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Bu yazıda sizlere efe ve zeybeklerin daha çok Ege'de 20. yüzyıl başında
doruğa ulaşan toplumsal başkaldırısından, töreterden ve padişaha el aman
dedirten yiğitliklerden söz etmeyeceğim. Bunun yerine, ilk örneklerini borçlu

olduğumuz zeybeklerin, sonraları konuları çeşitlenen ve sayıları fazlasıyla

artan havalarından oluşturduğum bu çalışmanın çağrıştırdıklarını ve birtakım
genel bilgileri paylaşmaya gayret edeceğim.

Belleğim beni önce çocukluğumun bayram sabahlarına götürüyor. Erken
uyanmak lAzım gelen bu özei sabahlarda TRT lzmir Radyosu'ndan duyulan
"Şimdi davul zurna ile zeybekler dinleyecekiniz" anonsu ve ardından gelen
o görkemli müzik içime dolar taşardı. Ve yine çocukken annemden dinledigim,
yıllar sonra onları yeniden söylettiğimde yaşadığım, eski bir dosta yeniden
kavuşma duygusu... Daha sonra başta TRT Repertuarı olmak üzere çeşitli
kaynaklardan yapılan taramalar, yaşlılarla yoğun bir dayanışma, kökü
kuşkusuz gelenekte ama yine de sizin yoktan var ettiğiniz, yepyeni bir şey
yaıatmanın kAh zorlayan, k6h esrikleştiren patikaları... İ şte albümün kısa bir
psikolojik yol hikAyesi.
Tarihçi ve folklor araştırmacılarının zeybek müziği ve töreleriyle ilgili iki ayrı
teorisi var. Bazıları teorilerini Orth Asya'dan Anadolu'ya getirilen yörük
yaşam tarzındaki kimi ögelere dayandırırken, diğerleri meseleyi Antik Yunan'a
dek götürmekteler. Bu konuya ayrıntılı olarak girmemekle birlike Orta Asya
Türki Müzikleriyle de haşır neşir olan amatör bir araşttrmacı olarak, bu
bölgede zeybek müziğini çağrıştıracak hiç bir ritmik ipucuna rastlamadığımı
söylemeliyim.

Az sayıda istisna dışında zeybek havalarinın tümü 9/ 4,1ük ritmö sahiptir ve

ritimlerinin metronom değerterine göre çok ağır, ağır ve kıvrak zeybekler
olarak slnıflandırılır. kıvrak zeybeklere kadın zeybekleri de denir. Burada bir,

yanılgıyı düzeltmek gereğini duyuyorum; zeybek formunun Ege dışında
6uturımadıgı yaygın bir kanıdır. oysa lç Anadolu,da, Akdeniz Bölgesi,nin

hemen her yerinde ve Kıbrıs'ta. Ve ayrlca, sayıca daha az da olsa Karadeniz
Bölgesi,nde de zeybek havalarına rastl| yoruz. Bu yüzden çalışmamda yöresi
yaygın
Ege olmayan türküler de var. Zeybek müziğinin belki Türkiye'den de
otdug, t"k ülke Yunanistan'dır.
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lli Çakıcı zeybeğinin Rumca versiyonlarını n birinden,)

yunanistan,a 8eçen zeybek havaları
Adaları ve yaşanan büyük göç yoluyla
formu
zeybek
"zeybekiko" hem halk müziğinin
kisa zamanda çok sevilmiş,
ve danslarının vazgeçilmez ögesi o!muş, hem de başta Rebetiko müziği
otmak üzere çağdaş yunan şehir müziğinin en rağbet edilen saylslz örneğini
Anadolu'nun anası olduğu zeybek müziği Rum ve Yunanlı
ortaya
Ege

çıkarmıştİ r.

bestecilerin elinde hem melodik açıdan, hem de iç ritmik yapı çeşitliliği

baklmından şaşırtlcl derecede gelişmiş, zenginleşmiştir. Bunun dışında.bazı
Rumeli Türküleri ve orta Arnavutluk folklorunda rastladığım kimi örneklerde
de zeybek ritmi kullanılmış. Bu yadsınamazbağve gerçek, beni müzikal

geçmİ şimin de sonucu olaiİ k zeybek müziğine dair Rum ve Yunanlı
İ ıllzisyenlerden öğrendiğim kimi ögeleri (örneğin armoni eşliği seçimleri,

bazı süslemeler, bağlama çalgısınln kullanılışı) sağduyunun yolgöstericiliğinde
zeybeklerimize uygulama denemesine sürükledi.
doğal sonucu olarak koma ses içermeyen/ tampere
Akordeon

çalmamın

türküler seçtim. Sesime ve gelenekte olmayan çalgıma en çok yakıştığını

düşündüğüm örneklerdi bunlar. Tampere parçölar seçişim repertlariri çoğunu
safdışı bıraktırmasıha karşın, iki örnçk dışında (Beyaz geyme toz olur,
Oduncular dağdan odun indirir) me| odinin gerektirdiği armonileri tüm

yalınlığıyla uygulama olanağı tanıdı. Söz konusu iki türküde ise Cengiz
Onuraİ 'ın yaratıcı armonik yaklaşımlarını bulaçaksınız. "Karanfilin Moruna"yı
kişisel albüm çalışmasından çok zeybek konseptinin öne çıktığı özel bir seçki
olarak tasarladım. Bu yüzden Menemenli Kara Memet ve Arkadaşları'nın
davul zurnayla çaldığı iki zeybek k| asiği ve değerli usta Mehmet Erenler'in
eski bir radyo kaydından yine kendi sesinden dinlediğim Ve a| bümde de aynı

sıcaklıkla seslendirdiği Ankara türküsü benim için tamamlayıcı değil,
vazgeçi lmez temel taşlard ı r

Uzun zamandır radyo ve televizyonlarda duyamadığımız, o her biri paha
biçilmez değerdeki türküleri, benim ve müzisyen dostlarımın yeteneklerinin
elverdiği özen ve halk müziği sağduyusuyla siz| ere sunabilmenin coşku ve
mutluluğunu yaşıyorum. Bu çalışmada otantizmin ille de bağlama takımıyla
icra demek olmadığını, ya da halk müziğine yeni yaklaşımların kolaycı
bi lgisayar destekl i altyapı lar anlamı na gelmediği n i gösterme iddiasın ı taşıyorum.
Ve geleneğin yeniden üretilmesinde, en bUyıik kılavuzun yine gelenek olacağı

yolundaki düşüncemi önemle vurgulamak istiyorum. Pek çok müzisyenin
gelenekten öğrend i klerin i kendi duygularıyla yoğurarak ortaya çıkardığı;
elinizdeki bu teknoloji ürününün.sizlere eski dostların yeniden buluşma
sevincini yaşatacağını umuyorum.
Muammer Ketencoğlu
Yılın, Yüzyılın ve Binyılın son Cünü
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Selam 5i7e Çakücı ve Hacü Mustafa

Abaut "Karanfilin Morıına'l
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"lf a vüolf graws'hungry he climbs down the mountain,
if a man grows hüngry he climbs up the mountain."
An Old Turkish Proverb

l am not going to tell you here about the early 20th Century rebellions by
the Efes and Zeybeks of Turkey's Aegean region, nor about their customs or

heroism which gave headaches to the Sultan. lnstead, l will share with you
what working on this album has evoked in me  an album evolved from the
song collections of the Zeybeks, to whom we owe the'prototypes, which
later grew in subject maüer and number.

My mind takes me back to the holiday mornings of my childhood. On those
special mornings when we needed to rise early, TRT lzmir Radio's
announcement of "Zeybeks by davu12 and zıırnaj" was followed by that
magnificent music that would flood in and out of my body. Later in life, when
my mother sang to me the same tunes l had heard from her as a child,
l would get the feeling of reüniting with an old friend! Then came the
researching of numerous sources, primarily TRT's archives; deep conversations
with elderly persons; the challenging and intoxicating pathways of creating
something new yet rooted in tradition, and something seemed to materialize
from nothing! This is a short psychological travelogue of the album.
Historians and folklore scholars hg| d two theories regarding zeybek music
and traditions. Some base their theory on elements of the nomadic lifestyle
brought into Anatolia from Central Asia, while others trace the origin back
to Ancient Creece. As an amateur researcher quite involved in the Turkic
music of Central Asia, l must say I have not come across any rhythmic hinS
to suggest zeybek music in that region, although l have not analyzed this
subject in depth.

All but a few zeybek tunes have a 9/ 4 rhythm, and they are classified as very
slow slow, and lively, according to their metronomic values. Lively zeybeks
are also called zeybek (songs) for women. l feel obligated to
correct a misconception here; it is a common belief that the zeybek form
does not exist outside of the Aegean region. However, we find zeybeks in
Central Anatolia, almost everywhere in the Mediterranean region, and in
Cyprus, as well as in the Black Sea region, although fewer in number. Therefore,
l have also included nonAegean songs in my work. The only country where
zeybek music is probably more common than in Turkey is Creece.
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(From one of the Creek versions of the famous Cakici's zeybek)

Having trave| ed to Creece through the Aegean islands and largescale
migrations, zeybek melodies quickly became popular. The zeybek form
"zeybekikö" became not only an indispensable element of Creek folk music
and dances, but it also prompted countless honored examples of contemporary
urban Greek music, especially Rebetiko. Born in Anatolia, zeybek music has
been developed and enriched amazingly in the hands of Greek and Anatolian

Creek composers, in terms of both melody and rhythmic variation of structure.
l have also noticed the same zeybek rhythm used in some Thracian 5on8s
and in selected samples from Central Albanian folklore. Civen the reality of
this undeniable link, and my own,musical background, it was common sense
that l would apply to our own zeybeks certain elements that l had learned
from the Creek'and Anatolian Creek musicians: matching harmonic selections,
various frills, use of the baglama instrument.
As a natural outcome of my playing the accordion, l picked tempered songs
that donlt include microtones. These are choices that best suit my voice and

[
my instrument, which did not originally exist in the zeybek tradition. On the
one hand, selecting tempered songs has left out a large repertoire; on the
other, it has allowed me to exercise the harmonies required by the melody
with full simpliciry with the exception of "Beyaz geyme toz olur" (Don't wear
white; it turns to dust) and "Oduncular dağdan odun indirir" (Lumberjacks
carry lumber from the mountain). You will notice Cengiz Onural's creative
harmonic approaches in those tvvo songs. l conceived "Karanfilin Moruna"
more as a specia| anthology featuring the zeybek concept than as a personal

album. Therefore, the two zeybek classics played on daüul and zurna by
Menemenli Kara Memet and Friends, and a song from Ankara performed by
maestro Mehmet Erenler with the same warnith as in his old radio recording
are indispensable foundation stones for me, not mere complements.
l feel joy and happiness in bringing you these 5on8s, not heard on radio or
television for a long time. Each song is invaluable, presented in the spirit of

folk music and with the care my musician friends and lcould

afford within our abilities, With this album, l dare make the statement that
authenticity does not necessarily mean performing with a baglama assembly,

nor do new approaches to folk music need comprise computeraided
infrastructures of a cursory nature. And l would like to strongly emphasize
that the greatest guide to reproducing tradition is, after all, the tradition itself.

This product of technology that is in your hands is the creation of several
musicians blending their knowledge of tradition with their own emotions.
l hope it will make you experience the joy of reunion with old friends.
Muammer Ketencoğlu
the last day of the year, the century and the millennium
l

 To the Purple Carnation, 2  Large, doubleskin drum. 3  Doublereed shawn.
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opıop6veç yevır6E 1vriıoeıç xoı ııE ep.ıteıpieç cıı6 rlv eplcıo(cı pou, 1 oıoio
eivcıı pıd cru} .} ,oy{ oı6 ğe'dtrıı6rıra, aı6 Çe'ıipa6xıreE pe2,toöieç,ao fip(rro
öe[ ypcıto, trov ofioatov XpOJğEdtıs o'cutoüç orpıP6E touç ğe'ıilııt6rlöeç, ov
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H ııvıiııı ır.ou iıs n6tt oıo ıp< oıvıi ıcııv pıo,ipcıpıCov ırlE ırcııöır(ç pou
1lır[ cıç. Euıwoüoc vtop[ E exe[ vc tcı ğeltıpıorıi npoıvıi yıcı v'oxoıiooı orov
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poöıootcıOp6 rqç ipüpvrlç tqv erıropıt( ıou dplığe ps TT| v
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fl6oo p'ev0ouo[ cğe 1 pouoır( ıou o,rol,ou0oüoe p'6} ,,o qç to pıe1o,l,e[ o
ere(v1 tqv cıvo,ro(vtııo1! @updpcıı eır[ oeıç tı,ç pe} ,oö[ eç fiou pou

tpoloııöoüoe 1 prlt6po pou 6aov rlporıv pırp6ç. T(opo, xd0e Qopd ıo1ı Tnv
ıg[ OoJ vo pou tıç ğovcıtpalcıuö(oeı,1o(popoı oov vo 61o ğovoouvovrf,oeı
6vcıv ıtol,ı6 pou QOro... Auı6E oı avcıp(oeıEtripo oro voü pou ouvö6owoı
d,peoo, pe trlv 6peuvo J[ ou fipoyırcToıo[ 1ocı 1pıloıpoıoı< 6wcıç öııiQopeE
ır1l6E, xupitıE to peıtepaöpıoT ou TRT (rpo,rıroü ıöpüpcııoç poöıo$ow[ aE
rcıı r42re6pcıorlç o1ç TouprioE) yıd vo Bpdı xcıt«i} ı} ıl} ıo u} rır6 yı'ourrlv r4v

,ıctptıToTi. @updpcıı peıd, trlv rıpolcı ouvepyo,o(cı ıou e(lapt pe
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Çsipır6rıro. Ot pfğeç 6} ,tıw oıııriıvt«wıpolouöıriıv Pp(orcıwoı ovcıpQCPo} .rı
ou4v ıc,p6Öoıcı4, a?ı?rd rdOe Qopd ırııu epplveıiowoı Öılpıoup1o{ ıvroı 'er
ıoıı pqöev6ç'. Etoı oıo0tivoırcıı oov vc ıı6poocı cıı6 to iöıo öüoro} ıcı (roı
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spooır6lv,1 epeuvlğ, fiou wopiğst Tıç pouoırEç ttıw ıouprolevriıv l,cı(ov
rrlç Kewpır{ ç Aoicıç, 0cı ıp6ıeı vcı cıvcıQ6pto örı o'ere[ vl trlv ıepı,of öev
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)'ouı6 ıo o1peio 0cı 6ıpeae vo öıop0dıoro p(cı öı,oöeöop6vr1 o1.1.d
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H El,} "ıiöcı e(voı q 1t6po öırou zo Çe'jpn6rıxo o[ vcıı iotıç ııö öıoöeöop6vo
cır6pr1 roı 0ı6 tnv Toupricı. To Çe'tpn6xıro ıipcıot orqv E} ,l,ıiöo p6oo

trıv vrloı,tiıv rou Aıla6ou, rcıı cıpy6re pcı pe touç ıp6oğüleç cın6 tr1 Mırpd
Ao(cı. I I o} "ü oüwopo 6yıve pııd a,n6 tİ g ııö o,yoırlt6E trrouorx6ç tı.opq6ç, ı(cıt
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i,"ep* töop(tou4,o,niıoöı"eEroıMırpoo,.ı.eçnıı,lveçpouoıro[ .
ZeTtrııı6rırouç pu0poıiç 6ylı eıdoılç ouvcıw(oıı rtıı oe rd,ıtotcı ıpctyoı3öıa
aı6 ıt1. ölpotır{ pouoırf tov To{ ıprrov trıv Bcı} ,rcıviorv ra6dıç Kcıt oTTl
p.ouorrf tılç Kevtpırrlç A} "Bavkıç. O cıvapQtoPrl.qtoE öeop6ç trıv

pırpcıoıcıT ırriıv ğeTpı6rırov pe ırlv e?ı1,4vırr1 pouoıxr1, pe tiıOıoe, ırs PdoTı
KOt İ o liolJoıKÖ pou ıcıpeı,oÖv, Üa Öorıpdoo Tnv ıQappo^ 1( opı,op6vtov
otoıls[ cov ıou 6pa0cı cıı6 6} ,} ,qveç pouoıroüE (ı.1. otıE eıı} ,o16ç
vtov rcı1.1,roııopriıv, ozov rp6ııo pe tov
cruvoöeüouoo,ç oppoviaç, opıop€
oıoio ıicı[ ÇeT cıı, o pncııyl,otrr,dç) oro 'öırd pcıç' ğeTpıı6rıra, n&ııırı P6Bcııo
pe p6tpo, o.ıroQeülowcıE tıE uıe pPoI 6ç.

,i.:
I

',

I

1

Eıteıör1 ıro(ğ«o cıropwedv, öıd} reğo tpoyoıiöıcı ouyKspaop6vo, ırou öev

ıepı6louv pıxpoöıoorfipoıo, rcİ T o ono[ c e[ voı fuoır6 ııo

rcıtd2,,irq} ,,o

ıou eı5} .eğcı to,ıpıdğouv 61ı p6vo pe ıo
cropvte6v, (ıtou oqpeıtıt6ov öev cıvflreı oTrlv ırcıpd,ötıoT| Tou

yr'cıu. 6 to 6pyovo. Ta, öe(lpcıtcı

clJı! ırıore{ ı«ıı rcıı pe Tn o(üni,n pou. H eıÜ.oyfl oulrepoopdvtıw
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Kuyu başında bakır

Testi doldurdum çaydan

Kuyu da başında testi
kemer de belimi kesti
curbetteki mor fesli
Şimdi de aklımdan geçti

Testi doldurdum çaydan

Aman da Fatmam,
Canım gülüm Fatmam
Ben rakıya su katmam
Sen katar isen ben içmem
Ben Fatma'mdan vazgeçmem

kaderim benim

Kuyu da başında bakır
Fatma'm gözlerin çakır
Fatma'ma hasta diyorlar
Oynuyor şakır şakır
Aman da Fatmam,
Canım gülüm Fatmam
Ben rakıya su katmam
Sen katar isen ben içmem
Ben Fatma'mdan vazgeçmem
Yöresi : Hatay*
Kaynak kişi : Sabahat Biten
Derleyen : Kemal Karasüleymanoğlu
Notalayan : Saadettin Cürhan
TRT rep. no : 3925
"Türkü Hatay'dan derlenmişse de,
müzikal karakteri itibaıiyle Ege'ye aittir,

Cülü de kopardım daldan
Bir goncaya vuruldum

O gonca bilmez halden
Arabacı yol ver geçeyim
Cazinocü doldur içeyim
A canım da doldur içeyim
Arabacı yol ver geçeyim
Ah su yolu su yolu
Cider boş, gelir dolu
Testi kulbun kırılsın

lncinmesin yar kolu
kaderim. benim

Arabacı yol ver geçeyim
Cazinocu doldur içeyim
A canım da doldur içeyim
Arabacı yol ver geçeyim
Yöfesi : Antalya
Kaynak kişi : Zeki Yantaş
Derleyen

Muzaffer Sarısözen
: Muzaffer Sarısözen
TRT rep. no : 11 77
:

Notalayan

Beyaz'geyme toz oI ur

Yağcılar Zeybeği

Beyaz geyme toz olur
§iyah geyme iz olur
Cel beraber gezelim
Muradımız tez olur

yöresi ılzıirir

Salına da salına da ge|
Haydi yavrum
Dön dolaş yine bana gel
Beyaz geyme tanırlar
Seni yolcu sanırlar
Zaten bende talih yok
seni benden alırlar
SaI ına da salına da gel

Haydi yavrum
Dö1 dolaş yine bana gel

Alcak ceviz dalları

Sıja beyaz kolları

Kız nereden geleyim
Hip Sarmışlar yolları

Kaynak kişi

:

Devlet Kon. Ar§ivi

Derleyen : Muzaffer Sansözen
Notalayan : Muzaffer Sarısözen
TRT,ep. no : 7ı

Ah öleyim vah öleyim
Ah öleyim.vah öleyim

Esmeri nerde göreyim
Yar.yandım aman
EsmĞr yarimin yanınd.a
Ben bayılayım öleyim

Şu gelen kimin kİ zı

Feracesi kırmızı
yandım aman
Cerdanında beş beni var
Sandim seher yıldızı
\ (ar

.

Yöresi : Ankara
Kaynak kişi : Cenç Oiman
Derleien : Nida Tüfekçi
Notdlayan : Nida Tüfekçi

Salına da salına da gel
Haydi yavrum
Dön.dolaş yine bana gel

TRT rep. no : ı 365

Yöresi: Boİ u

Yöresi : Aydın
Kaynak kişi : MOnir Efe
Derl€
yen : lst. Bel. Konsefuatuarü
Noialayan : Yücel Paşmakçı
TRT ıep. rio :67

Kaynakkişi

.

: Ahmet Sevinç
Emin Aldemif
NotalaVan i Emiri Aldemlf
TRT,rep, no : 1422

Dğileiğn

:

Kocaarap Zeybeği

Bir gemim var adalara.yas] anır

karanfilin Moruna

Bir gemim var aman, adalara yaslanır
Yağmur yağar yelkenleri, efem, ıslanır
Bir gün olur aman, deli gönül uslanır

karanfilin moruna
aman aman
ölüyorum yoluna

Çifte kurban adadım
aman amman
Sevdiğimin uğruna

Ağlama fidan boylum,
Yoldan geldim yorgunum
Ben o yarin kaşlarına, efem, vurgunum
Bir gemim var aman, salıverdim engine
Kdderim yok, düşemedim efem, dengime
Şimdi rağbet aman, güzel ile zengine
,

Ağlama fidan boylum,
Yoldan geldim yorgunum
Ben o yarin kaşlarına, efem, vurgunum
Yöresi : Ankara
Kaynak kişi : Genç Osman
Der| eyen : Nida Tüfekçi
Notalayan : Nida Tüfekçi
TRT rep. no : '| 359

Karanfilsin tarçınsın
aman aman
Neden böyle hırçınsın
Ne küçüksün ne btlytlk
aman amman
Tamam benim harcımsın
Yöresi : Çanakkale
Kaynak kişi : Refia Berkant
Derleyen : Saniye Can
Notalayan : Muzaffer Sarısözen
TRT rep. no : 649

Karyolamın demiri

Manisa Zeybeği
(Tambu racı Osman Pehl iv a n' a)

Karyolamın demiri
Yandım Ayşem
O yar benim değil mi

Yöresi : Manisa
Kaynak kişi : Osman Pehlivan
Derleyen : Plaktan
Notalayan : Yücel Paşmakçı
TRT rep. no : 9

(Annem'e)

O yar benim olmasa

Y.andım Ayşem

oldürürüm kendimi

Oduncular dağdan odun indirir
(Cengiz Onural'a)

Karşı karşı evimiz
Yandım Ayşem
Yeni düştü sevimiz

Oduncular aman, dağdan odun indirir
Gözüm yaşı amanin aman dermenleri döndürür
Bu dert bizi aman, iflah etmez tlldUrılr

Bu seviler bizdeyken
Yandım Ayşem
Çatlar ölür birimiz

Ötme de bülbül amanin aman, kabrimin taşında
Hem ayrılık amanin aman, hem sevda var başımda

Bahçelerde papirim
Yandım Ayşem
Hasta olur yatarlm
Hekim doktor istemem
Yandım Ayşem
Sevdiğimi getirin
Yöresi : Çanakkale
Kaynak kişi : Saniye Can
Derleyen : Osman Özdenkçi
Emin Aldemir
Notalayan ; Osman Özdenkçi
Emin Aldemir
l
TRT rep. no : 216

Uzun kavak aman/ ne uzarsın boşuna
Aşku da sevda amanin aman, gelmedi mi başına
Henüz girmiş aman, on üç, on dört yaşına
Yöresi : Manisa
Kaynak kişi : Haydar Bayçın
Derleyen : Muzaffer Sarısözen
Notalayan : Muzaffer Sarısözen
TRT rg] . no : ı197

Kadıoğlu Zeybeği
Yöresi : Aydın
Kaynak kişi : Kemini Salih Erci
Derleyen : Talip Özkan

Teşekkürname
llk olarak elinizde tuttuğunuz çalışmanın her ama her aşamasında benden daha çok
emeği geçen bir ismi zikretmeliyim; güven verici, rahatlatıcı ve özenli üretkeh

kişiliğiyle, eşsiz dostum Cengiz Onural'a önce varolduğu için, sonra da "Karanfilin

Moruna" için binlerce teşekkürler. Yaptığı düzenlemelerin "ha| k müziğinin doğru
algılanması" kavramına fazlasıyla ışık tutacağından eminim... Cengiz'le birlikte yine
her aşamada doğrudan katkıları bulunan sevgili Bora Ebeoğlu ve Murat Aydemir'e
de sonsuz teşekkürler... Söylemeye hacet yok, ancak ben.gene de söyleyeyim, Kalan

Müzik ve Hasan Saltık olmasa ya bu çalışma olmazdı, ya da bu hali o| mazdı. Projenin
birlikte fikir babası olduğumuz can dostum Aziz Şenol Filiz'e de sonsuz teşekkürler
ki; beni özendirdiği, zaman zaman yorulan zihnim sürekli beslediği için, gösterdiği
somut ve duygusal dayanışma için...

Ayrıca sevgili Ersin Baykal'ı da deşifre, repertuar ve bağlantılardaki katkılarından
ötürü dostlukla kucak| ıyorum. Yine repertuar, deşifre ve okumalarda bana destek
veren sevgili Halil Karaduman, Turhan Günay, Aylin §üer, Mahinur Özüstüner ve
Hasan Karakaş'ı da saygıyla anmalıyım. Şimdi çorbada tuzu bulunan iki büyük ustaya
hürmet ve teşekkürlerimi yollamanın zamanı; sağladığı yeri do| maz katkı için değerli

usta, hocamız Mehmet Erenler ve eşi bulunmaz yorumunun tutkunu o| duğum,
danışıp onayını alma ihtiyacını duyduğum Ege'nin biricik halk müziği ustası
Hale Gür. Albümde emeği geçen tüm müzisyen arkadaşlanma da tek tek teşekkürlerimi
sunarlm.

Albüm kapağının dizgi ve grafik tasarımındaki titiz çalışmalarından ötürü
sevgili Mehmet KoyunoğI u ve lvi Dermancı'nın; çeviriler için de Murat Demiraydın,
Dimosthenis Yağcıoğlu, Yorgo Pasadeos ve Miltiadis Poliviu'nun değerli katkılannı

atlamamam gerekir. Çeşitli aşamalarda bana destek olan Enis Rıza Sakızlı,
Ergun Hiçyılmaz ve Sener Köksümer'e, büyük usta Germencikli Ahmet Doğan'ın

davul zurna kasetleriyle buluşturarak esinlendiren sevgili yeğenim Hatit'e, Tire.Kaplan
Restoran'daki keyif| i geceyi organize eden (ki bu gece bazı türkülerin söyleyişleriyle
ilgili fikir almamı sağladı) Süieyman Övül, lütfü Çakır ve sevgili Ahmet Amca'ya
(KAşif) çok teşekkür ederim. Sevgili dostum Metin Baltacı'yı da unutmayayim...
"Karanfilin Moruna"nın ortaya çıkığı iki yıllık süre boyunca hayatımın müzik dışındaki

alanlaıında da.hep yanımda olan, sıkıtılarımı paylaşan değerli arkabaşım
Mine Ozaltın'a da sonsuz teşekkürlerimi sunarlm...

Her teşekkür yazısında genel olarak biriieri unutu| ur, ben yeniden adını zikrettiğim
ya da atladığım, emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ederim; elbette gelenekten

öğrendiğimi kendi sağduyumla birleştirerek dokuduğum bu çalışmayı paylaşarak
içinizde çoğaltan siz seçkin dinleyici dostlanma da...
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