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Sunuş

İ z-i. Hatr.as, 7922 öıcesiİzmir'ine lusa bir yolculuk. Ancak bu yolculuk boyunca, bu

dönemde sokaklarında yanlulanmış onlarca dilden yalnızca üçiinü duyacaksrnız:  Türkçe,

Rumca ve Yahudi İ spanyolcası (Ladino). Eski İ zmirıi eksiksize yalun düşleyebilmeniz

için çokkültii,rlü bir türkü geçidi sizleri bekliyor.

İ lçe ve köyleriyle geniş bir alana yayılan İzmir'den Türkçe t iirkiileri seçerken türlü
kaynaklırdan yararlandım: Annemden öğrenüğim t iirkiiler, TRT Tiirk Helk müziği
repertuvarr, Ali Fııat Ayün'ın derlemeleri ve kimi taş plak kayıtlarr. Albiiurıde yer alan

dört İ zmir Rum şarkısını, ünledğm yiize yakın şarludan seçmek olduJ< ça güç oldu.

İzrnir Yahuü halk şarkıları konusunda iseJak Esim imdadıma yetişti. Onun doksanlı

yıllarda yaptığı derlemelerden daha mükemmel bir kaynak olamazdı. Böylece dahı önce

hiçbir yerde yayınlanmamış iki Yahudi halk şarkısı albiitnü taçlİndrrü. Tam burada

albiiırıün dördüncü parçasına, benim verüğim aüyla İzmir Üçlemesi'ne değinmek

gerekir. İ zmir Üçlemesi adeta bu albiitniin bir özeti;  Tiirkçe, Rumca ve Yüuü
İ spanyolcası'nda söylenen ve birbirine çok benzeyen ezgilerin birer ] utasını birleştirerek

özgiin bir kolaj oluşturdum. Annemden öğrenüğim "Alt 'ay oldu ben bu dğ aşalı" adlı

türkiiniin sevgili eşim Deniz tarafindan seslenürilmesi albümü benim için daha değerli

kılıyor.

Yaptğm rsrarlı araştrrmalara karşrn İ zmiili Ermenilere ve levantehlere ait tek bir

örneğe bile rastlayamadım. Ermeni kökenli İ zmirli büyii,k sanatçı, uü, şarkıcı ve besteci

Markos Melkon Alemşeryan'r da anmak isteüm ve onıı.n sesiyle ikrlenen Rum şarkısı
Dervisaki'ye bu çalışmada yer verdim. 7895'teİzmi'de doğan Markos Melkon

Alemşeryan, Ermeni asıllı olmasrna karşın çokkültiirlü İzmir ortamında yetişmesine

bağlr olarak l92o'den sonra Amerika'da Türkçe ve Rumca geleneksel örneklerden oluşan

yüzlerce taş plak kaydetmiştir.

Bir senelik zorlu ama bir o kadar da heyecan verici kayıt aşamasrnr Nezih Öztiie ve

Cengiz Onural'la beraber omuzladık. Kırka yakın profesyonel ve amatör müzisyenin

çoşku dolu içten katJusı, insanrn kendiyle mücadelesi, insanın başkalarıyla mücadelesi,

küçiik lurynlıklar, Feriköy'den Üsküdar| a taksi yolculukları... Kayrt aşaması öncesinde

aday türküler üstüne yalun dostlarla yapılan diişünce alışverişl'eri;  etrafı portakal

ğçlarıyla çevrili bir Narlrdere İ ıvinde Ali Fuat Aydın'la yaptığm deşifre çalışmaları,
Mithat Arrsoy'un onlarca parçayı kemanıyla çalıp benim için kaydettiği kaset... İ şte

bu albiirndeki yoğın emekten eksiklğe mahkıım yansımalar...

Sesi ve kokusuyla kalbimde yeri çok büyiiktiir İ zmir'in. Çok küçii[ ken Tire'den İ zmir'e
sabah beş treniyle yapılan ve günler öncesinden sabırsızlıkla beklenen yolculuklar...

Sokak satrcılarr, sayesinde mutluluğun zirvesine çıktığım hıyatrmrn ilk çalgısı
Kemeraltı'ndan alrnan oyuncak kemanım... Çocukluğumun en 6üzel giiırıleri Bornova'

Körler Okulu'nda geçti. Münewer öğretmenim sayesinde hayata, Bayram öğretmenim

sayesinde -iiriğ. bğan.l,_. İk kez on bir yaşındayken Efes Oteli'ndc sahneye çıktım.
A-ma ille de Karşıyaka vapuru! Ailemle yaptğm her İ "mir yolcutuğunü ne yapar eder

kendimi o vaprıra binürtirüm. Haşlanmış mrsrr aldırır, koçanrnr da denize savıırurdum.

Mrsır koçanı ile denizin buluşma sesi çok hoşuma giderü. Bq rüzden büyümekteyken

beni beileyen o yaşlı şehre daha önce hiç sunulmamış bir hediylbırakmak istedim.

Eski İ zmir'in çokkültürlü yaşamı üstiine çok şey yazıldı. Ancak bugiine dek binlerce

yrllık bu koca şehrin öniimiize serdiği zengin ve karmaşık miizik geleneğini bize

bütiinliiıklii olarak sunan kitaplar ya da albiiınler ne yazık ki yayınlrnmaü. İ zmir
Hatırası'yb} fu t iiır bütiinliiklü çalışmalara bir başlangıç yapmak istedim. Bu albiimiin



yazrlarıyla ve özenle hazrrlaüğm on dört t iirküsüyle bir ilk adım çalışması olmasrnl

amaçlaüm. Katkrda bulunan müzisyenleri de albiirniin bu çokkii,lt iirlü ve özgün

yeprsma uygun olarak özenle belirleüm. Artrk bundan sonra söz müziğin...

Yüzyıllardan beri benzerlik ve farklılıklarıyla beraber İ zmir'de yaşamış Tiirkler'in,
Rumlar'ın ve Yahudiler'in anlattıklarrna kalbini açma srrasr sizde. Ga.ç,ur İ zmir'i
kucaklama sırasr sizde. İ yi ünlemeler...

Muammer Ketencoğlu

7 EJlül 2oo7, İ sfunbal

*  Introductİon
:

This is a short journey into the memorF of I zmir before 1922. Throughout this journey

you will be hearing only threİ  languages out ofmany that had echoed on the streets

during that period: Turkish, Romaic (Greek) andJewish Spanish (Ladino). A
multicultural folk song parade awaits you to help you visualise I zmir as an alrnost

comPlete Picture.

I  have used various soırrces to select Turkish folk songs from an extensive area oflzmir
that consiits of many towns and villages: Folk songs that I  have learnt from my mother,
TRT Turkish Folk Music repertory, Ali Fuat Aydın's compilation of works and some

historic 78 rpm recordings. I t was quite difficult to choose the four lzmir Rum songs that

are in the album, out of the hundreds ]  have listened to.Jak Esim assisted me in selecting

Jewish songs oflzmir. There could not be a better source than his collected works that

were made during the 1990's. So we had the chance to include nvoJewish folk songs

which have not been released before. Right here I  should meiıtion the "Izmir Trilogy"

named by me, which serves as a summary of this album. I  composed an original cgllage

ofthree very similar pieces sung in Turkish, Greek andJudeo- Spanish by taking one

section from each. Track 6, which I  learned from tny mother, was sung by my dear

wife Deniz. This makes the album even more precious to me.

Despite my insistent research, I  could not find any examples involving the Aımenians

or Levantines living in lzmir. i wanted to commemorate the lzmirian-born Aımğniın

singer, composer, and great lutanist Markos Melkon Alemsherian. So I  included in the

album a widely known Romaic song "Dervisaki" sung by him. He ıı,as born in 1895 in

I zmir where he spent his childhood in its unique multicultural atmosphere. Despite his

Armenian origin, he recorded hundreds of78rpms ofTurkish and Greek popular songs

in the United States after 1920.

We have worked together with Nezih Öztüre and Cengiz Onural in a difficult but

also exciting stuüorecording process which took a year together;  the enthusiastic

and sincere contribution of approximately forry professional and amateur musicians,

struggles with onesel{  struggles with others, tiny.resentments, many cab trips from

Feriköy to Üsküdar... Exchanges ofopinion on prospective repertoires with close

friends before the recording process; a tape cassette recorded by} l.ithat Arısoy in which

he played and sang many folk songs for me, note- deciphering sessions with Ali Fuat

Aydrn at a Narlıdere house surrounded by orange trees...These afe the reflections

ofthe intensive efforts for this album that I  still consider to be convicted incomplete...
t



I zmir has a great place in my heart with its sound and smell. Childhood journeys from

Tire by five o'clock train to I zınir that had been impatiently awaited many days before...

Street sellers, my first instrument, a toyviolin that was bought from Kemeraltı, carried

me to the peak of happiness... I  had the most beautiful days of my childhood at the

Bornova School for ıhe Blind. I  had been attached to life with the help of my teacher

Ms. Münewer and to rnusic through Mr. Bayram. I  first appeared on the stage at the

age of 11, at the Efes Hot'el,'Ihe Karşıyaka boat was a must! I  used to get a boiled corn

and throw the cob into the sea. I  enjoyed the sound ofits stroke over the sea. That's why
I  wanted to ofler a unique gift to the old city that nourished me as I  was growing up.

Many things have becn wriıten about the multicultural city of Oid Izmir. Unfortunately,

the books and albums which ptesented the rich and complex music tradition that the

thousands ofyear's old city offered with completeness have not been published. I  wanted

to give a start to the completion of such works with this recoliection of lzmir.I  wanted

the text ofthe album and studiously prepared fourteen folk sonğs to be the init ial step.

I  took great care in determining the participating musicians in accordance with the

multicultural and original structure of this album.

From now on, it 's music's turn to speak for itself. And your turn to opeı your hearts

to the Turks, Rums andJews of I zmir who lived together for centuries along with their

common and diverse characteristics. lt 's your turn to embrace Ganr lzmir'. Enjoy it.

Muammer Ketencoğu

7 Se?tember 2OO7, İ stanbul

'Gawr I zmir:  Gawr is an adjective used to define a non-muslim person.

Due to its crowded non-muslim population, I zmir used to be called as Garu I zmir.
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Akordeon ustas1 Muammer Ketencoğlu Türkiye'de çağdaş sanatçılar arasrnda Rebetiko,

Batı Anadolrr Follılorü ve Balkan müziğindc en tanrnınış isirndir. Ketencoğlu, gelencksel

miızilç alanında diinya ölçiisiinde oluştrrrduğu kariyeri ile uluslararasr diizeyde aranan

bir sanatçr haliıre gelmiştir.

796* 'teİzrrlir'de doğdu. Öğrenirn gördüğü körler okuliarında iyi bir müzik eğitimi aldı.

Akordeon, piyano ve bateri çaldı. İ lk rlbii-" "Sevdalr Kıyrlar"r 199J'te, Rebetiko miiıziği

ile ilgili hazırladığ seçkileri de 1994 ve 7996 y/ ilırır,da yayınladı. Ermeni, Giircü, Azeri

ve Orta Asya geleneksel müziklerini içeren dört ayrı kasetten oluşan ve etnomüzikolog

kimliğini ortaya koyan "Halklardan Ezgı| er" dizisini 1995't e yayınlladı.

Köklerini Doğu Avrupa geleneksel müziğinden alıp Amerika'da gelişen Klezmer müziği

ile ilgili seçkisi "I (iczıner Müziğinin Önciileri" ise l995'tc dinleyiciyle bulrıştu.

l906'.1rn basl.ıyarık l,enı Ege'den Turkce ve Rumca halk ıürküleri, zeybeklerve İ zmir

tarzı rebetikolar icra ettiği Muaınmer Ketencoğlıı »e Ze;ıbeh, 7-opluluğu hern de Bir BalL.an

Yolculuğu Topluluğu ile Türkiye'de ve } ,urt dışında pek çok etkinliğe katıldı. 2005 yılında
eşzamanlr yürnttüğü projelerine bir yenisini ekledi ve Anadolu'dan kadniara özgii

gizli kalmıs kiilt iirii ortaya koyan kadın ağzı türkiileri seslendirmek iızere Muamıner

Kete ncoğu ııe Kadın Se,rleri Topluluğu'nu kırrdu.

Ba.tr r!ıradolu 5eleneğindeki zeybek havalarından oluşan albümü "Karanfilin Morurra"yı

Nisan 2OO1'de, Bir Balkan Yolcuiuğrı Topluluğuyla kaydettiği "Ayde Mori"yi Eylül
2O1-1'de, "Balkari Yoiculuğu" albümünii isc Tcınmuz 2OO7'de dinleyiciyle buluşturdu.

Çeşitli uluslararasr toplama albüm projelerinde eserleri yeı,aldı.
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Diinyanrn her yanrndan geleneksel miizikle ilgili yazıları değişik gazete ve dergilerde

yayınlanan sanatçr, 7995'ten bu yana her hafta Açık Radyo 94.9'da 
('Tuna'nın Beri Yanı"

.adlr programı hazırlayıp sunmaktadır.

The Accordion master Ketencoglu is the most famous name about Rebetiko, Balkan

music and folk music of Western Anatolia in Turkey. He became a popular musician

in the international music arena with his traditional music carreer world wide.

He was born in I zmir in 7964. He received a good music training in schools for the blind.

He learned to play the accordion, the piano and the drums.

His first album "Sevdali Kiyilar" ıııas released in 799| .Two Rebetiko compilations

"Rebetika" and "Rebetika I I " prepared by hirn appeared i n 799+  er,d 7996.

In 199! he prepared an antholo5} ,, "Halklardan Ezgiler", comprising four albums, each

containing folk sonts that best represent the traditional music of Armenia, Azarbaijan,

Georgia and Central Asian Turkic Republics respectively.

Another anthology compiled by Ketencoglu and produced in 1995 was entitled "Pioneers
of the Klezmer Music". The elbum brought totether examples of Klezmer music based

mainly on traditional eastern EuropeanJewish music.

As from 7996,he participated in various activit ies both in Turkey and abroad with his

rwo ensembles 1 Muammer Ketencogla ğ I I is Zelbek Enıemble ,which performs Greek and

Tuskish folk songs and I zmir style rebetikos and The BalkanJournqlı which performs folk

songs and dance tunes from all over the Balkans. In 2OO5, he g,ave a start to his third

project Muammer Ketencoglu y'i Hü I { ıomeı l/ oiceı Ensemble to perfrom female folk

songs from all over Turkey. His three projects perform simultaneously.

Ketencoglu made his second personal album "Karanfilin Moruna" which is composed

of West Anatolian zeybek songs and meloües in April 2001. He released "Ayde Mori''
in 2001 and "The BalkanJourney" in 2007 ıırhich he made with The BalkanJourney
ensemble. He wrote many articles on traditional music from all over the world which
were published in many diflerent newspapers and magazines.

From Novemb er 7995 onhe is the producer and annourıcer ofthe program "This Side of
Danube" mainly focusiıg on Balkan music, which is broadcastid every week by the Acik
Radyo 94.9 in I stanbul.



I zınir Türk Halk, fuIüziği

İ zmir ili coğrafi konumu nedeniyle büyiik ölçüde zeybek kiilt iirüniin etkisi altrn.li
kalmıştır. Zeybeklik, kökeni, etimolojisi hakkında araştrrmacılar tarafından birbiiinden
farklı görüşler ileri siirülen; kendine özgü kültürüyle varlğnı siirdürmüş ilginç bir
kurum olarak karşrııuze çıkar. 16. y"rıold*  başlayarak özellikle 18. ve 79. yizyı| | atda,
Osmanlı İmparatorluğu'n ,. idariı siyasi, ekonomik ve sosyal yönden çöküşe geçğ
dönemde, otorite boşluğu, toplumsal eşitsizlikler nedeniyle zeybekliğin tüm Batı.
Anadolu'da yaşama alanı bulduğu bilinmekteür.

Öze[ ikle 19, ynzyıIdaıbay'ayarık Batı Anadolu'da toplumu derinden etkileyen
zeybekler, Ege'nin miizik, halk oyunuve 6iysi geleneğinin bugiinkii temelini

oluşturmuştıır, Tiirkiye Cu_huriyeti'nin kurulmasıyla birükte misyonunu tamamlayan
zeybeklik kurumu ortadan kalkmışsa da onun yiizlerce yıllık kiiıltürel birikiminin .

iirünü olan zeybek ezgileri ve oyunları bugün her vesileyle icra eülmektedir. Zeybek
oyunlarının birçoğu solo nitelikliür;  doğaçlama olara-k sergilenirler. (Zeybek bir oyun
t iirü olarak düa çok tek kişilik oyun biçiminde kenüni göstermekte, ancak toplu
oynanan zeybek oyunlarının varlğna de zemın zaman rastlanmaktadır.) Zeybek
ezgilerinin çoğunluğu ise ağrdır ve ritmik yapı b'akımından aksaktır. Tempolarına göre

veya birim olarak 2'lik, 4'lük ve 8'lik notaların kullanılmasıne göre ağr, ğrcaıe kı»rah.

zeybekler olarak srnıflandrrılabilirler.

İzmir'de rastlanan zeybek ezgileri incelenecek olrırsa, ses süası açısrndan genelde bir
oktavın üzerinde bir sahanın ku.llanıldığı, karar sesi olarak makamsal yapılırı it ibarı ile

Raıt, Dügahye Segah perdeIerinin ğrlİ ,L olduğu görüliir. rzgiler genelİ ikle yanaşık
seslerle üretilmiştir. Bu nedenle ikili aralıklar büyii,k önem taşır. Usul olarak ise 9
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zamanll aksak usullerden J+ 2+ 2+ 2,2+ 2+ 2+ 3 ve 2+ 2+ 3+ 2 bireşimli olanlar yaygındır. Ağr
zeybeklerde üçlü grup daha çok başta yer alrrken, tempo arttrkça üçlü grup sonda yer

almaya başlar. Sözel eşliğin sıklıkla göriilmediği ğr zeybeklerde oyıın eşliği esnasrnda

şcikmeli bir icra şekli ortaya çıkar. tyrıca o1nak adı verilen 3+ 2+ 2+ 2 bireşimli, hareketli

ve 1.umuşak oyun figiirlerine ıygon 9 /+  ve 9,/8'lik usullerdeki zeybeklere kadın zejıbeğ

denir. Kadın zeybeklerinin sözlerinde sevgiliye övgü, pişmanlık ve sevgiliyle alay etme

temalan hakimdir. Zerrtan zamen ritmik yapı ile zıtlık oluşturan bu durum folklorun

eğlence işlevi ile birlikte yerel alışkanlıklar ve tavrr ile açıklanabilir. Doğal olarak tiirn

türküler yöre hallıının işitmeye, icra etmeye alıştığ ritmik yapılara bürünerek karşrmrza

çıkacaktrr.

İ zmir'de zeybek oyunlarına daınıl-zurna (daha çok açık alanlarda), bğama ailesi,

kaval, kabak kemane ve aüna ince çalgı denilen keman, ud ve darbukadan oluşan çalgı
topluluklarrnın ey'ik ettiği görülmektedir. Ancak özellikle 20.yijrzyılın başından it ibaren

Bergama ve Ödemiş dolaylarında klarnet, trompet ve saksafon ğibi nefesli çalgılar
zurnanrn yerini almrştır. (Bergama'da 1906 yıhna kadar yalnrz davul-zurna çalındığ,
ancak davul-zurna çalrnmasinın o zaman kaymakam olan Kemal Bey tarafından

yasaklandğı bunun üzerine daıııl-zurna yerine klarnet, tfompet, zilli davul vb.

çalgıların Bergama'ya girdiği söylenmektedir. Öte yandan önceleri askeri bandolarda

kullanılan klarnet, daha sonra zurnanın çalınışındaki zorlukların bertarafedilüğini

gören mahalli miiisyenler tarafrndan da benimsenip kullanılmaya başlanmıştır.) Belli

başlı mahalli zurna icracrlarr merkezde Tepecik'te (Burada hayatlarrnr devam ettiren

müzisyenlerin atalarrnrn aslen Selanik'ten geldikleri, Mğa-Fethiye ve Denizli-

Acıpayam üzerinden İzmirle teçti] deri anlatrlmaktadır.), Menemen ilçesinde Ulukent

beldesinde, Torbalı ilçesinde ise Çaybaşı beldesinde bulunmaktadırlar.

İ zırinıi iı.ıcin işçiırni - IZMIRıAN FIG woRKERs.

nölşde zeybek ezgilerinin yanr sıra güıende, bengi, semah ve * } ng; grliyin o1,unlara

eşlik eden ezgiler, belli olaylar üzerine yakrlmış ağtlar ile gurbet havalarına da rastlanır.

Kurgu, figür, ritm, ezgi, karakter ve giysi açısından zeybek o1"unları ile benzerlikler

taşıyan gürtnde ve bengi ağır zeybek_lere kıyasla daha hızlr icra edilir. Öte yandan

genellikle zeybek oyunları solo icra eülirken giiwende ve bengi toplu oynanır. Önceleri



yelnızrca davul-zurna eşliğinde oynanan güvende ve bengi oyunları, son zamanlarda icra

ortamlnın şartlaüna gÖre klarnet ve davul eşlğnde de oynanmaktaÜr.

Geleneksel müziJ< leri yönetsel srnırlarla sınıflandırmak miirnkün değilür. İ zmir ilinin,
komşusu olduğu illerin özellikle sınır kesimleriyle ortak, belirli kültiirel özelliklere

sahip bölşlere eyrıldığ söylenebilir. Kent merkezindeki çokkiiılt iirlü yapının yanı sıra

kuzeyde Bergama, Menemen, batıda Karaburun, $neyde Menderes, Torbalı, Tire ve

Odemiş ilçeleri kendilerine özgü kültürel farklılaşmalarla ön plana çıkarlar.

Bergama, Kemalpaşa, Doğançayı Altındağ, Bademler, Uzundere, Narlrdere, Naldöken,

Bayındır-Yakapınar gibi merkezlerde yaqyeıa Tabtaa .ille»ilei, rniüzik, giyim-kuşam

ve ritüele dayalr oyunlarıyla İ zmir'deki kiilt iirel yapıya farklr bir renk katarlar.

Semülarında ise üğer bölgelerde yaşayan Tütacı Alevilerinin semülarınü da göriiılen

kaiar perdesi değişimi ayırt edici özellik olarak karşlmrza çıkar. Çoğınlukb nç böliiırrılü

olan tahtacı semahlarında, I .derece (Dügah) olarak başlayan kırar perdesi, ikinci
böliiırnde I ll.dereceye (Çargah), iiçiitıcü bölümde ise IV.dereceye (Neva) dönüşmektedir.

İki,bölümlü olanlarda ise karar perdesi değşimi çoğunlukla I -I I I  ve I -IV şeklinde
gerçekleşir. Bu semahlarü usul değişimi çok ender göriiliir. Tahtacı semahları t ipik

olarak aksak ( 9,/8) usuliindeür. Yine dikkat çeken bir başka husus, bitiş ciiıınlesinin

serbest şekilde söylenmesiür.

Geleneksel halk miizğ açısrndan oldukça ze.g. bir il olan İ zmir'de bugtine değin

birçok derleme, araitrrma, inceleme yıprlmrş ve yalnnlanmıştır. Bunlarrn bir böliiuııü

doğrudan İ zmir iline yönelik çalışmalardan, bir bölümü de düa genel çalışmalar içinde

yer alan böliirnlerden oluşui.

Geleneksel halk miizğ iiriinlerinin derlenmesi konusunda ilk somut çalışmalar 7921'li

yıllardan it ibaren gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu alanda ilk derlemenin büyük bir

olasrlrkla İsmail l{ aklu Bey tarafından yapıl.| ,ğ, sanrlıyor.

İ zmir yöresi halk müziğini belirleme ilk önemli derleme çalışmasr 7925 yılında Seyfettin

ve Sezai Asafkardeşlerin Darü'l-Elhan (İstanbul Belediye Konservatuarı) tarafından

Batı Anadolu'ya gönderilmeleri üzerine gerçek_leşmiştir. Toplanan ezgl| er 7926 yıLında

Yurd,umuzan Nağne leri edlıı kitapta notalarıyla birlikte yayınlanmıştrr.

Darü'l-Elhan'rn düzenlediği gezilerden, 7927 yı| ındayaprlan ve Yusuf Ziya Demircioğlu,

Ekrem Besim, Muhiddin Sadak ve Ferrü Arsunar'rn katıldığ ikincisinde İ zmir-

ve Ödemiş'e de ğanmıştır. (İzmir'in karışık bir merkez olmasr nedeniyle anrlan

ekip İ zmir merkezinde t iirkü toplamayı diişiinmemiştir. Öte yaodan Manisa'daki

hapishanede bulunan eski bir zeybekten İ zmir'in çeşitli ilçelerine ait 10 kadar

ezgi alrrrmrştrr.) 1926-1929 yılları arasrnda Darü'l-Elhan tarafrndan Anadolu'da 77

gerçekleştirilen dört 5ezinin sonucunda bir ] ıısmr da İ zmir'den toplanan 85O t iirkü ve'

ezgi &nad,olu HalL Şarkıları ve Halk Türtr ülei edı altında 15 defter halinde yaymlanmrştır.

Ankara Devlet Konsen etuvarı tarafrndan 19]8'de yapılan ve iki grup halinde devam

eülen ikinci araştırma 6ezisinde, Ferit Alnar başkanlığnda Cevat Memduh Atlar,

Halil Bedii Yönetken, Tahsin Banguoğlu ve teknisyen Rıza Yetişen'den oluşan I .

tetkik grubu İ zmir ili dahilinde 2P vokı1,19 çalgısal, 35 eşlikli olmak iizere toplam

8l ezt| y belirlemiştir. Bunlardan 8O'i lurık hava, 3'ü uzun hav3drr. Aıkara Devlet

Konservatuvarı tarafindan 7937-7952yıllırr arasrnda diizenlenen dokuz derleme

gezisinde Anadolu'dan 10.0O0'e yakın ezgi derlenerek kaydedilmiştir.

Türk Folldgr Derneği tarafından7952'de İ zmir-Narlıdere dolaylarında yaprlan araştırma

ile Tahtacı -A.levilerinden dan,l0 kadar ezgi plağa alınmrştrr.



Güniitnüze kadar geçen süreçte bireysel ve kurumsal olarak derleme çalışmaları devam

etmiştir. Özellikle Ege Üniversitesi Devlet Tii,rk Müziği Konservatuvarr ile İ l rültiir ve

Turizm Vrüdürlüğji bünyesinde derlemelerin daha sistemli bir şekilde gerçekleştirilmesi

sağlanmrş, İ zmir ili başta olmak üzere Ege Bölgesi'ne ilişkin ezgi ve oyun dağarcığı,

basrlr, sesli ve göriintiilii olmak üzere yayrnlanmıştrr.

İ zmir yöresine ait TRT Türk Halk lliiziği repertuvarrna giren eser sayısı;  62'si sözlü

lurrk hava, ] t 'i çalgısal oyun havasr ve 2'si de uzun hava olmak'üzere toplam 99'dur.

İ zmir kaynaklı Türk halk müziğine emek vermiş bazr müzisyenleri burada anma!

gerekir:

İ cnacııan vE KAtNAK KişiLER:
,t. Zumaalar:Merkez Tepecik'ten Bekir Onur, İ smet Okyay, Yılmaz Okyay, Seyfi Sezer;

Menemen Ulukent'ten Mehmet Ündev, Yıldıray Kılluilar;  Torbalr Çaybaşı'ndan İbrahim

Ceylan.

B. Klarnetçi,ler »e tronqetçiler:  Bergama'dan Ergiin Şenlendirici, Hüsnü Şenlenürici,
Hasen Gözetlik, Ferit Benli;  Ödemiş'ten Mehmet Övek, Tire'den Ali Rrza Su, Çingene
Yaşar (Yaşar Öztüren).

C. Bğaınaalar:  Uzundere'den lli Tutkaç; Kemalpaşa Çrnar'dan İ smail Kuloğlu;

Bayındır Yakaprnar'dan Muha...- Üo.y; Ödemiş'ten Avni Giiler, Hüseyin Fil.

DBnısI \aBciI -gn:
Muza{ fer Sarrsözen, İ smet Egeli, YıImez İpek, ralip Özkan, Durmuş Yazıcıoğlu, Salih

Urhan, Ahmet Günday, Altan Demirel, A] i Fuat Ayün, Hiiseyin Yaltırık.

Tiirn derlemel.er sonucu geleneksel halk müziği alanında oldukça önemli bir hazine

ortaya konmuştur. Ancak bu yayrnların büyük bir bölümü yalnrzca yöresel belirlemeleri
HACI  MUSTAFA vE ARKADAşLARI

- Hıo.1ı Musrıra ırlıo lrls FRIENDS.



içermekte, halk ezgilerinin ezgisel ve ritmik yaprlarr, t iiırleri, çalgılarr, icra biçimlgli

açrsından sistemli ve çöziimlemeli bilgiler sıınamamaktadır. Bununla beraber dönemin

srnrrlr olanaklarıyla yapılan bu belirlemelerin giiniirniiade yapılacak çalrşmalara temel

oluştrrrmasr bfimından önemli bir işlevi yerine getirdğ de gözardı edilmemelidir.

.ı!.li Fuat lxdın

Şubat 2007, İ zmir
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Turkith Folk. Mutic of I zmir

The province of İ zmir is influenced by zeybek culture due to its location. W'ith a system

ofvalues based on heroism and social justice, the Zeybeks were bands ofarmed irregular
troops formed to struggle against social inequalit ies in the lıter periods ofthe Ottoman
Empire throughout the 18th and 19th centuries . They developed powerful music, dance

and costume traditions ıvhich spread throughout the Aegean and neighboring regions

in a short time. That's why the word zeybek not only stands for armed troops but_also

refers to a specific folk song and dance form.

The Zeybela supported the Turkish Army in winning the W'er for Independence in 1922.

After the foundation ofthe Republic ofTurkey, the zeybek troops were üsbanded, but
zeybek songs and dances, the products ofa culture which has survived for hıındreds of
years, prevail arrd are still performed at almost every opportunity. Many of the dances.
are ofan individual and solo nature; and largely improvised. (Although zeybek is

originally a "solo'r dance, we see thet some zeybeks are danced collectively.)There are

exceptİons but the majorİ ty are slow and asymmetrİcal İn rhythmİc strrıcture.

As in other traditonal Turkish folk music tunes, modal (or makam) - based aspects must
be taken into accorınt in the zeybek tunes. Within zeybek melodies found in the İ zmir
area, a pitch range ofmore than one octave is used. aasr (G), Dü_gah (l) and, Segah (B)
pitches are frequently used as the tonic in accordance with the mode. The melodies are

usually constructed using adjacent notes. Rhythmic patt etns of | + 2+ 2+ 2, 2+ 2+ 2+ J and,

2+ 2+ | +  , constituting an overall 9 beat pattern, are the norm. Slow zeybek pieces (ğr
zeybek) are qsually instrumental and their common pattern is3+ 2+ 2+ 2. In cases ofdance
accompaniment, the musicians play the piece according to the rhythm of üe dancer.



i

That's why the rhythm is changeable.

In contrast to the slower male zeybek dance tıınes, a quicker, softer sryle is used in
,women's zeybek dance tıınes in 3+ 2+ 2+ 2 format. When lyrics are used for these tunes

they tend to be compliments to the beloved, regret for his absence or derisive in toae.

The melancholic naf,rıre of these lyrics would appear to be in conflict with the jauntiness

of the melodies and rhythms used. However, folk music fulfils a recreational function,

Besides, sad lyrİcs couliled with jolly rhythms are just part of the complexity of the

traütion, and are t ied in with the general expectetion§ ofthe local people.

In İ zmir, zeybek dances performed in public are traditionally accompanied by the zıırna
(a loud, penetratint relative ofthe oboe) and davul, a double-sided drum . But since

fhe start ofthe 20th centu5r,'the clarinet and even the trumpet have replaced the zurna

especially in the Ber6ama ( Pergamon) and Ödemiş regions. (I t is said that in Pergamon

musicians used to play only frame drums and zurna until 190(. After the head ofiical
Mr. Kemıl had prohibited the davul and the zurna, local musİcians started to play
thc clarinette, trıımpet, drums with bells in stead. Besides, having seen the easiness in
playing the clarinette which used be played in military bands, local musicians prefered

to use the clarinette in stead of the zurna.) Elsewhere the bağlama, kaval, kabak kemane

and ince çalgı ensembles which consist of oud, the Western violin and hand drıım are

in evidence. The major local zıırna players ıre found especially in the İ zmir-Tepecik
(I t is said that the ancestors of these musicians immigrated from Thessaloniki and were

located in I zmir after fpllowing the route of Fethiye, Denizli- Acipayam.), Meneırıen-

Ulukent region and in Torbü-Çaybaşı.

In adütion to zeybek dance tunes in the region, there are other music and dance forms

such as theglıende, benğ, ıemah, mügi end lamentı. Güvende and bengi bear some

t
Yöıtixıpı - Noıaıos.



fesemblance to zeybek dances in terms of style, rhlthm, melodic character and the
costıımes,worn, but are always faster than the slow zeybeks. Also, male zeybek dances
are traütionally performed solo whereas the bengi and güvende are performed in
groups. In the past bengi and giivende dances were exclusively accompanied by zarna
and drum but nowadays they are also played on clarinet and drum accorüng to the

performance situation,

I t is not possible to c< infine traditional music within municipal borders. However, it
could be said that adjacent towns and areas within the province ofizmir share certain
cultural features. In izmir all regional variants can be found. But elsewhere Bergama
and Menemen in the north, Karaburun in the west, and the Menderes, Tire and ödemiş
districts in the south manifest specific regional distinctions.

.A musical construct unique to the I zmir region is heard in the music of the Tahtacı-s (e
subgrouP ofthe Alevi). The Tahtacıs contribute a different flavor to the culture oflzmir
with their music, costumes and devotional dance called the iemah. They can be found in
areas such as Bergama, Kema"lpaşa, Doğançay, Altındağ, Bademler, Uzundere, Narhdere,
Naldöken and Bayındır-Y"akaprnar. The semah is usually in three musical parts. The
tonic begins on Diigıh (A) but shifts up a third to Çargü (c) in the second section and
then a8ain up another tone to a fourth above which is the note Neva (O) in the third
section. Sometimes the semah dance might be restricted to two parts in which the second
section can be either the third or fourth above the original tonic (I -[ I  or I -rV). A change
of meter in these semahs is very rarely observed. Like the zeybek dances, the semah is in
an asymmetrical rh; .th_, but as an extra tır,ist the end of the songwill drop out of a

fixed rh;rthm into a free meter.

İ zmir is a city rich in traditional folk music, and many academic stuües, research

papers, and song collections have been undertaken and published. The first substantial

work on the classification of traditional folk music emerged in the 1920s and was

probably made by İ smail Haklu Bey. 
:

The first efforts to classiS, the folk music of lzır.ir began when the brothers Seyfettin

and Sezai Asaf were sent out to West Anatolia by the Darü'l-Elhan (The Istanbul State

Conservatory) in 7925. The scores ofmelodies they discovered ,ivere published in
Yurdamuzun Nağme lei iı 1926.

A second expedition involving I zmir and Odemis made in 7927, aIso funded by Darü'l-
Elhan, was undertaken by Yusuf Ziya Demircioğlu, Ekrem Besim, Muhiddin Sadak

and Ferruh Arsunar.

(As I zmir used to be a cosmopolite ciry, the group did'not collect tunes from the city
center. But they collected ten I zmir tunes from an old zeybek who,was in Manisı prisop
at that t ime.) As the result of a total of four expeditions made in Anatolia arranged

by Darii'l-Elhan berween the years 7926-7929, about 850 meloües were compiled and

published in the form of 15 manuscript books entit led &nadola Halk ŞarLılan ye Halk
Ti)rkülei.

A later research expeütion was launched by the Ankara State Conservatory in 1938

and consisted oftıvo groups under the leadership ofFerit Alnar with researchers Cevat

Memduh Altar, Halil Bedii Yönetken, Tahsin Banguoğlu and technician Rıza Yetişen.

I t yielded a total of 8J tunes comprisiıg29 voca| ,19 instrumental and35 accompanied

tunes. The Turkish Folkloric Association recorded 40 songs and tunes from the Tahtacı

people in Na$ıdere- İzmir in7957.



Between 7937 and7952,the Ankara State Conseruatory arranged a further nine trips as a

result ofwhich nearly 10.0OO tunes and folk songs from all over Turkey were collected,

arranged and recorded.

Both individual and institutional research continues to this day. Ege University is

undertaking a systematic program for the classification of folk materials of I zmir
and the Aegean region.

The Provincial Cultural Directorate ofthe city ofİzmir, has produced various

publications of the lyrics, melodies and dance steps found in İ zmir and the Aegean

Region for interested members of the non-academic public.

So far 99 pieces, consistingof 62 vocal, 35 instrumental dance tunes and 2 free-rhythm

sonts, have been taken into the TRT (Turkish Radio and Television Corporation)

Turkish Folk Music collection.

Many folk songs and tunes have been collected from I zmir up to the present day. The

majoriry of the above mentioned publications involve mostly simple local information.

These publications lack a systematic approach and theoretical analysis. However they

will be unique referances for advanced studies.

,4li Fuat ,ljıdın

February 2007, İ znir

HisenöNü rrıesıırĞı.

"Bunıoa.rriçıin roı,ı gısrrN nsĞiıpin, Bunıoı puyLLAN

rüM oijNyııcrN spsıgnioiı." - '(HERE, NoNE oF THE
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THE ENTIRE ıVonıp," A, Srrpıııı,ros



İ zrnir Ruın Halk, Müziğinin
özettik leri Üzerine Noılar

İ zmir, binlerce pldır, Rumlar için bir refah ve mutluluk şehri, bir çekim merkezi
olarak algılanmıştır. Yirminci yiizyıl başına dek, Yunanistan'dan, Ege adalarrndan,
Anadolu'nun içlerindeh gerçeldeşen istilcarlı Rum göçü, Batı Avrupa ile kurulan
kültürel ilişkiler ve Osmanlı Tiirk kiiltürüyle gerçekleşen kaçrnılmaz etkileşim;
İ zmir'deki Rum halk müziğ geleneğinin zenginliğinin ve karmaşıklığnın İemel üç
nedenidir, Adalardan taşrnan neşeli şarkr ve danslarla Anadolu'nun daha içlerinden
getirilen ğrbaşlı balat| ar ve zeybekler bu geleneğin far.lrlı iki yüzünü temsil eder. 14.

1üzyıldan başlayarak yanyana yaşamala başlayan Türkler ve Rumlar'rn makam ve rit im
benzerli.klerine dayanan bir gelenek oluşturduklarrnı söyleyebiliriz. Ancak bu konuyu
her iki ülde de söylenmiş ez sayıda şarkı ile kavramaya çalışrıiak oldukça kolaycı
ve duygusal bir yol olur. Çünkü her iki müzik geleneğinde de etkileşim kavramryla
açıklayamayacağımız, kiiltür ve ül farklılıklarından kaynaklanan pek çok özgiin halk
müzğ formu bulunmaktadrr.

İ zmir'deki Rum halk müziği geleneğini ''i,ıjı bölgei'', ''iç bölgeler'' ve "İznıir yhir
nüzğ " aLt başl* larında inceleyece$m.

Kryı Böıcssi:
İ zmir ve çevresi Rum folkloruyla ilgili kaynakları inceleüğimizde, Türkçe'de bölge
adr o,larak tam karşılığı bılunmayan Eritrea'nın oldukça baslrın olduğunu görüyoruz.

Çeşme, Alaçatr, Urla, Seferihisar ve Karaburun'u kapsayan bu bölge, 191O'lara dek
tarrmda en yeni üretim tekniklerini kullanan zengin bir tarrm toplumunu barrndrrmakla

birlikte, yanr başrndaki İ zmir'de olup biten kültiirel ve 6ünlük hayata dair yenilikleri

de izleyen çağdaş bir göriiırıümdeydi. İ ç Ege'yi de kapsayan ve Rumlarca "Küçük Asya"

olarak adlandırılan coğrafra içinde sayrca en çok tii,rkü ve dahs, Yrınanistan'da,

Eritrea deqen bölgeden giden göçmenlerden toplanmıştır.1907'den başlayarak pek.

çok etnomüzikolog gerek doğrudan Eritrea'dan, gerekse Yunanistan'a göçmüş Eritrea

göçpenlerinden pek çok t iirkü ve dans ezgisi kaydetmiş, notaya almıştrr.

Kıyı bölgesinin müzik kültürü, adalardan zaman içinde gerçekleşmiş göçler ve yine

adalara coğrafi yakrnlıktan ötiirü İ zmir'i diğer bölşlerine kryasla ada miizik kiilt iiriiyle
akrabaür. Bundan ötiirü Ege adalarında olduğu gibi, şarkrlara, özellikle de dans -

havalarrna keman ve santur eşlik eder. Ayak figürlerinin baskın oLdıığıı balo, dansçrların

birbirine mendillerle tutunarak oynaülclarr ağır tirto, eller serbest olarak ada havelarr

tarzrnda neşeli şekilde oynanan hızlı bir sirto o| an alesti,La, ağır ya dahrz| ı kasa2

haıalan,yiüzyizeoynanan karylanıalarvekışkısıİze4behlerbölgeninbaşlrcadans

ve şarkr repertuyaflnt oluşturur. Keman ve santurdan daha da yaygın olarak, şarkrlara
tümbeki ya da tumbi deükleri, bildiğimiz dii_rnbelek ya da tava (tavades) eşlik ederdi.

Hatta izleyicileri eğlendirınek için maskaralarrn da srk sık getirildiği büyiiü, şenliklerde
tepsi de rit im sazr olarak kullanılırdı. Toprak dümbelekler genellikle Eritrea'da yaprlrr,

zeI r,er. zalnefl da Menemen'den getirtilirdi.Bölgede konu ve form itibariyle pek

çok çeşit şarkı bulunur;  eski srnrr boyu ve akıncr şarlıılarr (Akritika) , bilinen halk

şarkrları temalarında uzun hikayeli şarkrlar, düğin şarkıları, ğtlar, ninniler, çocuk
tekerlemeleri, aşk şarkılarr ve dini takvimle bağlantılı şarlıılar. Bir Alaçatı "Ballo" su

olan "Ela na se Filiso" (Gel Seni Bir Öpeyim) şarlusrna eşlik eden dansta, herkes "tapsi"
ya da "tümbelek"le bu şarkının ritmine katrlır, bütiin gece süren eğlence boyunca dans

edilirdi. Bu arada çocukken annemden duyduğum ninninin, Eritrea göçmeni Cleonike

Tzoanaki'nin'(Bölgenin müziğini günümüze taşryan en son amatör müzisyendir;



I zııinıi Ruıvı EıreĞi, Izı,ıinıi Ruı,r Kızr
- I zırınıax Ruıı ırax, I zırrınN RUM GIRL.

dümbeleği ve sesi ile pek çok kaydı bulunmaktadır.) sesinden kaydedilmiş bir ninni
ile aynı ezgiye sahip olduğu.nu yıllar önce şaşkrnlıkla fark ettiğimde içim rsrnmıştİ .

Eritrea şarkılarında mitolojik ve pagan ögelere oldukça srk rastlanrr. Kaünlar arasrnda

diizenlenen çeşitli toplantılarda doğaçlama mani söyleme geleneği varü. Eritrea'da
Paskalya Salrsrndan yaz gelene dek siirdürülen "lembi'' (kayık) geleneğine göre gençler
ağaç dallarından sarkrttrkları urganlardan yaptrkları bir salrncakta sallanrrken halk

şarkılarr söylerlerdi. Aşk, okul, bahar, kahramanlrk şarkılarının yanr sıra dönemin

popiiıler şarkıları da lembi srrasrnda söylenirdi.

İ ç Böıorırn:
İ zmir'in iç bölgelerinde, yapılan incelemelerin daha az olmasrna karşın Ege'ye
özgü zeybek havalarrnrn kıp bölgelere göre daha baskın olduğıınu söylemek olasıdır.
İ zmir'in luyıdan uzak kasaba ve köylerinde, hem sayılarr daha ez olan, hem de İ zmir
gelene$nden doğal nedenlerle daha uzak düşen Rumlar, hayatın her alanrnda Türklerle

çok daha yoğırn etkileşime girmişlerdi. Tiirkler ve Rumlar yine bğnik ölçüde birlikte.
yarattıklirı Ege'nin müziğini;  ağr h,arartıerli balatlar i| e ze.ybetr, ha»alarını beraber

kucakladrlar. Her iki toplumun kendi zeybek havalarrnln yanl srra kimi zeybekler
hem Tiirkçe hem Rumca söylendi. Bazı eski zeybek havalarr Rumca sözler yazrlarak
Zni,meiko (Zmirneiko, İzmir kaynaklı halk türküleri, şehir şarlularr ve Rebetikonun
ilk dönemde bestelenmiş örneklerini kapsayan bir kavramdır.) dağarcığna girdi. Çok
bilinen örnekleri bir kenara bıra| ursak, örneğin "Ben susadım, su isterim'' sözleriyle
başlayan Aydın zeybeği, ('Emathapos i se mangas'' adıyla en seülen İ zmir Rum şarlıılarr
arasına girmiştir;  hatta bugün bile sevilerek icra edilmektedir.

Mübadele sonrasrnda İ zmir Rum halk şarlıları ile ibili ilk derlemeler, Yunanistan'da
1928'de temElleri atılan Küçük ılsjıa ,lraştırmaları Enıtitüsü tarafından 193O'1u yılların
başında yapılmrştır. Melpo ve Octave Merlier tarafından kurulan bu enstitü,

'ıLPrüffiü§



Anadolu'nun her ya.,ndan göçen Rum mübadillerden yiizlerce t iirkü toplamrştır.

Ardından 5O'li yıllarda Simon Karas'rn çalışmalarr ve 70'li pllardan it ibaren şarlrıcr,
araştrrmacı Domna Samiu'nun ve Likeon Hellenidon kurumıınun yaptığ derlemeler

hem İ zmir hem de genel olarak Anadolu Rum halk şarluları ile ilgili doyurucu bir

kaynak oluşturmuştur.

İ zvıin Şrrıin Şanrrıanı:
İ zmir şehir şarkılanyla ile il5ili bilinen ilk derleme Fransrz besteci, etnomüzikolog

Louis-Albert Bourgault-Ducoudray (18,!0-191O) tarafından 1870'de yapılmıştrr.

Toplanan elli kadar şark_ının kimi Eritrea'dan ya da Aydn'dan İzmir'e geçmişse de

büyii{ <  kısmı köklü bir şehrin oturaklı havasınr ve kii.,lt iirel tamamlanmışlığnr gösteren

özelliktedir. Bilüğimiz Osmanlr sazları eşlğnde söylenen ve 7924'ten it ibaren bütiin

Yunanistan'r fetheden rebetiko şarlularının önciilü idi bu eski İ zmir şehir şarlılarr.
Bir yanıyla Eritrea'da oldugu gibi kaygısrz ada havalarnrn neşesini taşırken diğer

yanıyla dokuna]< lr Anadolu duyarlılığınr içeren ikili bir nitelik gösteriyordu. Burada

Tabakanyoüko formundan da söz etmek gerekir:  Kabaca sanatlr gazeller olarak

nitelendirebile ceğilnrliz bu form, sonradan amane olarak adlandrrılacak gazellerin

öncülüdiir. Miibadele ile başta Midilli olmak üzere çevre adalara taşınmıştrr. 7920'den

önce yüzbinlerce Rrrm'un yaşadığ bu renkli şehir hayatrnda aklımrza gelen ve gelmeyen

her ayrıntr bir aradadır. Bu yıllarda İzmir'de pek çok profesyonel müzik topluluğu

bulunmaktaydı. İ ç Ege'den aşınmrş köy türkiileriyle, şehirli kimliği baslrrn sanatlı

şarkılar;  büyii,klii,k, dekor ve sattıkları içki dillerine göre adlarr deSşen mekanlardı

akşamüstlerinden başlayarak çalınıp söylenirdi.ZO.ynzyı,l başmda belki de İ stanbul'dan

daha yaygın olarak göriilen ve Estudianün (Oğrenciler) olarak adlandrrılan müzik

toplulukları çok yaygınlaştı. Pek çok mandolin ve gitardan oluşan Estuüantin

topluluklarr, daha çok Avrupa'da o günlerde sevilen şarlrr ya da ezgileri çalarlar ya da
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benzeri etkileri taşryan popiiler Rumca şar!ıılar seslendirirlerü. Zıman zaman halk

ezgilerini taş plak_lara kaydetmiş olsalar da genel olarak bu grupların seçkinci beğeniyi

temsil ettiğini söyleyebiliriz.

Özetleryrızyılbaşında İzmir'de Türk, Rum, Ermeni, Yahuü, Levanten ve çingene
müzisyenlerin birlikte boy gösterdiği, hayal edilmesi kolay olmayan çok zengin bir

eğlence hayatr ve gel\m§ bir müzik kiiılt iirü varü.

Pek çok İ zmir şehir şarlusı, çok sevilen Tiirk ez5ileri ve bazı halk türkii{ eri, aşağıda

sayacağrmız birçok İ zmirli miizisyen tarafından hem miibadeleden önce hem de

mübadele ile Yunanistan'a taşrnmıştır. 1924 yılııda taş plak endüstrisinin Yıınanistan'a

gelmesiyle l«sa zamandaZnıyrneiko aü verilen İ zmir havalarr büyiiü bğni topladı.

Başta İ zmirli müzisyen Panatiotis Tundas ve İ stanbullu Kostas §karvelis olmak iizere

biriok Anadolulu Rum müzisyen, plak endüstrisinde kilit noktalarda görev aldılar;

Columbia, His Master's Voice gibi ünlü şirketlerde müdiirliik vç müzik danışmanlığ

yaptılar. Bu durum onlara Yunanistan'daki miizik beğenisini doğrudan belirleme

olanğ sağlıyordu. Bu seyedı İ zmir tarzı Rebeüko { iuyası 1935'lere kadar siirdii. İ zmir

tarzı rebetiko şarl«larınrn İ zınirli unutulmaz bestecilerinden bazılarrnı brırada analım:

Evangelos Papazoglu, Panagiotis Tundas, Kostas Rukunas, Kostas Karipis, Stefanos

Vezos, Konstantİnos Nuros.

Şimdi iki hal]u birbirinden koparan, anrmsanması dehşet verici, unutulmasl güç

olayların iizerinden yıllar geçmişken İ z-ir miizğ, Yunanistan'da, Tiiırkiye'de

olduğundan daha canlı. 2O.yüzyılın başından bu yana İ zmir Rum şarlıları Yrınan

müziğinin evriminde öneırlli rol oynamıştlf.

Yunanistan'da Yeni İzmir'de, Yeni Efes'te, Yeni Foça'da, Yeni Halikarnas'ta, Yeni

Menemen'de ve Yeni Eritrea'da onlarca yıldır faaliyet gösteren göçmen derneklerinden

yetişen amatör, profesyonel birçok müzisyen,5itgide farktılaşan müzik beğenilerine

karşın, İ zmir dans havalarını ve şarlıılarını sahnelere taşryor.

Eminim bazr gençler, uduyla eski Anadolu türküleri söyleyen Andonis Anagnostu'nun
g919-1985) sesiyle köklerini arryorlar ve bazı kadınlar çocuklarrnr annemin bana:

söyleüği ninniyle uyutuyorlar.

1990'lara kaür kökü Anadolu olan Rum halk t iirkii,.lerini adeta unutmuştuk. Bu yıllarda
ii{ kemizde rebetikonun keşfeülmesi sayesinde bezıİzmir şarJulerı da giinümiiz Türk
dinleyecisine ulaşabildi. 7995 ve 7996 ytllarında Kalan Müzik'ten yayınladığm iki
Rebetiko seçkisinde (Rebetika, Rebetikea 2) çok sayıda İ zmir terzırebetiko örneğine

yer vermiştim. Bu şarkılar pek çok Türk miizisyeni tarafından konser salonlarınü ve

tavernalarda icra eülmeye başlanü. Bu albii_ Gawur İ zmir algısının içini doldurmayr,
1922 öncesinin çokkültürlü İ zmir'ini anımsatmayr ve yaşatma} 4 amaçlamaktadır.

Muamrner Ketencoğlu

22 Ehim 2007, İ xanbal



19o2'DE İZMiR'DEN cöNDERirDiĞi ıNıışııııı ıiı
KARTPoSTALDA DoKuMAcI  KIZLAR _ CınpBr wsewrNc
GIRLS oN A pAsTcARD posTED FRoM lzııın rrrı rcoz.

Notet on

rzmir Ruın Folk Muıic

For thousands ofyears, I zmir had been the cir7 ofhappiness, prosperiry end 
"tt.".İ ioo

center for the Rums. Steady Rum migration from Greece, the Aegean islaıds and central

Aıatolia ııntil the be$nning of 20th Century, cultııral relations with Western Europe,

and inevitable interaction ıırith ottoman Turkish culture are the three major reasons for

the richness and complexitlı of Rıım folk music traütion.Joyfiıl sonş and danceswere

brought from the islands, ş,hilg .litnified ballads and zeybeks represent the contrastin5

scales of the tradition. We can affirm that the Turks and Rııms who had lived together

since the 14th Cennıry murually established a musical traütion based on shared tunes

and rhythms. I t would be too üflicult and too emotiönal to try to understand this theme

through the innumerable songs that have been sung in both languages; as in both music

traditions there are some espects that cannot be explained by the idea ofinteraction due

to the exijtence of many genuine folk music forms originating from cultrıre as well as

langııage üfferences.

I  will ro,,ghly analyze the Rum folk music tradition in I zmiı under the subtit les of

"coastal region", "inland" and "urbaı music of lzmir":

Coısreı RgoioN:
When we take a look at Rum folklore in and aroıınd lzmir, we İee that Eithrea, which

does not have an exact meaning in Turkish as a region, was co__only used to describe

the area west of lzmir. Until 1910'§ a prosperous agriculnıral society that used modern

production techniques was located around the Erithrea region that included Çeşme,



Alaçatı, Urlı, Seferihisar and Karabuııın and functioned as a modern communiry by

folloııving up the cultural üily events in nearby lzmir. Numerous songs and dances were

collected from the wide area which also includes inland from the Aegean that is called
('Asia Minor" by Rums, from the emigrants who left Erithrea. Since 1907, many

ethnomusicologists recorded many sonts and dance meloües either directly from

Erithrea or through the Erithrean emigrants living in Greece.

Eventually, music cultüe of the region had established a close relationship with the

migration from the islands. Due to the geographical closeness of I zmir with the islands,

it was more familiar with islınd music culture than the other regions. Therefore violin
and santur accompanied the songs and especially the dances as it is in the Aegean islands.

The song and daıce repertoirö of the region is composed of balloswhich have dominant

foot figures; doıı qırtot which are danced by holding each others' handkerchiefs;  a fast

kind of syrto aleıtiL,awhich is ünced in a cheerfi.ıl island style,.with hands free;.r/or

and faıt baıa2iLoq face to fece denced karilamae aııd ofcourse zelbekiüoı.

More common then the violin and the santuı, a kind of a percussion called tumbeki

or tumbi or a pan called tavades would accompany the songs. They even played

"trays" in big festive gatherings where clowns were brought to entertain the public.

Tumbekis, made of earth, used to be made mostly in Erithrea; occasionally, they would

bring some tumbekis from Menemen.

This region has songs in many forms on various subjects, such as raider songs and old

frontier songs called.1l,it ii4;  as we| L as sonts relating long stories on common folk song

themes; weddint son6s; laments;  lullabies; nursery rhymes; love songs and religious

songs. I  was deeply touched when I  discovered that a lullaby sııng by my mother was

meloücally the sarne as a lullaby sııng by an amateur musician, Cleonike Tzoanfi, who

was an immigrant ofErithrea.

Erithrean songs include many m)nhological and pagan elements. In gatheri,ts organised

forwomen, it was customary to make up imFromptu rhymes. Another custom followed

in Erithrea from Easter Tuesüy uıdl summertime was called "lembi" (from Lesvos,

lcmbi:  a boat). Young girls and boys would sit on a lembi - a swing made by ho,t,,g

ropes from t."e b.arches_ and sing folk sonts,Jove songs, schÖol songs, popular songs,

spring songs or patriotic 5g"t" while swinging.

INııN»:
Although there has been less research on inland areas around lzmir, we see that zeybek

is morJdominant in inland areas than in the coastal region. Fewer Rums lived in villages

end towns outside of lzmir and thus they were üstiıguished from Rum influenced by

the I zmir traütion because they had a much higher rate of interaction ırith local Tıırks.

Turks and Rums togcther embraced slow ballads and zeybekikos. Along with the ,.yU'.k,

belondnt to each comınunifı some of the zeybe} s were suıig in both Turkish and

c.eek]  rJr some old zeybet< s, Greek lyrics were ııvritten so they became a part of the

zmirıeiLorepertory. I fwe leave the ıırell known examples aside, we c.n talk about

an Aydın zeybek that begins with the lyrics, "Ben susadıın, su isteriın (I ,m thisry, I

* ro, .o-. * ter),,, UnJer thc t it le of «Ematha pos ise mangas" it had been listed

with beloved I zmir Greck songs; wen today it is performed wiü greıt joy. The first

comPilation§ of lzmir Rum sonts ıfter the Population Exchangi were carried out by

the )ıia Miıor Reıearch Instiwte established during 1928 in Greece. Melpo and Octave

Merüer csteblished the Institute aıd collected hundreds offolk sonş from the Rıım

immigrants\ ıvho came from all around Anatolia. These were joined later on, during the



50's by the studies of Simon Karas and during the 70's by the work of singer and scholar

Domna Samiou and the compilations of Lykeon Hellenidon. And this whole body of
ıırork constituted a comprehensive base of I zmir and Anatolian Rum folk sonş in
general.

UnııN Music oF [ zMiR:

The frst known compilation of urban music of I zmir was carried out by a Frenchman,

comPoser, ethnomusicologist Louis-Albert Bouigault-Ducoudray (ıs+ o-ı9ıo) during

the 1870ıs. Although some of the collected songs wefe passed to lzmir from Erithrea

and,/or Ayfu1, the characteristics ofthe majority ofsongs reflect the unique culture of
this well-established ciry. These old urban songs oflzmir, sunt to the accompaniment

of common Ottoman instrumĞnts (lute, kemenche, kanun, violin, bells and other

percussion instrumento were pioneers ofthe rebetiko song genre which conquered

all ofGreece beginning from 792+ .They hed, a dual characteristic rııhich included both

an Anatolian delicacy and the joy ofbuoyant isla: ıd tunes comrİonly found in Erithrea.

We,should mention the form Tabai,anioldto right here. This form which can be defined

roughly as artistic gazel, was the precursor ofamane. Tabakaniotiko forın, transferred

fil5ç 19 ffiçilliai (Lesbos) and to other islands nearbywith the Population Exchange.

In this amusing city life ofhundreds ofthousands R ,ms before 1920, every detail,

remeriıbered or not, was together. During those years many professional music

ensembles were located in lzmir. The folk songs brought from inland Aegean villages

as well as the ones identified with the grandeur of the city, were §rınt starting in the

afternoon at places that were called by various names depending on their grandeur,
decoration, and accorüng to the drinks that they sold. At the beginning of2Oth centuryı

music ensembles cel| ed Estudiazııiı (StudentŞ were widespread in I zmir more than in
İ stanbut. Estudiantin ensembles consisted of many mandoİ ins and gııitars and they used

İZı,rin Tiyarnosu'Npe YsRDi'NiN Ricoıpııı OpsRAsr'Nı
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to play popular European songs or Rum so.ts carrying the same influences. Although
they had recorded some of the folk sonş from t ime to t ime, in general they hıd
represented an elit ist taste.

In short, at the beginning of the centLrr),ı there was a well developed musical culture
along with a rich entertainment life, not easily visualised, performed by I zmir Turks,
Rums, Armenians,Jews., Levantines and Gypsy (Roma) musicians.

Many of the uı,ban son6s of lz_ir, the best loved Turkish meloües and some of the

folk songs, were carried to Greece before and efter the Population Exchange by many
musicians from lzmir. Shortly after the introduction of the recording industry in
Greece in 1924, songs of lzmir called Zmyrneikos, had attracted much attention.

Pioneering lzmirian musician Panagiotis Tundas and Kostas §karvelis from İstanbul
along with many Anatolian Rum musicians held key posts in the Greek record industry.
They worked as manaters and music consultants for well knoıyn compınies such as

Columbia and RCA Yictor (His Master's Voice). The situation provided them the

opportuniry to shape the taste ofmusic in Greece. Thousands oflzmir-style rebetikos

were recorded oo İ8'r. Thus'Izmir-qıle rebeüLo continued until the mid-İ9rO's. Let's
remember some of the unforgettable composers of rebetiko from lzmir:  Evangelos
Papazoglu, Panagiotis Tundas, Kostas RuJ< ıınas, Kostes Karipis, Stefanos Vezos,

Konstantinos Nuros.

Now, as many decades have passed separating us from the terrifring events that are hard
to forget resulting in the splitt ing of two societies, the music of I zmir has become more
alive in Greece. Since the beginning of the 2Oth Century, Greek folk music of I zmir
played an important role in the evolution of contemporary Greek music.

Many immigrant associations, in New lzmir, New Ephesus, New Phocia, New
Halicarnassus and Neıııı Erithrea in Greece, have been ective for decades bringing forth
the dances and songs oflzmir onto stages ofamateur and professional musicians, despite

changing music taste.

I  am sure some young Greeks look for their roots through the voice ofAndonis
Anagnostu (1919-1985) who sang Anatolian folk sonş with his lute;  or perhaps some

women put their children to sleep with the lullabies that my nİother used to sing to me.

We had almost forgotten the Rum folk songs which originated from Anatolia until the

1990's. As rebetiko was reüscovered in our country in those days, the songs of lzmir
have finally reached today's Turkish auüence. Many lzmir-sryle rebetiko examples can
be found in two Rebetiko CD compilations prepared by me (Rebetika and Rebetika I I ),

and releesed by Kalan Music. These sonts are now porformed by meny Turkish
musicians in concert halls and taverns. This album is meant to complete the image of

"Gavur lzmir", reminüng and bringing to life the muldcultural Izmir pri o, to İg22. 
*

Muammer Ketencğa

22 October 2007, İ ıtanbal



ızrnir yahudi Tarihi
»e Müziği

a

Yahudilerin, Anadolu'nun Ege Bölgesi'ndeki varlığ İ .Ö. 1. yizyı| a dayanır. Bu döneme

tarihlenen belgelerden, Yehuda'nrn Roma himayesindeki kralı Horkanus'un, Küçük
Asya'nın Roma valisi Donabella'ya bir rnektup yazarak orada yaşayan Yahudiler için
bazr haklar talep ettiği;  bunun üzerine de valinin, Asya'nrn en önemli kenti Efes

yönetimine bu talepleri bilürdğ anlaşılmaktaür. Bu belgelerden o dönemde Dindr,

Edremit ve Bergama'da Yahuü topluluklarının yaşaüğnı anlryoruz.

§elçuklu döneminde Anadolu'da çeşitli yerleşim yerlerinde Bizans zulmiirrden kaçarak

Selçukluların düa yumuşak siyasetine sğndıkları anlaşılan Yahuü topluluklarının

varlık gösterdiği biliniyor. Avram Galante'ye göre; Milas kentinde bulunan, üzerinde

İbranice yazıların olduğu Ortaçağa ait mezar taşlarr ve Gümüşlii'de bulunan Çıfıt Kaleli,

Selçuklu dönemindeki Yahudi yaşamrna dair folklorik verilerin varlığnı işaret eder.

Osmanlr İmparatorluğu'nıın ilk yıllarında Anadolu'da 1600 yıldan beri yaşamakta olan

Yüuü topluluk_larından birçoğu, Aıradolu'nun Bizans'tan Tiirklere geçtğ ilk yıllarda

çrkan savaşlar sırasında üğer halklarla birlikte göç etmiştir. Tarihçi Slomo Rozanes'e

göre bu dönemde gerçekleşen göçlerin ardından Osmanlı hükümdarları, bir
ilerigörüşlülük göstererek savaşlar sırasında kaçan halkların ve ğzellikle de Yahudilerin

geri dönmelerini sağlamışlardır. Yahuülerin t icaret, sanayi, maliye, idare, sanat ve

bilim alanında yetişmiş iş güciinün kuruluş aşamasındaki imparatorluğıın temellerinin

sğamlaştırılmasında yararlr olacğ 6örüşii bu kararın alrnmasrnda önemli bir etken

olmuştur. '.İ zııiııi Yırıu»i KADINLAR, OsvıNıı oöııBıvıi
- I zırınraNJrwrsg woMEN, Orroı,ııı.ı pBnıoo.
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I . Mehrnet zamanında g.+ 13-1+ 21) İ zmir imparatorluk topraklarına dahil edilmiştir.

Rozanes'e göre sonralarr önemli bir merkez haline gelecek olan İ zmir'de, o srralarda

fazla Yahuü yaşamıyordu. Yahudi toplulukları diğer Osmanlı kentlerine olduğu gibi
İ zmir'e de yerleşmeye başladılar. 1492'de İ spanya'dan koı.ulan İberya Yahudilerinin
önemli bir bölümü Osmanlr'ya sığndı. I I . Beyazit bu Yahudiler ile çok zengin bir
kültür birikiminin taşrnacağnı düşünmüş ve diişüncelerinde yanılmamrştır. Yahudiler,

Osm.anlı topraklarrnda'önemli sanayiler kurdular, özellikle top ve silah imalatında
Osmanlr ordusunun en önemli desteği haline geldiler. Tekstil, boyama ve dokuma
konusunda yetişmiş \  gıicü birçok yenilikleri de beraberinde getirdi. Ayrıca Tiirk
devletine ilk kez matbaayı soktular. İ spanya'da iken yüksek görevlerde bulunmuş

olanlar derhal saraya alrndılar ve Osmanlr maliye ve dış işlerinde söz sahibi old-ular.

Trp doktorlarr da önemli görevlerde bulundular.

İberya Yahudilerinin Ege'ye göçü öncelikle Manisa, Tire, Urla gibi kentlere olmuştur.
X6. yizyılde İ zmir henüz küçük bir yerleşim merkezi idi. 17. 1,u,zyı| da önemli bir
liman kenti haline gelince Avrupalıların İ zrnir'e olan ilgisi artmış, krsa zamanda buraya

konsolosluklar açılmrştır. O yıllarda yabancı dil bilen Yahudiler simsarlık, toptancrlrk,

konsolosluk ve gümrük idarelerinde tercümanlık gibi g< irevler almışlardır. 1* 91'teDavid

ve Samuel ibn Nahmias kardeşlerin İ stanbul'da kurduklarr İbrani matbaaslndan sonra,

17. yizyı| da Yona Ben Yaakov Eskenazi İ stanbul matbaasınrn bir şubesini de İ zmir'de
açmış ve bu matbaada İ srail, Rodos, Mısrr ve I rak Yahuü toplumlarından gönderilen
önemli el yazmalarr basılmrştrr.77l8'de ilk T;rk matbaası kurulduğunda harfler bu

matbaanln dökümhanesinde hazrrlanmrştır.

17. yizyı| İzmir'in en parlak dönemidir. Bu yüzyılda birçok düşünür ve din adamı

yetişmiş;  kentin Yahudi nüfusu hrzla çoğalmış;  tüccar, sanayici ve özellikle tıp

doktorlarının sayrsr artmrştrr. İ zmirli Yahuü t iiccarlar Balkanlar'dan Uzakdoğu'ya

SliRİ .| U. - lıı Qııiı ıaı lı BıllaVuc H nııOıi rıAı^  ıııPt Tııtİ  nşı rJ-üllrlİ
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kadar birçok ülke ile t icari ilişkiler kurmuşlar ve imparatorluk ekononrisirre önemii

katkılarda bulunmuşlardır. 1688 yılındaki deprem ve Sabetay Sevi olayı İ zmir'deki

Yahudi toplrrmunun çöküşünü hazrrlayan iki önemli etkendir. Özelli] çle sahte mesih

Sabetay Sevi olayı imparatorlufun t icari damarlarinr trkayan önemli bir etken haline

geldi. Sevi'nin en coşkulu günlerinde toplum bundan etkilendi, t icari ve sosyal faaliyetler

durma noktasrna geldi. Yahudi cemaati kararsrzlrk içinde gelişmelerin sonucunu

beklemeye koyuldu. Sevi, İ zmir'den uzaklaştrıldıktan sonra cemaat yaşaml bir ölçüde

normale döndü ve akım tamamen sona erdikten sonra ekonomik ve sosyal yaşam eskisine

dönmeye başla&.

77 . y; jrzyılda Selanik ve İ stanbul Yahudi toplumu genel duraklama havasrna ayak

uydurmaya çalışırken İ zmir, bir "sanayi ve ticaret patlaması" yaşamıştrr. Birçok

merkezden Yahudi aiiesi, daha verimli bir yaşam için İzmir'e göç etmiştir.18. yızyı| da
da devam eden bu gelişmelerin yanısıra Yahudi toplumunun belirli bir bölümünün

sefalet içinde olduğu, kötü yaşam koşulları, salgın hastalıklaive yangıniarrn toplum

üzerinde olumsuz etki yarattığr tarihçiler Aron Rodrigue ve Ester Benbasa tarafrndan

dile getirilmiştir.

Türkiye'de Yahudi gazeteciliği daha çok Ladino dili yönünde gelişmiş ve yükselmesi de

toplumun bu dili konuştuğu döneme rastlamrştrr. 20.yijrzyılın ortalarrnda Türkçe'nin

Yahudiler arasında yaygrnlaşması ile iiikedeki Ladino basrnr 5erilemiştir. Ladino

dilindeki ilk süreli yayın İ zmir'de 7842'de çrkan "La Buena Esperansa" adlr dergi

olmuştur. Daha sonralarr bunlarr İ stanbul'da cıkan dergi ve gazeteler takip etmiştir.

Kurtuluş Savaşı yıllarında Yahudiler Türklere sadık kalmış, kurrrmlarr, resmi temsilci ve

yöneticileri Türk çıkarlarına göre hareket etmişler ve Yunanlrlar'la işbirliği yapmaktan

kaçınmışlardır. Trakya ve Batı Anadolu'daki Yunan işgali sırasında, bu bölgeleri

Yunanistan'a ilhak ettirmek isteyen Rumlar, Yahudilere çeşitli baslılarda

bulunmuşlardır. İ zmir ve Ege'nin işgalinde Tiirkler ve Yahudiler arasında görülen

dayanrşma ve ortak tutum son derece değerlidir. İ zmir, Söke ve Bergama'da bu

dayanrşmaya örnek teşkil edecek birçok olay gerçekleşmiştir. Savaşın ardından birçok

kent ve kasaba harap olmuş, iktisadi alt yapı yok edilmişti. Yunanlılar çekilirken köy,

kasaba ve kentleri yakıp yıkmışlardı. Yaklaşık on beş bin Yahudi bütün varlığnı ve

evlerini kaybetti ve İ zmir'e sığndı. Tümüyle bölgeden ayrılmış olan eski Aydın, Nazilli
ve Denizli Yahudi halkı savaştan sonra hiç geri dönmediler. Manisa, Tire, Milas,

Turgutlu ve Bergama'da ise küçük Yahudi toplulukları kalmıştr. Evsiz barksız kalpış
ve İ zmir'e sığnmış olan on beş bin Yahudi okul, havra ve sokaklarda sefalet içinde

barrnmak zorunda kaiü. Belli bir krsmr ise deniz aşrrı ülkelere göç etti. Geriye kalanlarrn

toparlanmalarr zaman aldrysa da bölgeden Ermenilerin ve Rumların ayrılmasr ile

ticaretin orta kesiminde doğan boşluktan yararlanarak 1920 ve 7930'| erda Türkiye'nin

iktisadi hayatrnda önemli bir rol almayı bildiler. O yıllarda 40.000 olan İ zmir Yahudi

nüfusu (El Tiempo gazetesinin gayri resmi kayrtlarrna göre) günümüzde 17OO

civarndadrr. Bugün, Türkiye'nin sosyo-ekonomik gelişimiyle birlikte, Yahudiler yalnız
t icaret alanında değl teknoloji, bilim ve sanat alanrnda da önemli bir yere sahiptirler.

İ zmir Yahudileri'nin üli, Türkiye'nin diğer bölgelerindeki Yahudilerin büyük krsmrnrn

konuştuğu dı|  o| an Ladino veya bir başka deyişle,Iz deo-Eı2aryıol'dıır. Bu dil İberya'dan

günümüze taşınabilmiş ve yüzyrlardrr korunabilmiş olan antik İ spanyolca temeline

dayanan özgiin bir dildir. Ladino dilinde söylenen şarkılar Sefarod kültürünün en

önemli ögelerindeıdır. Ronant geleneği, taşınan kültiirel değerlerin en belirgin olanrdrr.

Bu gelenek;.üzyıllar boyunca kulaktan kulağa aktarılarak ve beraberinde farklı

| ezzet| eri de 
* oluşturarak 

günümiize ulaşmrştır. Bu çalışmada örneğini sunduğumuz

"Alma Miya"nadlı şarh romans geleneğine aittir. Ortaçağ döneminin romansları
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günümiizde İ spanya'da hemen hemen unutulmuş olmasına karşın, Yahudiler bu kültiirü
kendi öz kiiltürleri gibi özümsemişler ve geleneklerine olan bağlılıklarından kuşaktın

kuşağa aktararak 6ünümüze gelmesini sağlamışlardır. Bu romanslar geieneksel İspanyoi

halk baladlarrna verilen adla "Romancero" o7arak tanrm]anrrlar. Epik şiirleri andrrs_aiar

da, aslrnda müzik eşliğinde söylenen kısa dramatik anlatrlar ve hikayeler bütiinüdür.

Bu hikayeler genellikle saray hikayeleridir ve prenslerin, şövalyelerin aşk sertivenlerini

konu edinir. Genellikle tek bölümlük ezgisel nakaratiardan oluşan Ortaçağ

romanslarrnda, şarkrlarrn ezgisel yapısrndan çok hikayesinin ön plana çıktığ görülür.
Brı yönü ile devamlı tekrar eden ve dinieyeni bu tekrar ile adeta hayaller alemine sokan

bir ruha sahiptirler. Bu yaprlanmadan dolayr, annelerin söylemeyi tercih ettiği ninniler

hep Sefarad romanslarr olnıuştur. Tarihsel süreçte elbette bu romanslar da göç ettikleri

yörelerin kültürlerinden etkilenmiş ve albümdeki Alma Miya adlr romansta o1duğu gibi
farklı niteliğe bürünmüştür. Brr çalrşmanrn ikinci Sefarad şarkı örneği olan "En Este

Mundo" isebir trantiha örneğidir. Kantika, İ .p"ry, kökenli olmayıp toplumun yaşadığı

yöreierden etkilenerek oluşturduğu veya Ladino diline uyarladığı şarkr formudur. Bu

örnekten de anlaşılacağı üzere aynr ezgi bu bölgelerde yaşamış birbirirıe yakın kültürler

tarafindan farklı farkL dillerde seslendirilmiştir.

Sefa.rad müziğinin kökensel özellikleri ile ilgili ancak 1900'lü yılların başında

yayınlanmrş taş plak kayıtlarındaıı fi] çir edinebiliriz. Bu tarihten önceki müzikai yapı ile
ilgili tüm görüşler nazari olmaktan öteye gidemez. Bu taş plakların pek çoğu günümüze
ıılaşmıştrr. 1905'teki ilk Sefarad pla.k kaydını gerçekleştiren Hayitrı Yapıcı Efendi'den

yaklaşık 20 yrl sonra, yaptlğı kayıtlarla görkemli bir ses tekniğine sahip olan İ zmirli
İ shak nlgazi gelir. İ shak Algazi, Sefarad dünyasrndaki en önemli hazanlardan" biridir.
Gcrck Yahudiler gerekse Müsliima.n Tiirkler ta.rafinda.n takdir edilen ve beğenilen

Aliiızi'nin ha} atı.r. bülıık bölümü Türkiye'de, son dönemi Uruguay'da geçmiştir.
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1889'da İ zmir'de doğmuş, 19. yiözyıJ.ın ikinci yarrsında Alliance okullarınrn açılması ile

yetişen elün kuşak içinde yer alan İshak A-lgazi, hem Yahudi üni miiaiği hem de Tii.rk

müziği eğitimi görmöştür. Genç yaşında Portekiz Sinagogu'nun korosrında yer almıştrr.

Bu koro Edirne Maftirim'korosu gibi çalışıp maftirim eserleri icra ederdi. Kantor'

Algazi, ün dışı müziklerle de adrndan söz ettirmiş ve dönemin en önemli Türk miiziği
icracılarınrn arasında yer almayı başarmıştır. Atatürk tarafrndan da beğenildiği ve

kenülerine birkaç kez,müzik icra ettiği söylenmektedir.

Sefarad şarkıları yıllarca birçok etnomüzikolog tarafından derlenip belgelenmiştir. Bu

çalışmaları yapanların en önemlilerinden biri hiç şüphesiz bu topraklarda doğmuş olan

İ sac Levy'ür. 1919'da Manisa'da doğmuş olan Levy, derleüğ şarkr ve romansları dört

cilt lik bir eserde, üni şarkrlarr da on cilt lik bir eserde toplamıştrr. Bu şarlularr bizzat

yorumlamrştır da. Levyı İsrail'de yayın yapan Kol İsrail Radyosu'nun Laüno böliim

direktörliiğıinü uzun yıllar üstlenmiştir. 7977 y/ rında Kudüs'te ölen araştrrmacr Levy,

bu ezgileri birçok şarlucrnrn yorumlaınasınr teşvik ederek bu kiiltüriin unutulmamasrnr

sağlamıştır.

İ zmir ve çevresinde yaşamrş önemli Yahuü miizisyen ve besteciler;  Haham Yontov

Danon, Hahambaşr Avram Aryas, Elia Levi, İ shak Barki,Jack Mayesh, Hayim Alazraki,

Santo Şikar, (Bülbül) Salamon Algazi ve İshak Algazi'dir.

JaL Eıin
Temmuz 2007, İ * anbul
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Jewish Hiıtory
and Music in I zınir

The existence ofJews in the Aegean area ofAnatolia dates back to the First Century B.C.

According to historical sources, King Horkanus ofJudaea, who was patronized by the

Romans, wrote a letter. to the Roman tovernor Donabella to demand some rights for

theJews iiving in that region. The governor responded to the Council at Ephesus, which

was considered to be the most important city of Asia. Thus we know thatJews existed

in the Dinar, Edremit and Bergama regions during that period.

Many centuries later, to escape Byzantine oppression, Jews moved to lands recently

conquered by the more benign Seljuks, and it is acknowledged thatJews inhabited

various places in Anatolia during this time. According to Avram Galante, the Medieval

tombstone remainder found at Milas is engraved in Hebrew, end the Çıfit Castle at

Gümüşlü also indicates aJewish presence during Seljuk rule.

During the years of the Ottoman conquest of Anatolia from the Byzantines, manyJewish

communities, known as Romaniote, who had lived in Anatolia for 1600 years before

the beginnin5 of the Ottoman Empire, fled along with other migratint groups, to

other places due to the wars. Accordint to the historian Slomo Rozanes, open-minded

Ottoman rulers tried to encourete the fleeing communities, especially the Jews, to

return to Anatolia. One of the important factors in that decision, which was made in

order to consolidate the newly established empire, wes the desire to benefit from the

proven success and experience oftheJewish community in trade, industry, finance,

art and the sciences.

l!ft" ıirÇ
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During the rule of Mehmetl Q,47J-7+ 27),Izmir became e territory of the Empire.

Accorüng to Rozanes, theJewish population ofthe city ıı,as not larte during those

times; however, it became an important center later on. Afterwards, Jewish communities

settled in various Ottomın cities other than I zmir. Great numbers of Iberian (Sepharü)

Jews, who had been driven awey from Spain in 1,192 took refilge in the Ottoman

territories. Beyazid I I  (1+ 81-1512) wes not mistaken in his decision to provide a

refilge for theJews, as they had e great o-ount.ofcultural sophistication.

Jews established considerable industry in Ottoman lands and became the most importent

participants in cannon and arms production; and to the enterprise oftextile weaving and

dying, they brought an experienced labor force and new ideas, The very first printing
press was also brought to the Turks by theJews. They soon beceme high-ranking Court
ofilcials;  they were intimately involved in finance and foreign affairs;  andJewish doctors

were appointed to important positions. Generally, IberianJews in the Aegean region

were located around Manisa, Tiıe and Urla. A small ciry durinğ the 16th century, I zmir
becr-e an important port during the 17th century, creating a megnet for Europeans to

the city, and in a short while'the Europeans opened consulates there. During this period,

Jews who spoke foreign languages went into brokerage and retail businesses and worked

as translators for the consulates and customs offices. AJewish printing house had been

established in I stanbul by the brothers David and Samuel ibn Nümias as early as 1493

and Yona Ben Yaakov Eskenazi opened a branch in lzmir during the 17th century. The

most valuable manuscripts, sent by theJeürish communities of Israel, Rhodes, Egypt and

I raq, were printed at the I zmir branch. The rype moulds rvere made at the same fo* d.r
as those for the preparation ofthe first Tıırkish printing house.

The 17th century was a 6olden age for lzmir. As the Jewish population increased, so the

numbers ofintellectuals, clergy, tradesmen, indıısırialists and especielly doctors rose.

Jewish tradesmen from I zmir bült up relations with many corı.ntries from the Balkans
to the Far-East thus contributing positively to the economy of the Empire. Ho,wever

the1688 eerthquake and the case of Sabbatai Zevi were the two core reasons for the fall
of theJewish commuıiry in lzmir. The accusations of being a felse Messiü ürected
against Sabbatai Zevi led to the blocking ofthe established trade routes ofthe Empire.
Commıııiry relations were adversely affected during Zeü's greatest period of populariry,
and sociıl and business activit ies decüned as theJewish communiry waited anxiously
for the outcome of the ongiıing crisis. Zevi's banishment from lzmir in 1654 enabled the

community, at least partiallyı to recover. I rowever it was some t ime before economic
and social life returned to normal.

] / [ hile lzmir had been experiencing "an industrial aıİd a trade expansion'',Jewish

communities living in Thessaloniki and Istanbul were tqıint to 6et used to the pıuse in
their daily lives. During that period manyJewish families moved to lzmir for a better

life. Historians such as Aıon Rodrigue and Ester Benbasa have pointed out that while
some benefited from the prosperity in trade, other parts of theJewish commıınity
süfered from bad living conütions, poverty, famine, plague and fre.

Jewish journalism contributed to the development of the commıınity in Turkey thro,,th
the meüı.ım of the Ladino lantuate brought from the lberian peninsula at the end of
the 15th century. "La Buena Esperansa", in 18rl2, was the first Öaga-ine to be printed in
I zmir in the Lıüno language. Later, other magazines and newspapers were printed in
I stanbul, But, by the midüe of the 20th century, Turkish became the common language

among theJqws, while the LaÜno language faded.



During The War for Independence, theJews remained loyal to che Turks, The o{ I icial

representatives and directors ofJewish institutions supported the Turks and avoided

cooperatİnt wİ th the Greeks. Durİng the Greek occupatİon of Western Anatolİa and

Thrace, the Rums supported the annexation ofthe area to Greece and also acted egainst

theJews,

The cooperation between Turks andJews during the occupation of lzmir and the

Aegean region was of gieat value. There were many incidents which highlighted this
interdependence around lzmir, Söke and Bergama. Pglint the war, the economic

infrastructure in many cities and ıowns had been destroyed. The retreating Greeks had

burnt and destroyed villages and towns. Approximately fifteen thousandJews had lost

ali their properry and belonging§, so they took shelter in lzmir. TheJews living around
Ayün, Nazilli and Denizli never returned after their departure. Only some small groups

from the Manisa, Tire, ivlilas, Tuıgutlu and Bergama regions remained. Fifteen thousand

homelessJews who had moved to lzmir suffered from poyerty hnd lived around schools

and synagogues and on the streets. Some groups moved overseas. I t took some üime for
the remaining population to resı.rne a normal life, though, due to the departure of the

Armenians and Greeks (Rums) from ıhe area, they managed to take the opportunities

offered in trade and played an important role during the 1920s and 1930s in the economic
life of Turkey. In those üys, theJewish population of I zmir was ,l"0.0O0 (ıccording to

the non-ofI icial records ofEl Tiempo newspaper);  it is now around 1700. In conjuıction
with general social-economic developments in Turkey,Jews played an important role

not only in trade activit ies but also in such fields as technology, science and art.

The language of theJews living in lzmir and in other areas was maiı| y Ladino, also

known asJudeo-Es2anlıol--ın authentic language based on Medieval Spınish that was

brought from tberia and preserved up to modern times. Songs in the Laüno lan5uage

were emont the most important manifestations of §ephardic culture. The tradition

of the roınance or roıırtnıt had the highest cultural value. This tradition has survived

throughout more than 5 centuries. "AIma Miya" in our album, provides an example

for the romansa tradition. Although medieval romances have almost been forgotte_n

in Spain,Jews have assimilated this culture as their own and guaranteed its survivil
throughout the generations until today. These romances are defined by traditional

Spanish folk ballads and called Rozıancero. Llthoıgh they resemble epic poetry, actually

they consist of stories and dramatic narrations sung to music. The themes of these stories

are generally based on couft dfama§ and adventurous love stories ofprinces and knights.
Medieval romances are gen'erally formulated as a single part melodical refrains and put

the emphasis on the stofy rather than the melodicıl form ofthe songs. In this way, they

carry the audience to a dream world whose spirit fills the repeated refrains. Due to its

structuıe, lullabies that mothers prefer to sin6 have always followed the form of
Sephardic romances. Naturally, within the historical process these romances have been

"ff..ted 
by the culture ofvarious regions and have been shaped in difIerent * ry, .o.h'"s

the sont Alma Miya in the album. The second Sepharad example in this album, "En Este

Mundo" is a kantifu. The kantika is a song type which does not have its roots in Spain,

but rather has been shaped or adapted into the Ladino language within the regions

where theJewish communities have been located. As it is evidenc through the examples,

the same melody had been sung in different languages by interacting cultures living
side-by-side. We can only acknowledge the roots of Sepharad music through the 78 rpm

recordings of the twentieth century. Many of these 78 rpms have survived to this day.

Hayim Yapacı Efenü made the first Sepherdic recording in 1905, followed 20 years

later by I shak Algazi from Izmir who had a splenüd vocal technique evidenced on latcr

recordings. I İhak Algazi is the most important hazan'of Sephardis. Algazi who was



highly respected and loved by bothJews and also Muslim Turks, spent most of his life in

Turkey until he moved to Uruguay for the last period of his life. Born in lzmir in 1889,

he was raised in the intellectual circles that developed with the opening ofschools

sponsored by the French Alliance I sraelite Universelle during the second halfofl9th
century. A-lgazi learned bothJewish and Turkish music. He had participated in the

Portuguese Synagogue chorus during his youth, whose performences were similar to

the Edirne Maftirim- €horus. Kantor'Algazi was also known for his performance of

non- religious music and succeeded in being counted as one of the most important

classical Turkish music composers and performers. He was also admired by Atatürk

and it has been said thıt he had performed a couple of times for him.

Sephardic songs have been collected and documented by many ethnomusicologists. The

most important person who was involved in this undertaking was I sac Levy who was

born in Manisa in 1919, Levy collected four volumes of songs and romances. His religious

song collection consists of ten volumes. He also personally perTormed some of these

songs. Levy worked as the Director of the Ladino Department at Kol I srael Radio in

I srael for many years. He eıicouraged many singers to interpret these songs to make

sufe the culture would be remembered. He had died inJerusalem in 7977.

The most importantJewish composers and musicians who lived in I zmir and its

srırroundings were Rabbi Yontov Danon, ChiefRabbi Avram Aryas, Elia Levi, I shak Barki,

Hayim Alazraki, Santo Şikar,Jack Mayesh, (BülbiiQ Salamon Algazi and Ishak algazi,
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FoorNoTEs
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seslendiren - vocal:  Muammer Ketencoğlu

yöre - place: İ zmir
kaynak k\ i - collected from: Zeki Oğız
derleyen - collector:  Hüseyin Yaltrrık
derleme tarihi - collection year:  1992

İ zmir'den + /+ '| ik bir asker türküsü. 7960'Iarda Saniye Can tarafindan plağa okunan

bu türkiiyü, Bornova Körler Okulu ikinci sınıf öSencisiyken öğretmenimiz Kazım
Bozkurt'tan öğrenmiştim. Traütional. Soldier folk sont in + /4 rhythm from Izmir-

Young naval soldier expresses his longing for his family and lzmir. He begs the birds in
the sky to fly towards his hometown ] zmir. I  learnt this folk song which was recorded

by Turkish folk singer Saniye Can in 1!60s, from my teacher Kazrm Bozkurt when I

was a student et Bornova School For The Biind in 197+ .

,ltker ettiler beni Lıdemli ça»uş
GölcüL çöllerinde oldum bir balkuş

ı!ııadan, babadan, ; ıardan bir haber ; ıohmuş
Uçun i.uşlar açun İ zıııir'e doğru

Q liıı ertq7e çık nm, baxıldıın, jattııı
Komutan gelince selama i.alktım
,l ı ıa7 ı, ba bay,.yari ııla; la artırıı
I lçııı kuşlar,uçun İ zmir'e doğruKeneraş Köırszi'NopLı Kenırurir.ıa

ı9oo'ırn - Trrg ınEı rnoı,r Kanıras
KenaNrıışe ııın Koınu, rıoo's.

vr Könnü'vr ooĞnu,
BAY TOWARDS



6+

2 MENDiLiMiN Ucuxa Sıxız BaĞııpııı Sırız
- I  TıBo Masrrc To My HeNprBncıııBr

seslendirenler - vocal:  "Mummer Ketencoğlu ve Kadın Sesleri Topluluğu"

- "Muamner Ketencoglu & His Women Yoices Ensemble"

Aslı Demir, Aslı Kurt, Aslıhan Özel, Ayşenur Akman, Ceren Tii5en, Çiğdem Üz, Delal Seven,

Deniz Ketencoğlu, Ebrü Çayrr, Fatoş Teymu, Hilal Ak, Işık Ozdemir, Şule Kocamm Saraç,

Tiilay Merev, Umran Serhan, Yasemin Yuduşen
klarnet taksimi - clarinet solo:  Hüsnü Şenlendirici
yöre , place: Urla, İ zmir
kaynak kişi - collected from: İbrahim Karataş

derleyenler - collectors:  Yildız Ay.han, Ahmet Gazi Ayhm
inceleme tarihi - revision year by TRT: 1989

İ zmir- Urla'dan9/8'| ikmizahi kadrn ağzı t iirkü. Traditional. Humoric female folk song

i^  9/8 rh,/ thm from Urla, Izmir. The girl speaks to his bol.friend: I  t ied mastic to my

haiıdkerchief ,/  Tell me the truth my love; is there another 6irl that you like?

Mendilimin ıacıüna ıakız bağladım sakız
Doğrı röxle se»diğiın, seyer rnisin başha kız
Ninno j ıain qınlık ını var.lıallah
Güzellıaim qınlıi. mı »ar

İn derey çk düze, şimdi Lızlar beş.lıüze

BeşJüzü ıeren alır, »erınejıen bekar A.alır

Ninno.1ıarim a.lnlık nı rarJallah
Güzel.yaim ajınlık nı var

İn derey derqıe, to2laxahm daşlan
S enin j ıarla b enim jar mab le arhadaşları

Ninno3arim alınlıL mı 11nrJallah

Güzellariııı axırılık mı var

. Yrııiş Çenşısı civınrNoa siı iNcin işr-eı,ır ıraNılrroa

I zııiııi «ıorr.ı işçiıun - I zıııRııN woııgN woRI(ERs AT

A FIG PROCESSING MINUFACTURE LOCATED

AROIJND THE FIO MARKET.



;  1,] i, ı ı-.ls'| i',,. 7;; ,; i n.,.,- Tarınun § oıo

tanbu: Murat Aydemiı

, liıı,ı ıı - Esııa

seslendiren , !ccıl:  Muammer Ketencoğlu

geri vokal - bı.clr ıııcıl;  Bora Ebeoğlu

yöre ^  placc: İ zmir
kaynak kişi - collected lion:  Ekrem Güyer

derleyen - coliectoı:  Muzaffeı Sarrsözen

inceleme tarihi _ ıevisiorr year by TRT: 1978

İ zmir'den 10/+ 'Likbir aşk türküsü. Trıdiıitıııııl. Loı,e s< ııı8 iıı : ı girl ıaıııcıi I isııııı,
iıı lO '-l rhl,rhrn t l oın lzmir.

l] : .ıııı da ka»ah,o dahıı t la ıallanryoı,
,l l ı ı ıııla nazlı,yarim eğieni2or

,\ 'üıı gı: i: :elıiıı, adın da ılilleni; ı,or

l ııın ı ıı Esrna Eımd, ıeyerler.ylirna
l] ıü I  ıil dd.çana k,ıırban olıurı Eşna

Eylerinin önü d,e ıane aman

B e n fr.iii tı lduın anktn.] ! an€.1 ı1,?, c

Seaer isen ge! irıdne a.ma,ıı

İ ınanıııı Eıma Eınırı, rc»erleı".yoı,ına

Bu un da ıand i,ı,ırbdn olııın üsına

lzvınıi sin Tunr raorNr - ı\ r.ı lzı,ırnııır Tunxısıl wııuıN

i

ğ

İ,..J
t
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I zıain Uçırıırsi - Svıynşı Tnıı-ocy

Yahudi İ spanyolcasi, Türkçe ve Rumca üç benzer ezgiden oluşan 9,/8'lik üçleme. Her

ezgiden bir bötüm alarak biraraya getirdim ve İ zmir Üçlemesi adınr verdim. Trilogy in

9,/8 rhythm which contains three similar meloües having lyrics in three languages;

Judeo* Spanish, Turkish and Greek. I  combined one secrion ofeach songs successively

and named it Smyrna Trilogy.

A EN Esre Muşpo - I ıı THIs WoRLD
seslendirenler - yocals:Janet Esim,Jak Esim

yöıe - place: İ znir
kaynak k\ i - collected from: Meri Algranati

derleyen - collector:Jak Esim :
derleme taıihi - collection year:  1990

İ zmir'den hüzünlü bir Yahudi halk şarkısı. Bu şarkryı şarkrcr, araştırmacıJak Esim'in

derlemelerinden öğrendim. Traditional, Sorroıı,{ ulJewish love song from Izmir. I  learnt

this folk song from singer, researcherJak Esim's collection.

Dio de los ieloı,/  Patron lel munlo 7 ına | a /  fuIuxı ıırı4J er?nozd

İ  de las alruraç /  azme konoıer No sı7e alhawar ,/  Rogo a el dio

JVIujı de muj presto /  La mi bentara Ke no ffie mdte /  Sin alkanmrla

Bu Dür.ıyapa

Götr"xüzündeki Tann /  DünJanın sahibi,

O enlüksehlerdeki /  Beni trııınetimle çabuk tanrftır.

Güzel k"ıza ııaranadım /  t llaşamadan ona

Canımı alırıasın diJe /  Yalvarırım Tann'la

B OnurucuıAR DAĞDAN Opur.{  Eııpinin
- Trrs Woo»sıvıaş Bnışc Fınnwooo Dowr.ı THE MoUNTAIN
seslendiren - vocal:  Muammer Ketencoğlu

yöre - place: Tire
kaynak kişi - collected from: Mustafa Ak
derleyenler - collector:  Onder Kiitahyalı, Perihan Ridder

derleme tarihi - collection year:  1988

İ zmir- Tire'den bir aşk türküsü. Bu türküpi memleketim Tire'de Önder Kiitahyalr ve

Perihan Ridder'in yaptığ alan kaydından öğrendim. Traütional. Turkish love song from

Tire, Izmir. I  learnt this folk song from field recordings made by Önder Kütahyalı and

Perihan Ridder in my hometown Tire.

Odııncular dağdan odun endiri,r aman amaıı

Oözüm j ıaşı çifte dernen.lıandın t llah döndürür

Ba / ert bize iflah etmez öldürür aman aman

Yandım bejer ben.lanlım, o dilberin gözleine ben;ıand,ıın

Yan&m efelefbenlandım, o dilbein üzleine ben;ıandım



i , [ ] : . ııcı,r nE i.] ougrpi_ıi, cır, naı, i_,ıır,e

seslendiren - i,Stclyo Berber

geri vokaller _ lı ,, ]  ı l :  Muamıner Ketencoğlu,.] anet Esim, Jak Esiıı
yöre , ;clıı: i, Bayıııdır
kaynakkişileı -,ll..,,l l,,ıııı Bayındırlıyaşlı kadınJar
derleyen,. DoınııaSamiou

derleme tarihi . .ııl] ı, t iııtt ; ı: .ıı:  :1960

İ zmir-Bayındrr'daır geleneksel Rum aşk şarkrsı. Bu şarkıyl Yunanll şırkrcr, afaştrrmacr
Domna Samiu'nun kaydından öğrendim.'fı,ıdiiiıın; ıl. ] lrrrır loı,.ı soııg 1ıoıır l} ıl.iıdi1,
,; ı,,,,İ .,,,,, , ,.,'. j] l , .j-,e] i.,ü]gLı ıİ ıc,-I ] crıııraSııııioıı's.ü] cordİ lıg

Ipcpı; i.a ıııı xıiıı t lıı,r /  ati pO,ç ie/ ı §'ağü?a
j .,'i c,şa } sano»ıe ,{ ia -rtna /  11,.{ ia ()j"d a?, deil J,e da

Si bahtscı h,i qı.{ ir!ııi ,/  Na : 'ıı?arrıii,bo ılı: ıı h.aııi

Srılı;a, ieo h,i alı.ıt ıı /  Parı:  harıi iıı gı,aJ'e ıa.

Pıre bartı iı gra.fc ıa /  Sen'la lea İ ı,ı ah.ıı ta

Şünrıe Duyıaa SpvciıaogN

Ş i2 h e d u.lı n a ı e1l gim d e n

Bir an dahi görııe.re»ı .reni /  Kaiıbedğorum h,endiııi

Sen bahçe, ben İ idrıı /  Seni inkar edemem

Sana söjlüjıorun diııle beni /  Kalenı kağıt alılı.ıaz bunları izı.ıinıi üzüı,ı işçireni
KalentrağıtalıP.7azbunları/Sanailfulüloruındinlebeni - Llı, 1iı.] i(] üilpE \ ioRI (; ]Rs. ,

av
l 
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6 To SALvAni - TrıB Srreıwan

seslendiren - vocal:  ivluammer ketencoğlu

alçordeon solo - accordion solo:  lvluammer Ketencoğlu

geri vokaller - back vocals:  Deniz Ketencoğlu, Serap Çağlayen, Stelyo Berber

yöre *  place: İ zmir

İzmir'den z/+ 'liikmizahi Rum halk şarkrsr. Delikanlı İ zmirli lııza aşrk olmuştur.

Ancak l«z pek yüz vermez. Şarkı ikisinin atlşmasrnr eğlenceli bir dille yansıtır. İ lk ke,

195O'lerde Stefanos Vezos tarafından plağa okunmuştur. Parçanrn üçiitrcü lııtasından

sonra "ada havaları" tarzrnda bir akordeon solosuna yer verdim. Traditional. Humoric

Rum folk songiı2/4 rhythm from Izrnir, based on a cross talk between a girl and a boy.

I  learnt this song from a record oflzmirian singer Stefanos Vezos released in 1950s. I

made an accorüon solo in "Aegean island style".

Ta matakiı ıı pıli mu hhaııilokitazune
Salıirizun Le me dhune ,rt in kardia me sfazune

Ke t i se neli ercnane alıo 2u'me ego

Ya?o to Barno»dJa?to Kordbelio

Ke ti se meti etenaneJa to sdlrti ma

Ya $eno nıüJa fdrdhi nı4 j ıa karai mu

Dbe mu les i.ale kira mu Tarka isela Ronia
Ya Englezaya Françeza k'ehü ton emorfıa

Ke i y meli eıenane a2o 2u'ne ego

Ya2ti Menemeni 1 a2to Kordb e lio

Ke tİ  se meli eıenane.ya to salıari mu

Ya h.ondo ıııu7a ınaLri ınujıa karari mu

Onorfi Se»dik ialia rnu run pernaıtiJit lnia
To seııdiLioji sikonir ke trellenis to dunia

Ti se neli eıenane a?0 ?une ego

Ya 2o to SeıdiLiojy2to Kordhelio

Ke ti se meli senaneJd to sal»ari mu

Ya Londo nu;ya mah.ri mu.lıa Larari nu

Ke t i se meli esenane a4o 2u'me ego

Ya po to Harmankio.iıilıa7to Kordhelio

Ke ti se ıneli esenane.ya t0 ıalyari ınu

Ya ıteno nu.lıa fardi mu7a karari mu

Şaıvan .

ErLeh:
Ku ş uın, jı ere çeıir diğin gö z l e rin l e b an a b a k nğnd a

kalbimden »uruluruın.

Kız:
Sana ne, ben nerelijısen nereli,xin

B o m o» alı, KarşıJ a k a h...

I ıe benim şal»anmdan runa ne

İ rter dar giıeim iıter genğ iıter karannda



Erketr:

Hanımıın sdller misin, Türtr" müsün Rum mu
Yohsa İngiliz ni Frantız ırıı? O kadar güzelıin ki!

Kız:
Sana ne ben nereliysem nerel[1im

M enem e nli, Karşı.iı ak ah...

Ve beniın şal»arımdan sqna ne

İ ster l,ısa gi.lerim ister uzun ister kararında

Erl,eh:

Güz e l Gazienirliııı, m a h al le den geçer k en

Gazienir'i alağa traldırır elLlemi deli edersin

Kız:
9Ana ne, ben nereli.; ; ı,sen nereli"jıim

G a z i e ın ir li, Karşqlı, a ka l ı...

Ve sana ne benim şal»arımdan
I ster i.ım gğıerin iüer uzun ister trararında

Sana ne, ben nereliysem nerelijıim

Harmantr öjı l ü j ı a da Karşıjı ak a h
I / e benim şal»arımdan sana ne,

hter dar gi; ıerim ister geniç iıter kararında

Yzşiı-ornr KENAR]NDA KuRuLMuş SABUN FAgnirısr öi{ ür.ınp
Bucı'naN I zıain'r1 KERvAN Köpnüsü'r.ıs ooĞnu ciosN

sin xsnveN - A CARAVAN MovING FRoM BUCA To
Izı.rın - CenıvıN BRıoce, IN FRoNT oF THE soAp

MANUFACTURE BUILT ON THE SHORES OF YESILDERE.



7 ALT'AI  Oıpu BeN ıu DaĞı Aşaır
- I r's speN Sıx MoNrrrs SrNcB I  Cnosspo rrrıs MouNrerxs
canını ,lnneme

To M1 Dear Mother

seslendiren - vocal:  Deniz Ketencoğlu

yöre - place: Bayındrr

kaynak kişi - collected from: Muharrem Üney

derleyen - collector:  Salih Urhan

inceleme tarihi - rcvision yeer by TRT: 1993

İ zmir- Bayrndır'd,an9/ * '| ik bir kadın zeybegi. Bu t iirkii Tire'de de iyi bitinir.

Salih Urhan'rn derlemesiyle annemden öğrendiğimiz yorumu birleştirerek icra ettik.

Traditional. Female zeybek songin9/4 rhythm from Bayindir, I zmir. The girl who

was seperated from her love complains of this status. This foll song is also well known

in my hometown Tire. We performed this song by blending the Turkish Radio and

Television's version and my mother's version.

7lt'a3ı oldu ben bu dğ aşalı

Yed'a,lı oldu ben bu derde, annem de düşeli
Bu;ırıın be2ler bizim hane.lıe di)şeli

Hen diişeli hem köşeli, güzelin de elleri i,onj,ah şişeli

Bir giil idim, ko4ardılar dalımdan
Cahil idiın ajıırdılar annem dejarinden
Kin alırılnış ben ajırılam.lıarimden

tarnn sarsın.ftdan bojılu bidanen de j ıar seni TiRE , TIRE, A TowN oF IZMIR. >



a FIüırnıüz F{ ı"nııı,r - Ms. Hunııuz

seslendiren - vocal:  Muammer Ketencoğlu

geri vokaller - back ı,ocals:  Deniz Ketencoğlu, Mithat Arısoy, Erdem Şentiirk
yöre - place: İ zmir
kaynak kişi - collecteıl fiom: Ahmet Yardım
derleyen - collector:  Ankara Devlet Konseryatuarr

derleme tarihi - collecıion year:  1938

İ zmir'den g,/8'lik aşk türküsü. Bu türküpi 1938'de Ankara Devlet Konservatuarınln

kaydettiS bir taş plaktan öğrendim. Traditional. Love song in 9/8 rhy,thrn fionr I zmir.

I  learnt this folk song from a 78rpm recorded by Ankara State Conserwatory in 1938.

Hamamın gubbesi a Hürmüz Hanını kireçten olur

Kızların güzeli a Hürmüz Hanım güleçten olur
Oğlanın güzeli a Hürnüz Hanım tıra{ tan olur

Ha,7dindi on j ıedi benli to7 zülüflü a Hürmüz Hanım sen kime;ıandın

,!lnı da daş qerçenli delikanhjıı a Hürmüz Hanım ıenin ıni sandııı

I ,Iamamlar.lalıtırdım a Hürmüz Hanım ruları akmaz

Saıdiğim darılmış a Hüımüz Hanım.li.izüme bakmaz

0lıem de bu rcyda a Hürmüz Haııım içimden çıkmaz

tl47dindi onlıedi benli to2 zülüflü a lrürmüz Hanım sen kime.4andın

ıllııı da laşqerçemli lelitranlılı a Hürmüz Hanım senin mi sandın

. İ zırinı-i Tünr xıorNı - I zııınıaıq Tunxısrı woMAN.



9 MuHAyyEn Tarsiıı -

kemençe; Derya Türkan

10 MiLo Mu KB MaxoeıiNi - My AppıB, Mv MıNoenrN

seslendiren - vocal;  Panagiota Mihalevi
yöre - place: İ zmir

İ zmir'den ,l./ ,t 'lük geleneksel Rum aşk şarlusı. Bu şarluyı ilkkez 1927'de Marika
Papagika plğ okıımuştur. Traditional. Rum love son8 in 4,/4thythm from lzmir.
This folk son6 was recorded on 78rpm by Marika Papagika iı 7927.

Met ta ğika matakit ıu /  Meı ta ğlika sa i.ali
Eisebasa siga ıiga,/  Kathe ağaqi alli

Milo mu ke mandarini /  Kino 2u'2ame thaxini

Ke tora2u t'ağapiıa /  Trellenom' oloena

Ke hanome l,e ninome /  ,tğapi mu7a ıena

Ela me ton tabi(dh)rono /  Pu'ne ğiğoroı sto dromo

Polla thinume na ıu i2o /  Ma san se ido ta bano

Ki a| 't in ağapi t in 2oli ,/  Kondeuo na pethano

Ela ela pu ru leğo /  lli ne tirannis ke Lleğo

Den me 2iıteıiı ma tha'rthei /  Keros na ne ?iıte?ıiı
Ston kozno otan (dh)en me vit /  0ıo ki an ıne ğire2sis

Milo mu Le nandaüni /  Kino pu'\ane tba jni

Eı-ııaı,ı, MANDALiNAM BENiM

Tatlı gözlerinde /  Tatlı güzelliklerinde
Ya»açjıa»aş unuttun /  Diğer bütün ıeıgiki

Elmam, mandalinan /  0 dediğimiz olacatr

9eni seıdim rc»eli /  Deliilıoruın
Kalbolujıoraın, silinğıorum /  Seıgilin renin için

En bızlı 2ottaa ile gel bana

Sana çoL şejı sfulemet isteıem d, /  Şo{ rnıoru. seni, görünce
D47dığun rc»giden/  KorLann öleceğim

Oel bana /  Ezilet etne, dğhJorıın ben

Şimdi inanmılıorrun /  -{ ma bir gün inandğnda
Ne i.adar da araıan /  Balamajıacaknn beıi bı dünjıada

Blmam, mandalinan ,/  O dedi§niz olacak

KBİ İPNCUB SOİO

t* .



] 1 SE(;AI I  -r4KsiM - TRUMPET SoLo

trompct:  Hiisnıi Şenleıdirici

1,ı, Uü", Kfı.Mr-:ninı DigEöi - THB Monren oF THE TrınBB AncrıBs

Seagili Da;yım, Trım?et tJstaıı,illi Rıza Suja
To h{ 7 Dcar Uncle, The Trunpet Master 4li Rizt Su

klarnet, tromper, asma dawl - clarineıte , trumpet, dawl:  Hiisnii Şenlendirici
yöre - placc: Bergama

geleneksel - rradirional

Yerel rniizisyenlerden öğrendiğim bu zeybeği, Bergamalr efsanevi trompet ustasr Ergün

Şenlendirici'nin oğlu olan klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici de çocukluğundan beri iyi
bilmektedir. 1980'lere dek Batı Anadolu'daki düğünlerde, takım adı verilen dört- beş

kişilik müzisyen grupları sahne alrrdr. Tal«mlarda trompet, klarnet, saksafon, zaman

zaman akordeon, trampet, asma daıı.rl ya da Balkanlar'da da rastladığırr.ız ijzeri zillı
büyük daınıl ya da bu sayılanların bir kısmı bulunurdu. Aslrnda sözlü bir zeybek olan

Üç Kemerin Dibeği'nin bu çalgısal yorumu ile artık yok olmayayiz tutan falüJmlarr

Bptcııaa'oı sın KuTLAMADA öı.ı sıR-A»a ysnBı NrüzisypxısnDEN oLUşAN sin "ııxıı.4" -
BAND oE LocAL MUsrclANs oN THE FRoNT! AT A FEsTryE GATHERINc rN PsncAMor\ü.

anlmsatmayl amaçladım. Traditional. Zeybektıınein9/ *  rhythm from Per5amon,

I zmir. "Three Arches" is one of the architecturel symbols of Pergamon. Thouglr it has

lyrics, I  prefered the instrumental version of this zeybek tune which I  learnr fı,oın local

musicians. The ensembles consistintof trompets, clarinets and davuls, used to be the

most common music ensembles which played at local weddings until 1980's in Wesrerrr

Turkey. Clarinette master Hüsnii Şenlendirici, who played ıhe instrurnents to this trıne

is from Pergamon. He is the son of legendary trompet master Ergun Şenlendirici.

r ı§ll,
.ı
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1, ALMA Miye - My Lovs

seslendiren - vokal: .Janet Esim

yöre - place: İ zmir
kaynak kişi - collected from: Kaden Sigurı
derleyen - collector:  Avraam Venturı
derleme tarihi - collection year:  1990

İ zmir'den Yahudi İ spanyolcasi'nda söylenmiş 8/8'lik geleneksel Yahudi aşk şarkısr. Bu

şarkıyıJak Esim'in arşivinden aldık. Traditional.Jewish love and seperation song, sunt in

Judeo- Spanish in 8,/ l rhythm from lzmir. I  learnt this song fromJak Esim's collection_

CeNrıı BBNivı

Canıın benim »ahit geldi

Şindi gideceksin

Nasıl nasıl gidelıin
Sensiz gülüm ne.lı le.lıim

Sen beni bırakıp gideceksin

B e n ıe nd e n biç.lı a hınmadırn

Nasıl natıl gid,e; ıin

O se»diğim olnadan

Giderk en 1ıollarda
Beni aklından çıi,arma
Kin bili,r kixüreğin
Beni hatırlajacah, nı

Bir Magriqli bana aşıL

Orada doğıııanış biri
O hepxaşanaLta

D e rin li L l e rin d e Lal b inin

Canıın beniın vahit geldi

Şimdi gidecehsin

Nanl nasıl §de;ıin
flensiz gülüm ne.lı le.lıim

Alna mi,jıa yino la ora

Aqarir teıar agora

komo i kono me ire
sınü roza komo are

Tu te»as aıni me deıhas
yo de t i no tu»e heıhaı
kono i kono me ire
Sin akqıa Le aıni

En ta ı[ yaje i en tas i.aminos

S!7em2rey»ame en t ino

trh tu Lorann k en lo ıaııe
,LLodrar teııaı de mi

una mora me ndınora

No es mora de nagıon

Ela et mora 2or ke mora

Aryento de ıni koraton

.ıI lma mixa ıino la ora

ıllıartir teıas agora

komo i h,omo me ire

sinü roza homo are

&



1+  Şu I zMiR'oeN Çrxinoeı< siz Nan Grıin
- Fnovr I zırrn Coııes SBg»ıgss Poııponır.ıarps

seslendiren - vokal:  Mummer ketencoglu

geri vokaller - back vocals:  Mithat Arısoy, Erdem Şentürk
yöre,place:İzmir
kaynak k\ i - collcctcd fiorn:  Ahmet Yamacr

derleyen - collcctor:  Muzaffer Sarısözen

inceleme tarihi - revision ycar by TRT: 1978

İ zmir'den 9/+ '| ik aşk ve ayrılığa dair kadın zeybeğ. Annemden öğrendi$m bu türkü
bugün de İ zmir- Karaburun yöresinde dans eşliğinde söylenir. Traditional. Female

zeybek song on love and sepcration inP/+  rhythm from Izmir. Traditioııallywomen

around Karaburun- Izmir dance to this tune which I  learnt from my mother.

Şıı İ zmir'den aman çetrirıtehıir efem de nar gelir
Sırmalı ce2ken aman ince bele efem de dar gelir

Şu gençlihte anan dlüm bana efen de zor gelir

Ca»ır İ zmir aman Kordon bqyun efem de şen olıun
Seni benden aman alıranlar efem de i.ör olsun

{ Jzun olur aman genilerin efen de di,reğ
Ne sert olur anıan efelerin h4pdindifireği
Sen şölle lur aman kızlar çekıin efen de hüreği

Ca»ır İ zmir aman Kordon bolun efem şen olsun

Seni benden aınan alııranlar efen de Ltir olsun

15 To DERvisıri - Tırg DgıvısH

seslendiren - vokaI :  Stelyo Berber

kemm taksimi _ violin solo:  Baki kemancr

beste - composition: Evangelos papazoglou

Bu şarlıı 79l0'| ed,a farklı sözlerle İ zmirli müzisyen Kostas Karipis tarafından plaga

okunmuştrır. İ zmirli uü ve besteci Ermeni kökenli Markos Melkon Alemşeryan

tarafından 1950'lerde söylenen hali döneminde çok sevilmiştir. This song was reco_rded

by I zmirian musician Kostas Karipis in 19]0s. Tlre version sung in 1950's by lzmirian-
born Aımenian singer, composer, ınd great lutanist Markos Melkon Alemsherian,

was very well known in its period. I  clinged to Alemsherian's version of "To Dervisaki"

Ime ena deııiıaki ah to leo

Tin patrida ınu thimame hi olo h,leo

Ke to ihno * o krasaLi
Na mu figi to meraki

Sto kafe dmdn

,lh.yandim anan

Otan pezo tahsimaki meraklono
'fin patida ma tbimame hi olo liono

Pote ftobia 2ote 2luti
pcıo me merali uti
Sıo l.ıfe aman

,lh.yaııdiın aırgn

Drnviş

Ben bir deııişin ah menletretiıni hatırlar ağanm
Kendimi şaraba ıei2 Lafe amanlarda gezeiın

Tai.siınimi.iı a2arken m em le ketini h anrlar,
erine.lıe başlarım

Bir gün fahir, bir gün zengin

Kafe amanlarda ntkuı! adumu çalanm

MiRKos Mır-roı AırırşERyAN - Menros MELKoN
Aı-esHenıeN (189, - ı96r). 

^



16 GÖKçEN Erg'ıı - Gorcrısş rııB HBno

ses[end.iren - vokal:  Muammer Ketencoğlu

geri vokaller - back vocals:  Mithat Arısoy, Erdem Şentiilr
yöre - place: Odemiş

kıynak kişi _ collected from: Avni Güler
derleyen - collector:  Muzaffer Sarrsözen

derleme tarihi - collection year:1941

İ zmir- Ödemişıten 9/4'lik zeybek. Bu t iilrkü 20. yüzyıl başlarında İ zmir çevresinde
yaşamlş olan GÖkçen Efe'ye yakılmıştrr. Kurtuluş Savaşı'nda krzanlarryla birlikte Türk
Ordusu'na destek vermiştir. Traditional. Zeybek song in 9/+  rhy"rhmfrom Odemis, I zmir.
This zeybek song is in praise of amous hero (efe) Gokchen who lived arorınd I zmir at

s ı the betinning of twentieth centurl. He and his troop supported Turkish army durint
The Tıırkish'War For Independence in 1920s, The song describ'es his heroism and wealth.

Gökçen Efe'm aırıan ama?ı iner gelir iniYen
trh herlanlan görünmüyor la gümiişten aman

Göhçen Efe'm aman aman şimdi gelir döğüyen

ı| b GöLçen Efe'm efelein de efei aman

ılh alnn günğ2ara dolıı da Leud aman

Göi.çen Efe'ın d,mıın amaıı efekrin efesi

ıtb alnn günüş 4ara dolu da kesed aman

Bozdğ'ndan aman aman gelir onan gür rei

ılh Göi.çen Efe'm efelein de efei aman

lh alan günüş ldrd dola da hesei aman

lik
Göxçrı.ı Err 1 GorcıııN Ere.



17 YALo Yaıo - Fnovı Coesr ro Coısr
CleoniLe Tzoanaki'le

To Cleonike Tzoanaki

seslendiren - vokal:  İ vi Dermancı

geri vokaller - back vocals:  Stelyo Berber, Hüseyin Tuncel

yöre - place: Alaçatı, Çeşme

İ zmir- Çeşme- Alaçatr'dan sirto formuırda Z/4'liJk geleneksel Rum aşk şarkısı.
Traditional syrto. Rum love song and dance tune in 2/+  rhythm from Alaçatı- I zmir.

Kryı Kryr

Gözlein.yaktı beni ama

ben onlarla gurur du.lujıorum

Uzan ıüre görernezsem

Terclli bulanam, ğanm

Çık da ıeni görelıiın

Terclli balaym

Herhes seni boş»ernemi söj,lü.yor

Ne.lıa7 acağım, bileni,1 orun
Bir ıaat görmeseın seni
ıtklımı kaynjıoraın

Kyı i.ıjıı balıL i.ovahjorum

Sen de kovala, biriciL rc»gili,n

HerLes onu boşıermemi söxlüjıor

ılncaİ , ben içiınden dua ediyorım
Hazreti İ sa'm onu bana göster dfue

ılnan kızar, ağabe.yi, kızar
Birbirleinin dengi değil dfue

Ta maüa ru me ka2sane

Ma ego ta kamarono

ki an kano meret na ta ido

Kleğo ke de merono

Eiğa na se ido ,/  Na pariğoritbo

oli mu len na s'aınitho
Den krcro ti na kano

Ke ğo ınian ora an de se ido

Ton nu ınu ton ebano

Yalo jıalo ylo, 4ıaral,ia i.iniğo

Kiniğa ta Li ei, ağaqi nu hii
oli mu len arniıu to :

Ke Latiğorise to

Ke eğo leğ' a7o ,neıt,na
Hrİste nu2rouale to

Maloni i mana t is
Maloni ki 0 ddelfos t iı
Pos 1ıefti andama t is
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