiz kanaatince,
gereken emniyeti sağlayacak bir enstitüye bırakılacaktır.
Bu müzik enstrümanı yanlızca proje komitesinin mülkiyetinde olup ve hiçbir şahsa ait değildir.
Şimdiye kadar her tarafdan gördüğümüz destek, planın saygınlığının bir göstergesidir. Londra’ da
British Council’ in müdürüyle görüşmelerimiz olmuştur. Aynı yamanda National Association of
British Arabs tarafından da desteklenmekteyiz. Irak’ daki dostlarımız tarafından gerekli ağaçları,
taşları ve bıtumen aldık. Ağaçlar İngiliz Hava Kuvvetleri tarafından Avrupaya taşınmıştır.
Bilimsel çalışmalar yapma yetkisini Britanya Müzesinden aldık ve Bağdat Müzeside bize arkeoloji
danışmanlığı yapmaktatır. Dolayısıyla ekibimiz tam anlamıyla beynelmineldir. Şu an biz bu müzik
enstrümanını bir sanat eseri olarak tanıtmada yardımcı olacak en iyi çalgıcıları aramaktayız. Aranan
elemenlar aynı zamanda eşi görülmemiş bu enstrümanın tarihçesinide anlatabilecek yeteneğe sahip
olmalıdırlar.
Lir, Cello ve klasik arpdan oluşan bir CD şu an hazır durumdadır.
Sizleride projemizde görmekten mutluluk duyarız! İlginiz ve katkılarınız sayesinde projenin başarılı
olacağı kanaatindeyiz!
Her insan kendini bu asırlar öncesi müzik enstrümanın tınısına bağlanmış hissetmektedir.
Hürmetler ve Saygılar.
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