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SUNUŞ
Gezgin, çocukluğumdan bu yana haşır neşir olduğum türlü müzik geleneklerinin karşı konulmaz izlerini
taşıyor, Daha doğrusu, geleneksel müzik ustalarından öğrendiklerimle yüreğimdekilerin bir bileşimi. Bu

yizden ezgi ve şarkılanmın kokusu biraz eski, biraz yeni. Sizlerle ilk kez buluşturduğum bestelerimin
inandığım tek özelliği ise içtenliği.
Gezgin'i sizlere ulaştıran ülkemizin seçkin müzik firması Kalan Müzik'e ve Hasan Saltık'a, her aşamada
yanımda yer alan sevgili dostum Cengiz Onural'a ve tabii ki albümün kaylt aşamasında emeği geçen
müzisyen olsun olmasın bütün dOstlanma sOnsuz leşekkürler. ..
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0l several musıcal tradiiions,,fihich j have been acqüaiıted wiih since
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Muammer Ketencoğlu
Akordeon ustası, halk müziği araştırmacısı Muammer KetencoğI u, Türkiye'de çağdaş sanatçılar
arasında Rebetiko, Batı Anadolu Folklorü ve Balkan müziğinde en tanınmış isimdir. Ketencoğlu, geleneksel
müzik alanında dünya ölçüsünde oluşturduğu kariyeri iI e uI uslararası düzeyde aranan bir sanatçı haline
gelmiştir,
1964'te İ zmir Tire'de doğdu. İ lk ve orta öğrenimini korler okullannda lamamladı. Akordeon, piyano
ve bateri çaldı. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde eğitim görürken müzik kariyerlni oluşturmaya
başladı. Bugüne dek 6 solo, 1 0 adet antoloji olmak üzere 1 6 albüme imza attı.
Sanatçı,

1

996'dan bu yana, Ege'den Türkçe ve Rumca halk lürküleri, zeybekler ve İ zmir tanı rebetikolar

ue BaI kanlardan çeşitli dillerde halk şarkılan ve
dans havaları seslendiren "Muanner Ketencoğlu ve Balkan Yolculuğu'ile Türkiye'de ve yurt dışında
icra ettiği "Muammer Ketencoğlu ve ZeybekTopluluğu"

konserler vermeye devam ediyor. Eşamanh yürüttüğu "Muanmer Ketencoğlu ve Kadın Sesleri Topluluğu"

ile Anadolu'dan kadın| ara özgü gizli kalmış kültürü ortaya koyan kadın ağzı türküI eri sahneye taşıyor.
İ ll< a| btimu "Sevdalı Kyılal'ı 1 993'te yayınladı. Bat Anadolu geleneğindeki
zeybek havalarından oluşan
aI bini"Karanfilin Moruna"yı Nisan 2001'de, Balkan Yolculuğu Topluluğu'yla kaydettiği"Ayde Mori"yi
EylüI 2001'de, "Balkan Yolculuğu" albümüıü ise Temmuz 2007'de dinleyiciyle buI uşturdu. Eski İ zmiiden
Türk, Rum ve Yahudi türkülerini içeren, pek çok konuk sanatçının katıldığı "İ znir Hatırasl adlı albümünü
0cak 2008'de yayınladı."Gezgin" adlı albümüyle ilk defa kendi bestelerini dinleyiciyle buluşturdu Sanatçı

çeşitli müzik geleneklerini kapsayan 1 0 adet antoloji huırladı "Rebetika" ue "Bebetika ll" adlı rebetiko
seçkileri 1 994 ve 1 996 yıllarında yayınlandı. Ermenl, Gürcü, Azeri ve 0rta Asya geleneksel müzikI erini
içeren dört ayn kasetten oluşan ve etnomüzikolog

kimliğini ortaya koyan"Halklardan

Ezgiler" dizisini

1995'te yayınladı. Köklerini Doğu Avrupa geleneksel müziğinden alıp Amerika'da gelişen Klezmer müziği
e ılg li seçkisi'Klezmer

Mijziğinin ancüleri'ıse 1995'te dinleyiciyle buluştu. Lozan Mübadilleri Vakfı

ıa,afından yapılan alan kayıtlarından oluşan'Belleklerdeki Güzellik, Mübadele Türkülerl adlı kitap CD
Ç2 ] şnasl ile yine aynı vakfın Yunanlı KEMO kurumuyla ortak çalışması olan"MeriÇin ikiYakasından

Ezgilef'

ac CD nin CD editörlüğünü ve metin yazarlığını yaptı.
Ketencoğlu, çeşitli belgeseller, tiyatro oyunları için 1üzikyaptı, Fiim ve televizyon dizilerine müzikleriyle
,.;i< ıoa bulundu, Birçok uluslararası albüm projesinde eserlerine yer verildi. Dünyanın her yanından

çı eneksel müziklerle ilgili yazıları değişik gazele ve dergilerde yayınlanan sanatçı, j995ten bu yana her
aiıa Açık Radyo'da'Tuna'nın Beri Yanı'adlı programı hazırlayıp sunmaktadır.
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Muammer Ketencoğlu
Turkish accordjon master, folk music researcher Muammer Ketencoglu is the mOst famous name
connected with Ba| kan music, Rebetiko and folk music oi Western Anatoiia in Turkey, A hugely popular

musician in the internaliOnal music arena, his invaluabie contribution t0 traditional music has gained
him woridwide respect,
Born in lzmir  Tire in

1

964, Ketencoglu received his iniıial musical 1raining in schools for the blind.

where he learned t0 play the accordion, the piano and the drums, He began his music carrer durıng his

university years at Bosphorus University. He released 6 solo albums and 10 anthOiOqies,
Sincel 996, he has participated

"Muanner Ketencoglu &

in various activiiies both in Turkey and abroad with his two ensembles;

His Zeybek Ensenble' . which performs Greek and lurkish folk songs from

Wesiern Turkey and lzmir style rebetikos, and' Muamner Ketencoglu & Balkan Journey" which perforns

folk songs and dance iunes

frln

all over Balkans, ln 2005 he initiated his third project, "Muamner

Ketencoglu & Wanen Voices Ensemb] e", which performs female folk songs from all over Turkey. These
three projects are on going, and are currently delighting audiences throughOut Turkey and beyond.
His first aI bum "Sevdaii Kiyilar Latremena Akrogalja"was

released in

1

993. ln April 2001 he made

his second personal album "Karaniilin Moruna To The Purple Carnation, Anatolian Zeybeks',which

is

composed 0f We§tern Anatoiian zeybek songs and melodıes, "Ayde Morl was released 200,1 and "lhe
Batkan Jaurney" in

2007.

In

200B, he released his fiftn aI bum. 'Smyrna Recaİ lecüions''. which leatıres

Turkish, Greek and Jewish folk songs,irom 0ld izmir (Smyrna). He released hıs sixth album "Lhe Traveler"
in 201 0, this time containing his compositions,
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1Baboçka Valsi  Babochka Waltz

03:53

Kasım / November 200B

Çocukluğumdan beri büyülenerek dinlediğim Rus halk şarkılarının esiniyle bu vaI si yazarken
"bayan" adı verilen Rus akordeonunun dokunaklı sesi de hep kulaklanmdaydı.

Baboçka (Kelebek) Valsi'ni,

yakında yitirdiğimiz ünlü Rus şarkıcı, görkemli Lyudmila Zikina'ya adıyorum,
i kepi

heaıiıg

the touthing scund 0l 1he Russıan accordion "bayan' in my eais ıtıhiie

conıoosiıç this

waltz, which ıvas also inspired by the Russian { 0| k sOngs thal have been lascinating me since my
childhooci. l dedicate this 'Babochka V'/ aiiz" i0 ihe gOrge0lis Russian singer Lyudmiia l1kjna, Wno passed
aıı;ay ıeceıtly.

2 Kürdi Taksim  lmproviration in Scale Kurdi
Sol Klarinot/ G Clarinei: Hüsnü Şenlendirici

00:37

3 Gül Kokusu

 Scent Oi Roses

03:1 6

Nisan / April 2009
Bu 7/ 4'lük şarkı 0 sabah bir anda içimden adeta fışkırıverdi. Deniz Ketencoğlu'nun yazdığı duygulu

sözlerle elbette unutulmayan aşklar ve aşıklar için.

ai1

ihis sOng simply sprang irüm my
uıforgetiable loves aıd lovers,..

. 

heart thai nıorning. üeniz Kelencoglu wrote ths lyrifs,

çeiainly

f0|

Gül Kokusu

aldı
kaldı
kalbim
döndü
Yıllar geçse de Enür bitse de
Giil sivdası hep içinde

G_ülünü y6d eller

Ustijmdb kokusu
İ ein iein yanan
Eridi de'küle

q hth gijnlerimizi
Unutnadın bir an bile
Ağlaum da sızlasan da
Dönljlmez arlık geriye
Bir gün olur dadiner bu hicran
Gijl kokusu bende kalan

+ Köstence Özlemi  Longing for eostanza

03:18

Kasım / Novembeı 2008
Çok gitmek isteyip hiç gidemediğimiİ yerlerin özlemi aşkına!
Çağdaş Romen çingene müziği üstümde bjiyük izler bıraktı. Şarkıcı Panseluta Fenaru, akodeoncu lonica
Minune, Marcel Budala ve daha pek çoklanna duyduğum derin sevgiyi anlatmak için bu ezg| yi besteledim.
FOr the pas§i0nalü İ onginç we feel lor the places we wanl t0 ğ0 t0, even th0ugh weVe nevğr been there|

Coıiemporary Romanian gypsy mi] s| c has big impression on me. l composecl this melody

1o express

ıııy love foı Romanian nıusiıians like sınçer Panseluta Fenaru, accoıdionists lonica Minııne, Marcş| Budaia

aıd nany

oühers,

5 Kederli Akordeon

 ılearİ §orğ Aceordion

O2:14

Kasım / November 2008
Bir batı çalgısı olan akordeonla Anadolulu bir müzisyenin ilişki ne de zorludur! Bir yandan Türk müziği
icrasında beni zaman Zaman kısıtlayan akordeonum, öte yandan bu ille de doğulu duygularım...
The relalicnşhiı i] shı,ten an Anaioiıan musicıan anrj a western insirumeni. the accoıdjOı, is reaiiy
toughl 0n the one hand, my accoııiion, which ai times limits n,ıe in peıforming Turkish music, on the

cthır hand, ihe unavoiüable feelings oi

the easlerner wiihin in me,..

6 Kasım Zeybeği

Zeybek



idovçrnber

04:30

Kasım / Nııveııber 2008

0lanca ağırlığıyla bir Kasım hüznü. Yunan zeybekiko formunda bestelediğim 9/ 4'I ük ezgi.
A deep l,,] ovenıber melanchaiy with ail its might. A melody l composed in Gı,eek zeybekiko siyie in
9/ 4 rhythi"n.

7Turska Kopanitsa Turşka

Kopanit§a

o2:48

Şubai / Febıuary 200B
Çocukluğumdan bu yana en çok beslendiğim geleneklerden biri olan Bulgar müziğinden bana kalanlan
birleştirdim bu dans havasında. Özellikle Kuzey.Bulgaristan ezgileri kılavuzum oldu. Kopanitsa, Bulgaristan'ın
Şop ve Trakya bölgelerinde yaygın, son derece canll bir danstlr.
1

1/ 'l6'lık Bulgar dans havası kopanitsa iormunda ezgi. Ritmik düzeni ise 2+ 2+ 3+ 2+ 2.

iwas iııflıienıed lıy 3uigaıian folk daıçe muşiç, which has noı:rished me since çhildhooci lwas
especiaiiy guided by Noühern Bulgaıian ıçales while composiıg ihis piece. Kopanitsa is a very live
and common folk dante in Shop anci Thrace regions of Bulgaria.
,11/ ] 0
rhyihm in Buigarian dance kopanitsa style. The rhylhmical slructure is
{ ,mglody in

"* ...§d

& Cunda'da Akşamüstü  An Evening in Cında


:?'

l] alkla buluştuğum

ı
;

,

03:46

3 ıııer ci] 997

,z,z '

ilk büyük konserimi ] 3 Haziran 1993'te Ayvalık Cunda'da verdim. Kalabalık

seyirci kitlesi izledi beni. Hatla bir kısmı da denizden izledi; kayıklardan,ve bir kum kepçesinin

jen, Bir"ağır

kasap havast'Olan bu ezgiyi yola koyulduğum yer Cunda'yave ozaman benı heyecanla

.:a(] ayan dostlarıma armağan ediyorum,

. ,
,



.
,,,

i;ıst pLıl] ] iıconrertinCuncjaAyvalili

.

onthe] 3thOf jüne1993.Soırıeof

| ] oais, while sçine ;:i therı were watçhing

ııe

lııiı

theaudience

iables sei in a scoop nei ın the sea

':asapiko ls for lhe friends wiıo enibraced me with enthusiasıı when l started ıny jcırnev

$

Hani Benim Mor Menekşem  Where ls My Violet
','., . " ,2007

04:01

Tıın< çe sözlü bir Rebetiko. Bir çok rebetiko şarkısında geçen oyuna gelirilme Ve mahpusluk temasını

ş eoim bu şrkıda.

'



Hani

Mor

:..:eiikosongwith;ırkishlyrics.

:.

1usedt,ypical

rembetikothemes,sıchasbeing

s | c,ıer aııd being imprisoned.

Benim
Menekşem
nenekşen

Hani benim mor
Hani benim konyak
Kapattlar
Mü,mkün değill zincilendin

şişen
zindanlara

gidenen

ben

Tespihimin taneleri
Bana ne söylesen yeri

Kalenini ver gardiyan
Haline acısın duyan

odi/ :,!{ :l:tr;,!fl,İ l[ l,,

Gün olup gafil avlansın
Beni bu hallere koyan

lyunbuın biri çıkı

Volta atıp gün Sayarken
Bir sabah çıkayım erken

çay içerin denli denli

Ahbaplua su çaluken
Bir sabah çıkayın Qrken

Kendini kodeste buldum

öiİ ziğrni,iıiriiinZi",ienıi

1O

Eski Bir İ zmir Hikayesi  An Old lzmir Tale

03:53

Ağustos / August 2005
Savaş yıllarının İ zmii inde geçen bir tiyatro oyunu için bestelediğim bir ezgi. İ şgal yıllannda İ zmirli
Türklerle Rumlann inişli çıkışlı yaşamlanna göndermeler yapmak istediğinbu ezgi hicuktr mdamında
ve orta bölümde 9/ 4'lük bir zeybek havası yer alıyor.
l composed this tune ioı a thealıe play about the war times in lzınir in the] 920's. l wanted to pay

tribute to the rugged lives of lhe lzmirian Tuıks and Greeks during ihe years of occupation. l used the
Turkish scale hicazkdr and pı:ı a shoü zeybek tune in 9/ 4 rhyihm in ihe middle of the piece.

11 Rua Augusta



Rua AıJgı.jsta

03:24

Mart / March 2009
2005 Ağustos'unda Sao Paolo'da Rua Augusta adh caddede eşimle geçirdiğimiz günlerin tailı anısı
için!
Kuzeydoğu Brezilya iolkloründen pek çok esin taşıyan bu ezgiyi "chorinho"formunda besteledim.
Chorinho, Brezilya'nın en eski çalgısal halk müziği türüdür. En parlak dönemini 1 930'larda yaşayan
chorinho, bugün de genç kuşağın ilgi duyduğu bir lür olmayı §ürdürüyor.
Vurmalı çalgılanyla bu ezgiye can veren ünlü Brezilyalı perküsyon ustası Joao Parahyba'yaadıyorum
Rua Augusta'yı.
ln sweet memory of the days that my wife and l had on Rua Augusta Street in Sao Paolo Brazil in
2005.

lcomposedlhistunein"chorinho" style,inspiredbytheloikmusicO{ NortheasternBrazil.Chorinho
is one oi the oldest instrumentai foik music styles of Brazil, Today, the younü!eneratlOn still keeps an
interest in chorinho, which experienced its most brilliant era during the

1

930's.

l dedicate Rua Augusta lo the famous Brazilian percussion master Joao Parahyba, who inspirited

ı{ .= * .
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Headache
 r,earcacne

03:31

990
Bu ezgiyi, kanımca en duygulu ezgileri bestelemiş 0| an Yunanlı besteci stavros Kuyumcis'e adıyorum.

26 yaşındaydım,

yaşam pek de kolay değildi. Bir sabah sevgili dostum, değerli müzisyen cengiz
Onural'la yürüyüş yaparken bu ezgiyi beraber ortaya
çıkardık.
l dedicate thjs tune to Greek composer stavros kuyumcis who, in my estimaiion, composed the

cSt Sentimental sonğs

ever.

l was only 26, and life was not s0 oasy. This tune instantly gushed out from our hearts while my

ı,ecıous musician friend, Cengiz Onurai and l were laking

a walk early in the mornino.

1} lstanbul sirtosu  istanbui sirto

01i17

Kasım/ November 2007

fuk Çok müzisyen besteleriyle İ stanbul'da dolaştırmıştır dinleyiciyi. Bu da benden rahat, kaygısız,

aiıp giden bir İ stanbul gezisi.
','!aıy musicians took the ljsiener for

a walk around lstanbul with ti] eir

melodies. This one jş a

r] cyanl, carefree, smoath joyride in | stanbul, İ rom me.

t

14 Kürdi CazVals

 Oıiğntal JazzWaliz

o2i47

Kasım / Noven,ber 2007
Bu ezgide, caz vals ritmini kürdi makamıyla buluşturdum. Biraz doğulu biraz batılı, ama ne doğulu
ne de batılı; belki de bizim gibi...
l brought together a jaız wallz rhythm and a Turkish music scale called "Kurdi" ın this melody,
A İ ittle bit eastğrner, a litt!e bit westerner, but neither easterner nOr westerner: maybe just like us.,.

15 Kürdi Taksim 2

 lırıprcvization

İn

Scale Kurdi

2

o2i47

Akordeon / Accordion : Muammer Ketencoğlu
,16

Çaprazlı Çiftetellisi  Chaprazli

Dance

03:26

Ağustos / August 2005
Çocukluğumda radyoda Mustafa Kandıralı ya da Kadri Şençalar ve saz arkadaşlarından oyun havalan
başladığında babam çok keyiflenirdi. İ zmir Tire'deki sokağımız Çaprazlı'nın adını verdiğim bu çiftetelliyi
2004'te yitirdiğim babam Halit Ketencoğlu'na adıyorum.
l ıemenıber

iıy faiher enjoying chlftetelli dance

tİ ] nes fr0m th0 fam0us Turkish gypsy musicians

l\ iustafa KaıdiraI i or | { adri Sencalar ancj frıends on the radio when l was a child. l dedicate this speciai

daıçc iune
stre€
t.

;n

ılİ İ * e,c.li siylc ıo ııy dear iather. wnom

1,e

| 0Sı in 2004, I named thıı piece aiıer Cnapıaılı

whtıe we used io livç in Tire lzmir.

J

Kalan Müzik

Yapım  Production:

Muammer Ketencoğlu

Yaplmcl Prodücer:

Tüm Besteler AiI AOmpösitiOıs]

Muammer Ketencoğlu

Muammer Ketencoğlu & Cengiz Onurat)

(İ ç Acısı/ Heaıtache:
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1
2
3

Baboçka Valsi  Babochka Waitz

03:53

Kürdi Taksim / lmprovization in Scale Kurdi

00:37

(Sol Karinet l G clarinet: Hilsnü Şenlendirici)

Gül Kokusu  §cent Of Roses
.Köstence
4
Özlemi  Longing ior Costanza

03:16
03:18

5
6
7
8
9

Turska Kopanitsa Turska Kopanitsa

02:48

Cunda'da Akşamüstü

03:46

1O

Eski Bir İ zmir Hikayesi

1

Kederli Akordeon  Heartsore Accordion

o2i14

Kasım Zeybeği  November Zeybek

04:30



An Evening in Cunda

Hani Benim Mor Menekşem




Where ls My Violet

An Old lzmir Thie

1 Rua Augusta  Rua Augusİ a

04:01

03:58
O3:24

12 İ ç Acısı  Heartache

03:31

13 İ stanbul Sirtosu  lstanbul Sirto

01:17

14 Kürdi CazVals  Oriental JazzWalI z

o2i47

15 Kürdi Taksim 2/ lmprovization in Scale Kurdi 2
(Akordeon l Accordion: Muammer Ketencoğlu)

OO:42

16

Çaprazlı Çiftetellisi Chaprazli Dance

03:26

17 Ta Helidonia  Ta Helidonia

03:16

Toplam süre Total time

51 :19

1
2

BaboçkaValsi  Baböchkawaltz
Kürdi Taksim / İ mpİ ğvizatlon in Scale Kurdi
sol Klarinet

3
4
5

6
7
8
9
1O
1 1



12
13

.l4_

/

03:53
00:37

ğ ıİ ağlneı Hüsnü Şenlendirici

Gül Kokusu  §rğnt oi §§se§
Köstence Özlemi  LĞngİ nğ İ or to§tanza
Keöerli Akordeon  ı{ ea* §ore &cc§.dion
Kaslm zeybeği  November zeybek
a
Turska Kopanitsa Tılrska Koparİ it€
Cunda'da Akşamüstü  An Evening i* cıJnda
Hani Benim Mor Menekşem  wİ lere l§ My violet
Eski Bir İ zmir Hikayesi  Aıı Oid lzçrıiı iale
Rua Augusta  Rua Açgusta
iç Acısı  Hearİ ache
istanbul sirtosu  İ §tanıüul §irto
Kürdi Caz_Vals _ Orieıtd ,} ezz} ,?,tallZ

03:1
03:1

02i14
04:30
02:48
03:46
04:01

03:58

03i24
03:3'|

01i17
O2:47

00i42

15Kürdi Taksim 2/ lmprovizaiiün in §cğİ ğ Kurdi 2
Akordeon

/

Aşord;oE: Muammer Ketencoğlu

16 Çaprazlt ÇiftetelI isi  Chaprazli Dance
17 Ta Helidonia  Ta Hğaidcnia

03:26
03:'l 6
51 :19

Toplam süre Toİ aİ tamş
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