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Mozaik'e borçluyuz
Erdir Zat

1980 yılının son günleriydi. İki arkadaş
Ortaköy Camii'nin arkasındaki Deniz Park
çaybahçesinden çıkmış durağa yürüyorduk.
Akşamın alacakaranlığı henüz çökmeye
başlamıştı. Meydana çıkmak üzere köşeyi
döndüğümüzde devriye gezen mavi bereli
jandarma komandolarıyla yüzyüze geldik.
Durdurulduk. Başlarındaki çavuşu daha önce
rastgeldiğimiz çevirmelerden tanıyorduk.
Gene böyle bir arama-tarama-kimlik sorma
rutininden geçeceğimizi sanmıştım. İçgüdüsel
bir hareketle kimliğimi çıkartmaya kalkıştığımı
hatırlıyorum. Saniyesinde ikimizi birden derdest
edip yüzükoyun yere yatırdılar. Neye uğradığımı
anlayamadan enseme dayanan soğuk metali
hissettim. G3 otomatik piyade tüfeğinin
namlusuydu. Böylesiyle ilk kez karşılaşıyordum.
Hiçbir zaman tam olarak adlandıramadığım bu
karmaşık duyguyu hayatım boyunca zihnimde
yeniden ve yeniden canlandırabilmeyi
başardım. Devlet beni ölümle tehdit etmişti.
Onaltı yaşındaydım.
İlkgençliğini seksenlerde yaşayanlar talihsizdir.
Herhalde hiçbir kuşak ergenliğinde bizler kadar
korkutulmamıştır. 12 Eylül rejiminin laboratuar
denekleriydik. Özellikle bizim için geliştirilmiş,

geniş ölçekli sistematik yöntemler uygulanarak
özenle sindirildik. Halledilecekler listesinde ilk
sıradaydık; üniversite çağına geldiğimizde YÖK
hazırdı. Kitlesel tapınmalar halini alan faşist
propagandanın etki alanının dışında kalanlar
için hayat misliyle zordu. Alternatifsizdik. Bu
yüzden seksenler öncelikle kasvettir, derin bir
sıkıntıdır. Varoluşçuluğu böyle keşfettik.
Yaşımızla tezat oluşturan bir iç yolculuğa
çıkmak durumundaydık. Kafka'nın kara mizahı
bize nefes payı sağlıyordu. 12 Eylül döneminin
galiba tek kazanımı, bunaltının üstesinden
gelmek için sarıldığımız yüzlerce kitap ve bir o
kadar müziktir. Yapacak başka bir şey yoktu.
Sahiden alternatifsizdik.
Mozaik böyle bir toplumsal iklimde ortaya çıktı.
Hayatımızın üstüne çöken kara bulutları
dağıtmayı öneren bir çağrısı vardı ve bunu
olabilecek en iyi zamanda, 1983 gibi hayli
"erken" bir tarihte dillendiriyordu: Ölümden
Önce Bir Hayat Vardır... Dünyanın farklı
coğrafyalarından derlenmiş, farklı dillerdeki
hayat temalı folk şarkılarından oluşan bu konser
albümü seksenlerin ilk yarısının dağınık karşı
kültüründe efsane haline gelmişti. Temiz
kaydına çok sonra kavuşan birçoğumuz albümü
kasetten kasete yapılan kötü kopyalardan
dinledik. Unutmak mümkün mü, denk geldiğim
kopyalardan biri Selami Şahin kasedinin üstüne
kaydedilmişti. Bu yönüyle 12 Eylül döneminin
halis yeraltı ürünlerindendi.

Daha sonra gelen Mozaik albümleri, ilk albümün
aslında özel bir albüm olduğunu ortaya çıkardı.
Normalde bu tür cover albümleri gruplar kendi
çizgisini belirleyip oturduktan çok sonra, bir
fantezi olarak yapılır. Mozaik'te bunun tam
tersinin gerçekleşmesi bana her zaman önemli
bir ayrıntı gibi gelmiştir. Çünkü Mozaik her
şeyden önce bir proje grubudur. Her biri farklı
müzikal yönsemeleri olan, bir kısmı kendini
müzik dışındaki alanlarda da ifade eden grup
elemanları, bazen bir şarkıya getirilen yorum,
bazen küçük bir vokal katkısı, bazen koca bir
albüm şeklinde ortaya çıkan projeleri hayata
geçiren gönüllü aktörlerdir. Mozaik'in bu
özelliği daha formal bir grup görünümü aldığı
zamanlar da değişmedi. Dikkatli bir Mozaik
dinleyicisi, yeni dinlediği bir parçanın hangi
elemanın/elemanların
projesi
olduğunu
kestirebilirdi. (Kuzu'nunkiler hariç tabii; o her
zaman şaşırtırdı.)
Öte yandan, proje kimden gelirse gelsin hep
birlikte hemhal edilirdi, kolektif yaratıcılık
Mozaik'i grup yapan nitelikti. Harcıalem bir
Mozaik sound'u yoktur, ama bu deneysel müzik
atölyesinin ayaklarının yere basmasını sağlayan
genel üslup bütünlüğünden söz edilebilir. Asla
eskimeyecek Ardından (1985) albümündeki
Kör Uçuş şaheseri bu yerçekiminin en güzel
örneği olmalı, peşinden gelen Onüç de
sağlaması...
"Mozaik'in türü ne" sorusu ya bazı ilgisiz müzik
türleri art arda sıralanarak cevaplandı ya da
cevapsız bırakıldı. Bugünden bakınca durum o

kadar belirsiz değil galiba. Mozaik bütün bu
nitelikleriyle bir progresif rock grubudur.
Mozaik ile arasında akrabalıklar kurabileceğimiz
birçok progresif rock grubu gibi türler arasında
gezer; etkileşim içinde olduğu elementleri
soğuk veya sıcak füzyona tabi tutar. Zaten rock
dediğimiz şeyin bizatihi kendisi füzyondur. Ne
var ki, Mozaik bunu yaparken eklektik değil,
kelimenin tam anlamıyla otantiktir. "Bugünü
ancak böyle anlayabiliyoruz, ancak böyle
anlatabiliriz," der gibidir.
Madem birinci tekil şahıs yazarak ilkemin dışına
çıktım, bari daha da kişisel yorumlarla bunun
tadını çıkarayım. Bugün yeniden baktığımda
Mozaik çizgisini en çok Soft Machine'in koca
yüreği Robert Wyatt'ın yapıtına benzetiyorum.
Müzikal benzerlikler bir yana, Wyatt'ın ortaya
koyduğu evrensellikten, ortak insanlık kültürüne ait olmaktan ve bunun işleniş biçiminden söz
ediyorum. Mozaik'in kendi çizgisinin ilk
örneğini verdiği Ardından albümünü dinlediğimizde bize en çarpıcı gelen şey evrensellikti.
Dinlediğimiz şey kategorik olarak Pink Floyd'ların, King Crimson'ların, Frank Zappa'ların
dünyasıyla ilişkiliydi. Çook Alametler Belirdi
(1988) ve Plastik Aşk (1990) albümleri bunu
pekiştirdi. Ama o zamanlar bu durumu tarif
edebileceğimiz kavramlar henüz oluşmadığı
için "demek biz de yapabiliyormuşuz"
duygusuyla yetindik. Buradaki biz önemliydi,
çünkü Mozaik bütün vasıflarının yanında, buralı
bir gruptu.

12 Eylül darbesi genç, dinamik, heyecan ve
umut dolu bir toplumun hayat damarlarını
kesti. Yetmişlerin devasa kültürel birikimi
sonraki kuşaklara aktarılamadı. Anadolu Rock
akımının, etkin olduğu yıllardan en az yirmi yıl
sonra, ta ikibinlerde yeniden popülerleşmesi bu
acı gerçeğin göstergesidir. Batı'da rock ellilerden
bugüne kesintisiz olarak birbirini izleyen
akımlarla ilerlemiştir. Rock tarihi bu akımlar
arasındaki etki-tepki ilişkisiyle örülmüştür. Bu
süreç bizde acımasız bir kılıç darbesi yedi. Hayat
normal akışında seyretseydi, Anadolu Rock
akımının ardıllarının seksenlerde ortaya çıkmış
olması, yetmişlerle etki-tepki hesaplaşmasını
bitirip yoluna devam etmesi gerekirdi. Varolan
altyapı imha edildiğinden, seksen kuşağı
kültürel alanların tümünde zorunlu bir yeniden
inşa süreciyle uğraşmak durumunda kaldı.
Mozaik'in öncesiz ve büyük ölçüde sonrasız bir
grup olmasının en önemli sebeplerinden biri bu
tarihsel kesintidir. Gene de birçok nitelikli grubu
etkilemiştir.
Mozaik her anlamda zamansız bir gruptur.
Müzikal tercihlerine bakarsak, aslında kendinden önceki müzikal hareketlere tepkilidir; ama
bu konuları tartışmanın zemini ortadan
kaldırıldığı için eleştirisini sıcağı sıcağına ifade
etme şansını pek bulamamıştır. Yetmişlerin
bitmek bilmez yerellik-evrensellik tartışmalarına ışık tutacak hayli olgun bir sözü vardır; ama
bundan önce söylenmesi gerekenler o kadar
fazladır ki, sıra gelmez. Bu yüzden Mozaik
popüler müzik tarihimizde çöl kaktüsü gibi
durur.

Mozaik'e çok şey borçluyuz. Albümlerinin
yeniden basılması Mozaik'i hakkettiği yere
oturtmak için bir fırsattır. 12 Eylül'ün kayıplarını
yerine koyamayız belki, ama saygın bir direniş
hareketinin kazanımlarını bu vesileyle yeni
kuşaklara aktarabiliriz. Evet, ölümden önce bir
hayat vardı ve biz onu yaşadık!

Merhaba çok sevgili Arkadaşlar!

Uzun bir zaman sonra sizlere tekrar Mozaik
olarak hitap edebilmek çok güzel!
Evet, en sonunda "1983 - 1995" arasında kaset
olarak çıkarmış olduğumuz dört albümümüzü,
Ölümden Önce Bir Hayat Vardır, Ardından,
Çook Alametler Belirdi ve Plastik Aşk’ı sizlere
CD olarak ulaştırabiliyoruz. Ancak hepsi bu
değil; madem ki bu kadar geciktik, o halde şu işi
tam yapalım deyip ilave hoşluklar için arşivimize daldık; 12 yıl boyunca kayda aldığımız prova
çalışmalarından, gün ışığına çıkmamış bestelerimizden, ev ve konser kayıtlarımızdan tarayarak
bir seçki hazırladık (CD-5 ve CD-6). Yayınlanmamış parçalarımızın o zamanlarda kayıt edildiği
koşulların çeşitliliğine bakıyoruz da, doğrusu
listemiz adeta müzik teknolojisinin geçirdiği
dönüşümlerin bir çetelesi gibi; biz ilk olarak
makara teyple başlamıştık, zaten o sıralar
birbirlerimizle de sabit telefonlardan konuşur
(laf aramızda Timuçin (Gürer) hala öyle yapıyor),
hatta her evde telefon bile olmadığı için
(mesela benim) telefona komşuya gider gelir,
posta kutularımıza postacının getirip bıraktığı
elle yazılmış mektuplar alırdık. Makara teypten
kasete, oradan 4 kanallı / 8 kanallı kasetli
teyplere, sonra dijital video kasete, derken

DAT'a, MD'ye ve oradan CD'ye, sonrasında da
bilgisayar harddisk'ine kayıt yapmaya kadar
geldik sonunda. Zaman zaman ya kaydı biraz
fazla eski olduğundan, ya da oldukça az
işlenmiş düzeyde olan parçalarımızı işin içine
katıp katmamakta tereddüt geçirdikse de
bunca yıl sonra çok acımasız olmayıp çalışma
sürecimizi, 1983-95 yılları arasında bizi etkilemiş
olan müzikal veya toplumsal çok çeşitli şeylere
verdiğimiz tepkileri sizlerle paylaşmanın
sonuçta daha önemli olduğunu, bunu daha çok
istediğimizi fark ettik... Böylece 5. ve 6. CD
şekillendi ve elinizde tuttuğunuz KÜLLİYAT
oluştu.
Galiba 1998 yılıydı, bir öğle vakti İstiklal
caddesinde yürürken neredeyse hiddetle
üzerime gelerek bana parmağını sallayan ve
"Bize Mozaik'imizi geri verin!" diye bağırıp
giden gençten bir adam vardı... Yine bir cafe'de
karşı masadan epey müddet baktıktan sonra
yanıma yaklaşıp Mozaik'ten söz açan birisi daha
vardı... İstanbul'da Nardis kulüpte çaldığım bir
akşam da aynısı olmuştu, 1995'ten beri her yıl
böyle rastlaşmalar oluyordu. 1995 yılında bize
yazılan son mektupta "...bir başka anda yine
sizleri bulabilirsem çok sevinirim. Biçimi ne
olursa olsun var olduğunuzu bilmek çok güzel,
hatta umut verici!" diyordu bir sevenimiz.
KÜLLİYAT’ın tamamlanıp ortaya çıkması bütün
bu paylaşılanlar için, sizler ve bizim için, hem de
bundan sonrası için şarttı... Bu nedenle şu anda
çok mutluyuz.

Arşive dalmak demek, sizlerin de bileceği gibi,
insanın eski yıllarına dalmaya kalkması demek.
Toz demek. Burna dolan, parmak uçlarından saç
diplerine kadar sinen tozla birlikte başka bir
boyuta gömülmek... Üst raftaki şu nota
defterinin kıvrık kenarının size mahzun mahzun
bakması, o basılmaktan vazgeçilmiş afişin
çizimlerinin yüzünüze hain hain sırıtması, dolap
kapağını açtığınızda sağa sola kaçışıveren
şeylerin gizli kıkırtısı derken... Şimdiki zamanda
aralanan kapıdan geçip kendini geçmişte
buluvermek demek. Tonlarca müzik kaydı bir
yana, nota defterleri, konser dosyaları,
partisyonlar, stüdyo notları, kayıt-miksaj, turne
planlamaları, şarkı sözleri, basın haber yazıları,
konserlerin ilan ve bilet örnekleri, afişler,
program dergilerimiz, fotoğraflar, iç yazışmalar,
toplantı notları, röportajlar, iç çizişmeler, özlü
sözler, alıntılar, katılınmış-katılınmamış müzik
yarışması formları, yarışma komiteleriyle
yazışmalar, TRT sansür kuruluna parça başvuru
dokümanları (parçanın sözü/notası/başvuru
formu ve sonra bize gönderilen gerekçeli
cevap), konser yapabilmek için prosedür
listeleri: Sıkıyönetime başvuru dokümanları,
Mozaik-severlerden bize yazılmış mektuplar,
besteler hakkında ön notlar, prova ve konser
hazırlık notları, albüm prodüksiyon notları, efekt
listeleri (parçalara ve enstrümanlara göre
dağılım), eksik işler listeleri... Sonra yine nota
defterleri, yine konser dosyaları... Her repertuar
için tekrar, her dönem için ayrı ayrı... Bilet
örnekleri, yazılar, notlar...

En iyisi baştan başlayalım; 1983 yılıydı, bir
şarkıda "Biz ölmeden önce de bir hayat var mı?"
diye soruyordu. Biz de Haziran ayındaki ilk
konserimizde "Ölümden Önce Bir Hayat Vardır!"
diye haykırmak istedik... Bir yandan yardım ister,
bir yandan da kör kütük uyuyan birini uyandırmak ister gibi. Konseri çok canlı bir Macar
parçasıyla bitirdiğimizde coşkun kemancımız
Mehmet'in (Tütüncü) son notasıyla seyircinin
bir kitle olarak ayağa kalkıp alkış kıyamet
üzerimize bir yürüyüşü vardı ki... Hiç unutamayız; ortalık sanki kurumuş çalılarla dolu bir
tarlaya kibrit çakmışsınız gibi oldu. Bu, tematik
konserlerimizin ilkiydi; sahne üstündeki her şey
bu konu etrafına örülmüş, bütün güçlerimiz
buna seferber olmuştu. Hemen sonraki
günlerde röportajlarda "söylediğimiz şarkılardaki insanlar kederlerinde neşe buluyorlar,
kederleri onlara acı vermesine rağmen gülebiliyorlar ve kederlerini nasıl kabul edeceklerini
öğreniyorlar / Hayatı kendisi dışında organize
edilen, dahası bunu kabullenen insanlar
bugünlerini yaşayamazlar, 'yaşayan ölü'dürler /
Şiarımız 'ümit etmek değil, coşku duymak / an'ı
yaşamak', yani aslında belirsiz olan yarınlara
duyulan ümit ve bekleyiş halinin durgunluğu ile
bu an'ı ertelememek, yok etmemek," diyorduk.
1980 sonrası içinden geçtiğimiz durumda
bugün'ümüzü o kadar yok edilmiş hissediyorduk ki, bunlar kendi iradesine dayanarak
kendini salmadan ayakta durmanın bir nevi
formülleriydi bizce. Sahne üstü tavrı bizim için
başlı başına önemli bir konu oldu; "sahne
neresidir?" ile uğraşırdık. Üstelik grup üyelerinin
Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları'nda (BÜO)

çalışmış olanları için çok tanıdık olan Brecht
tiyatrosunun "dördüncü duvarı yıkma" ve
"eğlendirme" fikirleri müzik yaparken de bizi
çok beslemiştir. Tiyatroda Brecht'in "seyirciye
orada değilmiş gibi davranmak yerine dördüncü duvarı kaldırıp bilakis gözlerinin içine
bakma" fikrinin bizim için müzikte bir izdüşümü
vardı: Sahnede informellik, seyirciyle iletişimde
karşılıklılık (mümkünse konserde interaktiflik;
seyirciye müzikal işlev verme) ve şeffaflık...
Sahneden sizli bizli çok kibar anonslar yapma
fikri bizi sıkardı, sahnenin çok yüksek olmasını
da bizi seyirciden koparacağı için sevmezdik.
"Sahneyi bazen delifişek, bazen duygulu bir
panayır yerine çevirmek istiyoruz" demiştik.
Netekim Ölümden Önce Bir Hayat Vardır
konser afişinde Kemal Gökhan (Gürses)
Bruegel'in bir panayır yerini gösteren tablosunu
yeniden çizmişti. Hemen konser sonrasında
sahne tavrımız için gelen övgülerin yanı sıra bir
eleştiri de: "Konserin amacı coşku mu?" diye
soruyor, "Ölümden Önce Bir Hayat Vardır gibi
konserler insanları coşkuya, eğlenceye
alıştırıyor, kaliteli ama eğlencesi daha az olan
konserler rağbet göremeyecek" diyordu. O
sıralar "ciddi müzik mi / hafif müzik mi" diye
uzun uzun tartışılırdı, bizim buna cevabımız
Kurt Weill'ınkiyle aynıydı: "İyi müzik!" Çünkü
bizce suni bir bölmeden başka bir şey değildi
bu. Eğlenceyi hiç bir zaman "hafiflik" olarak
görmedik, insanı eğlendiren bir şey ona
mutlaka bilmediği bir şey de katıyordur.
Brecht'ten anladığımız "eğlence denen şeyin,
yeni bir şeyi fark-ettiğiniz anda oluştuğu" idi,
insanları hakikaten eğlendirebilmek "ciddi" bir

iştir. (Ayrıca şunu da sormalı: Hafifliğin nesi var?)
"Yadırgama" denen şey de, size eskiden beri
"çok doğal" gelen şeyin aslında hiç de doğal
olmadığını hayretle fark ettiğinizde başlıyordu.
Bu sayede o "doğal olmayan şeyi değiştirme"
imkanına kavuşulabilirdi. İşte biz de o yıllarda
kanıksamak istemediğimiz kötülükleri hep
"yadırgamak ve yadırgatmak" istiyorduk—bu
yıllarda da istiyoruz. :)) Hem böylece ilelebet
sürmeyeceklerini unutmazdık belki de. Seyirciyle iletişimde şeffaflığın bir örneği ise, her sefer
düzenli olarak yaptığımız konser sonrası
sohbetleriydi. "Müzik türlerini ve izleyici
kitlelerini sınırlandırmak istemiyorlar, ama
onları dinleyenin neden dinlediğini bilmek
hoşlarına gidiyor" diye yazmışlardı hakkımızda,
seyircilerin konserde ne hissettiğini, ne algıladığını anlamak isterdik.

Kafamızda bir yandan bu konuları taşırken, bir
yandan da dönem gereği sıkıyönetime yaptığımız konser düzenleme başvurularıyla uğraşıyorduk. İçten içe "bu kadar uğraştık, ya izin çıkmazsa?" diye de dertleniyorduk. O sıralar bir sürü
konser bu "sınav"ı geçemezdi, Ölümden Önce
Bir Hayat Vardır için üçüncü başvuruda izin
çıkmıştı, netekim. Aynen eskiden yurt dışına
yollanan kasetlerin postanede sansürden
geçmesi gibi: Sen içinde ne olduğunu ibraz
ederdin, onlar da zaten ayrıca açıp içine
bakarlardı, bu şekilde çoğu paket yollandığı
yere varamamıştır.
Konserden sonraki dönemde kendimiz
yapıştırarak ürettiğimiz ikiz kasetleri vardı
Ölümden Önce Bir Hayat Vardır konserlerinin.
Her birini elle imal ediyor, bunun için de bazı
prova akşamlarının son bölümünü kaset
imalatına ayırıyorduk; iki kaset kapağını
aralarına aseton sürerek birbirine yapıştırır,
zahmetli de olsa böylece binbir eğlenceyle o
ağır akşamların havasını beraberce atlatırdık.
Hatta o aralar Timuçin'in Ortaköy'de bir kasetçi
"tükkan"ı vardı, orada bizim ikiz kasetleri de
satardı. Sonra Cafe Çello vardı... 1984 sonlarıydı,
o sırada kendi içimizde üç gruba ayrılmış,
üzerinde çalıştığımız repertuarı dönüşümlü
olarak haftada bir orada çalıyorduk. Yıllar sonra
daimi bir seyircimizden, röportaj kasetine
yapılmış bir kaydını bulduk oradaki bir günün.
Bu çalmalar epeyce farklı, sıcak ve samimi bir
araya gelişler demekti seyircimizle.

Kafamızı kendimizin sorup kendimizin cevapladığı, bazen ciddi, bazen da ironik röportajlar
yazmaya taktığımızı hatırlıyorum, hatta bir
tanesi Somut gazetesinde yayınlanmıştı
(MOZAİK soruyor, Mozaik cevaplıyor). Sanki
röportajlarda bir türlü istediğimiz sorulara
kavuşamadığımız için istediğimiz konuları
gündeme getiremiyorduk, örneğin röportaja
gelen muhabir yaptığımız müziği dinlemiş
gelirse çok şaşırır ve sevinirdik. "Genellikle
röportaj, genel sorularla başlayan, genel
cevaplara ulaşan, bu genel cevapları da
genellikle çarpıtarak aktaran genel bir olgudur"
diye düşünüyorduk o zaman. Saruhan (Erim)
hayali bir röportajcıyla yaptığı hayali bir röportaj
yazmıştı, şöyle soruyordu: "Sizce anlamak için
mi soru sormak gerekir, yoksa soru sormak için
mi anlamak gerekir?" veya: "Sizce soru ile cevap
arasında bir ilişki var mıdır?"
1984'te An Meselesi konserlerimizi yaptığımızda konu bütünlüğü yine önemliydi: "Bugünün
isteğinin peşine düşmek an meselesidir! İstemek
an meselesidir! Umut edebilmek an meselesidir!" gibi notlar almışız. "Yaşamak bir an meselesi" demiş Meltem (Ahıska).
Bir de "kişiyi değil, onun ürettiği işi" vurgulamak
gibi bir derdimiz vardı; bu yüzden grubun
adındansa konserin adını daha çok öne
çıkarmak isterdik, böylece an hak ettiği önemi
kazanacaktı, örneğin iki yıl önce çok harika bir iş
yapmış olabilirsin, ama bununla yetinemezsin,
o işle kazanmış olduğun ismine yaslanıp
gidemezsin, tekrar ve her an yeniden iyi bir iş

yapmalısın, ismin değil işindir yücelmesi
gereken diyorduk. Konserlerimizi bir tema
etrafında kurgulamak da yine an'la ilgiliydi:
Kendimize sorun ettiğimiz yaşama gündemlerimiz vardı ve bunlar gelişip değişip duruyordu,
biz de gündemimiz değiştikçe yeni bir tema
etrafında kuruyorduk konserlerimizi (1987'ye
kadar bu böyle gitti, bir de 1992'deki Bahar
Ayini oldu sonra). Konser öncelerinde de o
repertuarın ruhunu yansıtan “program dergileri”
hazırlıyor, seyirciye dağıtıyorduk, program
dergilerimiz şeffaflık isteğimizin bir başka
şekliydi. Daha sonra farklı evlerde yıllarca
saklanmış olanlarına rastladık. 1984 An Meselesi konserinde "Punkadiddle" (CD-6) parçasında
seyirciye de müzikal bir işlev vermiş, beraber
çok eğlenmiştik.
O konser sonrasında seyirciyle sohbette bize
çeşitli soruların yanı sıra "Bu sefer niçin elektro
gitar ve davul kullandınız?" diye öfkeyle hesap
soranlar da oldu, o sırada EGitar kullanmak
şimdiye göre çok daha yabancı kaçan bir
tutumdu, gerçi bunun tam karşıtı da aldığımız
bir mektupta mevcuttu: "Sazla, bağlamayla
çalınca iyi, ama benzer bir şeyi EGitar ile çalınca
kötü mü oluyor yani? Türkiye'de müzik
yapıyoruz diye bağlama kullanmak şart mı,
EGitar yasaklı mı?" Mozaik o dönemde en
baştan itibaren "devrimci şarkı" deyince sözlerin
belki devrimci, ama müzik kısmının "eski"
türkülerden alınmış olmasını yadırgardı,
türküler güzel olmadığından değil, ama bu
tutum sözlerde devrimcilik hedeflenirken
müzikte ne olduğuyla ilgilenilmemesi anlamına

geliyordu bizce. Elektro gitar öfke uyandırmıştı,
ama öfkelenenlerin daha önce sevdikleri halk
şarkılarını çalarken kullandığımız İspanyol gitar
da "yerli" sayılmazdı.
An Meselesi’nde artık yorum parçalarımızın yanı
sıra ufak beste denemelerine de yer vermeye
başlamıştık. "Mozaik'in amacı dünya kültürlerinin sesi olan şarkı ve türküleri seslendirmek ve
bu zincire kendi besteleriyle eklenmek,” diye
yazmışlardı. Evet, kısa vadede hedeflerimizden
biri icra ile deneyim kazanarak kendi sözümüzü
söyleme noktasına gelmekti; repertuar, konu,
yorum, tavır bizim deney nesnelerimizdi. Beste
yaparken de deneye çok açıktık. (Batı) Alman
Radyosu'nda (WDR) Mozaik'i konu eden bir
programda "şüphesiz ki, dünyada deneme
yapmaktan en çok sevinç duyan müzik
gruplarından birisi" diye tarif edilmiştik. "Sizin o
deneysel-araştırmacı tavrınızı çok seviyorum,"
diye yazıyordu bir seyircimiz.

Bazı parçalarımıza yedi değişik düzenleme
denediğimiz olmuştur, herhalde tarihimizde bu
yarışı "Karadenizli Balıkçı" (CD-5) kazanır, o
kadar çok versiyonu vardı ki, buraya hiç değilse
ikisini alalım istedik. Bazen bu halimizle dalga
geçmek için kendimize MAZO-İK derdik.
Ancak bestelerimizi çalmaya başladık diyebileceğimiz konser daha ziyade 1985'teki Bir
Bulutun Ardından oldu. Konseri hemen ilk
stüdyo albümümüz Ardından takip etti (ve ilk
baskısında henüz "bandrol" yoktu!) Bir
sevenimiz: "Türünüze pop jazz diyorum, jazz
rock diyorum, ama karar veremiyorum...
Ardından eğer taklit değilse ayakta alkışlıyorum. Parçalarınızdaki enstrüman giriş çıkışları
çok iyi ayarlanmış, böyle bir şeye alışık olmamama rağmen kısa sürede benimsedim. Mozaik
dinlerken bir dönem boyunca Jethro Tull, Pink
Floyd, Led Zeppelin dinleme ihtiyacı duymuyorum... Ayrıca hitap edeceğiniz kişilerin düşüncelerini öğrenme isteğiniz ilginç, daha önce böyle
bir yol denenmedi sanırım." diye yazmıştı. Bir
başkası da "Ezginin Günlüğü'nün "Alagözlü
Yar"ı da nitelikli, sizin Ardından ise caz tınılarını
taşıyor kulağıma" diyordu. "Bazı gruplar taklit,
bazılarının müzikleri ise sadece insancıl sözlere
dayanıyor. Ardından’ı dinledim. Müzikle
büyüsü yüzünden uğraştığınız için sizin yeriniz
ayrı!" diyen de vardı. Biz de, "Mozaikleriz; aşağı
yukarı sayımız kadar fikir ve müzik eğilimi
sahibiyiz. Çok yönlü müzisyenler, dahası çok
yönlü insanlar olmak hep isteğimizdir,"
diyorduk (1986).

Albüm çıktıktan sonra beş parçamızı TRT'ye
yollamıştık. Çalınabilmeleri için sansür kurulundan geçmeleri gerekiyordu. Gelen cevapta bir
yandan "çok başarılı çalışmalar, kutluyoruz"
cümlesi yer alır ve dört parça geçerken,
"Bitmeyen" şarkımız için ise “Müzik: Yayınlanır,
Söz: Yayınlanmaz (’Biz ki sessizlik ve huzur
düşlememeyi öğrendik seninle / Kavgadan ve
coşkudan korkmamayı sevda belledik / Elbet
biliriz ayrılığı göğüslemeyi de’ kıtası TRT Yayın
İlkelerine aykırıdır)” deniyordu.
1985'te bir yandan da notlarımız arasında,
Bülent Ortaçgil'in şarkısına nazireyle: "Zaman
düşemez ellerimizden yere / Saatler bizim için
çalışmalı, bir sonraya değil / Dostlar dağılamaz
dört bir yana, çünkü gidebilecekleri bir yer yok"
(Timuçin) satırları var. "Kapalı toplum" koşulları
bütün haşmetiyle sürüyor, bu toplum hem
dışına, hem de kendi kendisine kapalı iken
herkes adeta sadece kendi ayağını bastığı yerde
durabiliyor, orada yaşayabiliyordu; sanki ötesi
yoktu. "Tıpkı yüzünü güneşe dönen ay çiçekleri
gibi biz de yüzümüzü geleceğe verebiliriz.” (Ayşe
[Tütüncü]). O sıralar Mozaik Müzik Etkinlikleri
diye bir şirket kurmuştuk (pek etkin olamamıştı
doğrusu), daha sonra da Çağdaş Müzik Kolektif
Şirketi diye bir hayalimiz vardı, deklarasyonu
şuydu: "Türkiye'de müzik alanında faaliyet
gösteren, ancak 'heveskar amatör'lükten
müziği hayatlarının uğraşı haline getirme
aşamasına geçerken, yürürlükte bulunan
'piyasa'nın yapısına takılıp kalmış 'müzikçiler'
için ve onlar tarafından, ellerindeki olanakları
paylaşmak, ya da yeni olanakları ortak bir

çabayla yaratmak amacıyla kurulmuş bir..." Bu
şirket fikirleri, bizim gibi "yersiz yurtsuz"
müzisyenlerin bir biçimde kendine yer yapmaya
çalışmasının ve kendince kurumsallaşma
ihtiyacının göstergesiydi. Mozaik o sırada yersiz
yurtsuzdu, çünkü hem burada hazır bir yeri
olmayan yeni bir müzik yapıyor, hem de bir
yandan dünyayı takip ettiği için sanki "buralı
olamayacak kadar dünyalı"ymış gibi addedilebiliyordu. (Sonra 1990'da Ardından için:
"Türkiye'de böyle bir müzikle ilk kez karşılaşılıyordu; rock desen değil, caz desen değil,
caz-rock hiç değil..." denmişti.) Yer ve yurt
sorunu bir konuyla daha ilgiliydi: "Müzik
açısından bakarsak müzisyeniz, ama toplumdaki statümüze bakarsak profesyonel değiliz"
(Saruhan) diyor 1985 notlarımız. Daha sonra
1987'de İstinye'de dere kenarında –Ezel'in
(Akay) bulduğu– bir çalışma yerimiz olmuştu.
"Akrepler yalnızca yazları gelir İstinye'ye, o
yüzden sürekli üye sayılamazlar... Peki, kim bu
sürekli üyeler... Süreksizliğe neden olan o kadar
çok şey var ki, tam-gün işte çalışmak, müzikle
birlikte yürüyemeyecek işlerde çalışmak,“ (Ayşe
notu). Netekim Mozaik'in bütün üyeleri her
zaman her tür çalma koşuluna müsait durumda
olamadığı için çeşitli mekanlarda daha dar bir
kadroyla kendimize Nöbetçi Mozaik deyip
çaldık. İlki 1986'da Bodrum'daki Beyaz Ev'di,
Ayşe, Bülent (Somay), Saruhan, Serdar (Ateşer)
ve Cem Aksel'dik. '88 ve '90'da ise ilk üçümüze
Ümit (Kıvanç) eklendi ve Mavi'de çaldık.
Bodrum'a aletlerimizi de içine yığdığımız bir
Van minibüsle giderken yol boyunca müzikle
ilgili ilaç isimleri bulup uydurarak çok eğlendiği-

mizi hatırlıyorum: Tempodin, Telcid, Klavyelox,
Nöro-Konseridon, Minezik...
Bu arada, bizden bahsedilirken "Grup Mozaik"
denmesine çok itiraz ettik hep; Mozaik Grubu
demek yerine o sıralar yeni yeni moda olan bu
tersten söyleyiş bize "Bay Ahmet bugün nasıl
hissediyorsunuz?" veya "Selam Bayan Melike"
gibi Türkçe’de sırıtan hitapları çağrıştırıyordu.
Sateşer (Serdar Ateşer) sırf bu yüzden "Başkanvekili" diye bir grup kurmak istiyordu, böylece
ondan bahsedilirken "Grup Başkanvekili"
denecekti. Bir de şu mozaik meselesi vardı.
Mozaik nedir? Çeşitli taşlar ve onları bir arada
tutan harç. Biz 1983'te "Mozaik taşlarını sağlam
bir harca yapıştırmak istiyoruz," demiştik.
1988'de "Grup üyelerinin paylaştıkları görüşler
ve paylaşmadıkları görüşler; Mozaik olayı tam
da bu galiba, değişik parçaların bir arada uyum
sağlayabilmesi, tıpkı bir 'mozaik' gibi" diye
yazmışlardı.

1987'ye gelince Zaman Aralandı konserimiz
var. Hem de sonraki yıl gireceğimiz stüdyo kaydı
için Sateşer'in Etiler - Çamlık ev stüdyosunda
yaptığımız ön kayıtlar. Ve 1988... Çook Alametler Belirdi: "Grubun içinde tür savaşları var;
albümde makami, senfonik rock, kuzey cazı, bir
nevi Akdenizli pop-caz parçalar varken, şarkı
olmaktan ziyade 'içinde vokalli bölümler de
bulunan müzik parçaları' ile şarkı biçimine göz
kırpan parçalar da var. Ayrıca makami parça,
içindeki rock EGitar solosu ve egzotik saksafon
solosuyla türlerüstü. Bu tariflerin ötesinde
Mozaik'i konumlandıracağımız en emin yer
'kent müziği'. Bu kavramı yavaş yavaş telaffuz
etmeye başlamak gerekiyor. Sezen Aksu'da
olsun Yeni Türkü'de olsun bir kırsallık yükü var...
Nasıl ki bir zamanlar J. Baez ve B. Dylan
dinleyenler B. Ortaçgil'in ilk albümünü severek
dinliyorduysa, bugün Sting, P. Gabriel ve J.
Garbarek dinleyenlerin de dinleyebileceği bir
Mozaik var artık" ve "Eleştirmenler bayılmıştı
Ardından’a... Sonra müziğinin doruğuna çıktı
Mozaik Çook Alametler Belirdi ile, müthiş
beğeni kazandı. Belki de basının en çok yer verip
övgülerini yazacak kelime bulamadığı tek
kasetti Çook Alametler Belirdi. Geniş yelpazeden derledikleri repertuarlarıyla en iyi müzik
yapan Türk grubuydu belki de, ama çoğu kişi
anlayamıyordu müziği ve mevzuatı... Mozaik
başka dilden mi konuşuyordu, ne?" diye
yazılmıştı 1988 ve 1989'da. "Türkiye'de caz-rock
müziğinin kilometre taşlarından biri" ilan
edilmiştik 1988'de. Bizim bir türlü anlayamadığımız ise bizi ne kadar insanın dinlediği idi,
bunu hiç öğrenemedik. (Bu arada, bazı sanatçı-

larda bir eğilim vardır, ürünü çok satarsa etrafa
hemen şunu der: "Nerede hata yaptım acaba?".
Bu bana hep çok tuhaf gelir, birilerine
ulaştırmak istemiyorduysan o işi niye yaptın?
Bizim böyle bir histe olmadığımızı hatırlıyorum.)
Dönemdaşlarımız olan diğer "özgün müzik"
grupları Yeni Türkü, Ezginin Günlüğü, Çağdaş
Türkü ve Bulutsuzluk Özlemi idi. Biz "Geleneksele yaslanmadan da özgün olunabilir. Gelenekselden yararlanma, ya da yararlanmama gibi
bir kaygımız yok," diyorduk. Ve 1987'de Bülent
(Somay) "Sappho ile Konuşma"yı besteleyince
köklerle bağlarımızı keşfettik. Bu parçanın bir
makamı olduğu belliydi... de, hangisiydi? "En
iyisi Erkan'a (Oğur) soralım," dedi Bülent. Erkan
parçayı duyduğunda gülümsedi ve "Nikris bu!
Nerden buldunuz bunu böyle? Bu çok eski ve
artık kullanılmayan çok güzel bir makamdır,"
dedi... İşte bu bana çok ilginç geliyor, Nikris
nerede, biz neredeyiz? Ve geçmiş bugüne
kimbilir tam sırrına eremeyeceğimiz daha ne
türlü şekillerde aktarılıyor? (Ve yine o sıra
üstünde çalıştığımız Kuzu'nun (Mehmet
Taygun) "Gitmeliydik"i ve aksak "Ege Havası" da
ritmik bir buralılık idi; Kuzu'nun daha sonraki
9/8'lik "Metruk"u ve Saru'nun "Alaturka"sı da.)
Bir önemli nokta da şu: Aramızdan biri sonunda
makami bir beste yaptığında yaşlarımız 30
civarıydı. Bu keşfi bu kadar geç yapınca toplum
olarak kendi kendimize kapalılığımızı, kendimize sırt dönmüşlüğümüzü de daha iyi fark ettik;
örneğin zamanında İstanbul Konservatuarı'nda
bulunan "Şark Musikisi Bölümü"nün 1926 - 1940
arası kapatılması uygun görülebilmiş, ilk Türk

Musikisi
Konservatuarı
ancak
1976'da
kurulmuştu. Yine bu doğrultuda şu da var,
dünyadaki Led Zeppelin, Deep Purple ve Yes
gibi müziklerin sıkı takipçileri olan, hakeza
"Türkiye'de müzik yapıyoruz diye bağlama
kullanmak şart mı, EGitar yasaklı mı?" diye soran
dinleyicilerimizin muhtemelen Neşet Ertaş'tan,
Hacı Taşan'dan haberi bile yoktu (ya da var
mıydı? Bunu bilmek önemli), o sırada şahsen
benim de olmadığı gibi mesela.
Bağlamayı da geç keşfetmiştim. Bir gün
televizyonda tanımadığım biri inanılmaz güzel
bağlama çalıyordu; muhteşemdi, virtüozitesi bir
yana müzikal fikirleri, derinliği müthişti. Çalan
Arif Sağ'dı. Burada MODERNLİK ve DEVRİMCİLİK
ile ilgili bir konu var: Biz "içinde yaşadığın, elinin
altındaki değerlere sırtını dönmüşlüğü" iyi
bulmuyorduk. Öte yandan An Meselesi’nde
"niçin EGitar kullandınız?" diyen kişinin öfkesine
de katılmıyorduk. İşte bu da toplumumuzdaki
ikilemlerden biriydi: "Dünyayı anlamak isteyen,
ancak kendi değerlerine sırt dönen veya onların
farkında olmayan bir MODERNLİK mi, bağlamayı, türküleri, makamları yaşayan ancak dünya
değerlerine öfkeyle kapalı duran bir DEVRİMCİLİK mi?" ekseni. Ancak bu öfkeli dünyaya
kapalılığın dünyada da benzer bir karşılığı vardı:
Dünyanın 'Doğu' diye tabir edilen kısmına karşı
aldırışsız bir kapalılık. İş ki 'Batı'ya "egzotik" bir
şeyler sunulmasın, işte o zaman "'Doğu'yu biz
tarif eder, o kendine ne derse desin, ona ismini,
sıfatını biz veririz" diyen bir aldırışsızlıktı bu.
Bülent, o sıradaki Amnesty International
(Uluslararası Af Örgütü) konserleri "Rock

Turu"nun Türkiye'ye de uğraması halinde,
buradaki müziğin "çağdaş temsilcileri" sayılabilecek Türkiyeli müzisyenlerin konserlere
katılması isteğini organizasyon kuruluna
yazdığında: "Rock müziği ile Uluslararası Af
Örgütü'nün ilişkilendirilmesi dünyanın her
ülkesinde olumlu bir sonuç vermiyor, o yüzden
Türkiye'yi programın dışında bırakmaya karar
verdik," cevabı gelmişti.

Çook Alametler Belirdi’ye dönersek, albümde
sekiz parça vardı, üçü enstrümantaldi; "Ülkemiz
bir söz ülkesi, sekiz parçada üç enstrümantal
açık ki fazla, böyle yapmakta bir amacınız
olmalı," diyen bir sevenimiz bir yandan da o üç
parça hakkında çok güzel şeyler yazmıştı.
Şahsen ben, şarkı ve enstrümantal müzik için
"çok farklı iki sanat biçimidir" bile diyebilirim;
nasıl anlattıkları, ne anlattıkları, insanın içindeki
hangi tellere dokunduklarıyla. İki türde de parça
yapmakla alışılmadık bir şey yapıyorduk, doğru,

ancak amacımız ikisini de yaşatmaktı, hele ki
şarkı dışı müzik bu kadar az yapılırken ve grup
içinde ikisini de çok yapmak isteyenlerimiz
varken. Burada "müzikle büyüsü yüzünden
uğraştığınız için sizin yeriniz ayrı" ve "sözlü
müzik mi/enstrümantal müzik mi tartışmasına
gerek yok, kendi istediğiniz gibi yapın siz" diye
yazan seyircilerimiz geliyor aklıma. Ve bugün
tekrar albüme baktığımda, ele aldığımız türlerin
uyumlu birlikteliğini görüyorum. Mozaik'teki
"türleri bir arada işleme" üslubumuz ve ağırlıkla
Kuzu'nun bestelerinde beliren "geleneksel bir
Ege müziği jestini, ya da aksak bir 9/8'i alıp
ondan bugünün bestesini yapma" tavrı benim
için çok önemli olmuştur; "Ege Havası", "Sappho
ile Konuşma", "Metruk", "Gitmeliydik" olmasa
herhalde 2003'te yaptığım "Girit'e Mektup" da
olmayacaktı.
Bu arada, albüm çıktıktan sonra "Anka Kuşu"
imzalı üç ayrı dinleyici mektubu almıştık
(albümle ilgiliydiler); bu çok hoş bir histi. İşte
Meltem'in (Ahıska) dillendirdiği Anka Kuşu
konuşmaya devam ediyordu. 1989 yılıydı, Şehir
Tiyatroları Gençlik Günleri'nde Harbiye binası
önünde bir sokak konseri vermiştik. Çok acı
verici bir iki saat geçirdik, çünkü ses düzeni feci
idi, bir türlü doğru dürüst bir ses çıkmıyor, biz
çalıyorduk, ama “görüntü var, ses yok”tu.
Sonradan duyduk ki, seyircilerden bir adam
bakmış bakmış, ne oluyor ne bitiyor anlamaya
çalışmış, sonra yanındakine dönüp demiş ki:
"Tesisatçı şerefsiz, aabi!" Biz sonra bu ifadeye
çok gülmüştük.

Artık hem akustik, hem "elektro" bir müzik
yaptığımız için, buna ek bir de enstrüman
çalanlarımızca yapılan çok sayıda vokalimiz
olduğu için sahnede iyi bir ses dengesi
yakalamamız oldukça ince bir iş oluyordu. Bu
zaten zorken karşımızdaki ses düzencileriyse
yeterli bilgiye, tecrübeye sahip değildiler;
mesela bir tanesi kötü bir mikrofonu bize
övmek için ağzına tutup: "Bu çok iyi ses çeker
Aabi, bak bööle tutarsın çeker!" demişti. Veya ilk
yıllarda konser vereceğimiz sahneye çıktığımızda ses düzencisi gelip sorardı: "Burada "kafa"
kim? - (Biz) Kafa? - (O) Solist kim, solist? - (Biz)
Valla müzik içinde herkes solo atıyor yeri gelince
- Kardeşim KİM önde, ŞARKICI kim? - (Biz, bön
bön) Haaa... he he, biz kafasızız HA HA HA..." Ses
düzeni o kadar yakıcı bir konuydu ki, artık
aramızda "ses düzenbazı" tabirini bulmuştuk...
Evet, bunlar geçmiş zaman anıları! Artık
Türkiye'nin bir çok yerinde işini çok iyi bilen,
bizleri sahnede çok rahat ettiren okullu ya da
çekirdekten yetişme bir sürü ses "tesisat"çısı var
ve bu harika bir duygu. :))
1989 aynı zamanda da İnsan Hakları, Yarın
Değil Şimdi konserinin olduğu yıldı. Hapishanelerde açlık grevine gidenlerle ilgili kamuoyu
yaratabilmek ve dayanışmak için müzisyenlerin
başka sanatçılarla da bir araya gelerek verdikleri
gönüllü konser. Ve yine engellemeler, engellemeler... Inti Illimani grubu bir şarkısında "doğruluk sahipsiz mezar, mantık ziyaretçisiz kabir"
diyordu ve bizler yine bir konser düzenleyebilmek için üç kere engelleniyorduk. İnsan Hakları
Derneği de bu işte bizlerle birlikte uğraşıyordu.

Sonunda yapabilmiştik, ama iş o hale gelmişti
ki, "'insan haklarını arama' konserinin serüveni,
'konser yapma hakkını arama' serüvenine
dönüştü" diye yazmışlardı. Evet, daha önce sözü
geçen Amnesty International bize yar olmamıştı, ama Bülent'in o sıralar "Müzisyenler kendilerini kendi gündemleri doğrultusunda organize
etmeliler, en iyisi bu," dediği gibi gelişmişti
İnsan Hakları, Yarın Değil Şimdi konserinin
hazırlığı. Derhal kolları sıvayarak hepimizi
alarme ve organize eden Ümit'in (Kıvanç)
çağrısına bütün sanatçılar anında canla başla
katılmış ve sürekli engellemeler karşısında Grup
Yorum taktiği kullanarak konser kadrosunu son
güne kadar korumayı başarmıştık, yani her
ertelemede o tarihi dolu olan müzisyenin yerini
başka bir grup alıyordu.

Bizler direnişin sadece slogan ve öfkeden ibaret
olmamasını, müzikten ve neşeden de nasibini
almasını istiyorduk. Ertesi günlerde "slogandan
başka bir şeyin de, müziğin de bir tepki biçimi
olduğuna inandırdı bu konser insanları," diye
yazmışlardı, "Sahnede hiçbir sloganın iletemeyeceği şeylerin müzikle dile getirilişinin orada
bulunan hemen herkesi had safhada heyecanlandırdığı...".
İlk başta 1983'te "Bizim, şarkıları bir takım
teatral öğelerle, mizansenlerle canlandırma
isteğimiz var, ayrıca metin, film, dans da
katılabilecek öğeler. Sahne üstünde bir
bütünün çeşitli parçaları olmaya çalışıyoruz"
demiştik. İlk Ölümden Önce Bir Hayat Vardır
konserimizde şarkı sözlerinin anlaşılması için
kullandığımız, Gökhan'ın (Gürses) resimlediği
slaytlar, şimdi İnsan Hakları, Yarın Değil Şimdi
konseri için düşünülmüş ve seyircilerin arasına
yerleştirilmiş olan Hale Tenger'in yaptığı Heykel
ve1992 Bahar Ayini konserimiz için anlatacaklarım bunun örnekleridir.
1990... Plastik Aşk. Konserlerde ayağımıza
dolanan denge meselemiz stüdyo kayıtlarında
da çok emeğe mal oluyor, ama sonuçta hak
ettiği inceliğe kavuşarak gerçekleştirilebiliyordu. Biz kendi ev/prova stüdyolarımızda çok
kayıt yapar, stüdyoya girmeden önce her
bestemiz için kurmak istediğimiz sessel mekanı
da hayal eder, bunun teknik koşullarını çalışır,
dener, kayıt bilgilerimizi genişletirdik. "Mekan
kurmak" dediğim şu: Mesela müzik açık hava bir
yerde başlıyor, sonra şarkının nakaratında

diyelim içeri, dar bir koridora giriyor, en
sonunda da şarkıcının sesi yeraltından gelerek
bitiyor gibi bir kurgu; dinleyici kulaklığı taktığında bu mekanları algılayabilmeli. Bu bilgilerimizle –en başta Saruhan, sonra Bülent, sonra ben–
stüdyolarda ciddi bir zorlayıcılığımız olurdu, bu
gerekliydi de. Üç nedenle: birincisi zaten ilk
başlarda ülkede işi gerçekten bilen pek fazla
tonmeister yoktu; ikincisi, o sound hedeflerimizi
stüdyolarda bize ayrılan kısa sürelerde
gerçekleştirebilmenin tek koşulu bu kadar
organize ve bilgili olmaktı (bu tip işleri yabancı
albümlerde iki/üç katı sürelerle yapıyorlardı);
üçüncüsü de, sizin kafanızda kurup kulağınızda
duyduğunuz bir hayali sizsiz kim gerçekleştirebilir ki?
Miksajlara bu üç kişi hep katılırdık. Zaten bunlar
tek bir kişinin yetişemeyeceği mikslerdi, çünkü
o zaman henüz "bir miksin yaptığın kadarını
hafızaya alıp onu bozmadan yarın kaldığın
yerden devam etmek" diye bir şey yoktu; anında
elle yapılan miksajlardı bunlar. Bir “Metruk”
miksi (CD-4) hatırlıyorum ki... Üç kişi uçarak 16
kanallı bir mikserin başında fır dönüyor, o sırada
dördüncü kişi olan benim işim ise, elimdeki
uzun "miks anında sırayla yapacağımız hareketler listesi"nden doğru kişiye, doğru işi,
yaklaşmakta olan doğru anda okumak: "Saru: 5.
kanal Effect send'i 10 geçe'ye aç... Halis: 5'ten 8'e
kanalları Sub'a al, şimdi!.. Bülent: sayınca 9.
kanalın trim'ini açacaksın, son 2, 3, 4..." Parça 9
küsur dakikaydı, bu süre boyunca hiç susmadığımı, çeşitli taklalar attığımızı, bazan çarpıştığımızı ve parça bittiğinde derin bir soluk alıp

alnımızdaki terleri sildiğimizi hatırlıyorum.
Çünkü bu miks olmadıysa hadii herşeyi yeni
baştan yapardık. Her miks bir kereye özgüydü;
tek bir şeyi düzeltmek için bile tekrar baştan
sona yapılırdı, o şeyi düzeltirken başka şeyi
bozabilirdiniz, sonuçta el ayarı bu, tam aynı
olmazdı, kısacası nasıl "canlı kayıt" varsa, bu da
"canlı miks" idi. Ve bana kalırsa bungee
jumping'e bedeldi.
Bu albümde, yeri gelmişken, biraz önce
anlattığım "mekan kurma" ve "başka sanatlardan katkı alma"ya bir örnek de teatral müzik ve
sound düzenlemesiyle "Emekli Albay Hilmi
Ertunç" şarkısındaki mantığımızdır. Albümle
ilgili basında ise “Plastik Aşk’ın Mozaik'in
yelpazesinde bir netleşmeyi sergilerken,
...grubun şarkı formunda da epey yol kat
ettiğini gösterdiği" veya "grubun şarkı sözlerinde oldukça cesaretli davrandığı" yazıldı, ayrıca
"her şeyi her yönüyle içinde barındıran bu ‘dolu’
kentin -İstanbul'un- imgelerinden biri de
‘plastik aşk’... İmgeyi havada yakalayıp müziğe
dönüştüren topluluğun adı, Mozaik" diye de.
1991'de bir takipçimiz "Biz Şostakoviç, Pink
Floyd, Mahler, Emerson Lake and Palmer, Led
Zeppelin, Stevie Ray Vaughan, John Scofield,
Larry Coryell, Schnittke, Jeff Beck, Ten Years
After, Yes, Jethro Tull dinleriz. Dolayısıyla sizi
seçtik. (1981 parçasındaki piyano solosu
Hindemith'i çağrıştırıyor.) Müzik endüstrisinin
genel ortalama seviyesiz çizgisinin hem
müzikal, hem de felsefi olarak dışında kalmanız
–Bulutsuzluk Özlemi ile birlikte– bizi size

bağladı! Bize ışık tutmaktasınız," diye yazıyor.
(Bu arada, 1981'deki piyano solosu Bülent'indir.)
Bir başkası "Millete sizi ve Bulutsuzluk'u
dinlettim, bön bön baktılar 'ne biçim müzik bu'
diye... Her parçada ayrı bir tarzınız olması beni
en çok etkileyen yanlardan biri. Grubun eşitlikçi
yanı da çok hoş: Herkes sırasıyla öne çıkıyor ve
tekrar yerine dönüyor, herkes belli bir düzeyde,"
diyor. 1980'li, '90'lı yıllarda "Ne tür müzik
yapıyorsunuz?"a net ve tek bir cevap verebilmek çok önemliydi (netekim 1990'da bir yazı
Mozaik'in "sonunda kendini bir rock fusion
topluluğu olarak ilan ettiği"nden bahsediyordu). Şimdi ise hep en az üç referansla açıklanıyor
konser programlarındaki müzik türleri: "Kübalı
sanatçı drum&bass'i sanki piyanosuna aktarmış
ve bir yandan da Karaiplerin creole lirizminden
vazgeçmiyor, Chopin kalkıp bu konsere gelebilseydi, herhalde kıtalar ve yıllar ötesinden
kendisine kadar uzanan bu piyano müziğiyle
gurur duyardı!" gibi. Mozaik müziğindeki
füzyonlar için de böyle örnekler düşünebilirim:
"klasik müzik temelli, Anadolu rock ve cazvari,
Türkçe şarkı," "aksak ve Ege havalı bir kuzey
cazı," "makami, caz-rock, enstrümantal parça"...
O zamanlar bu durumumuz bize sıkça sorulan:
"İsminiz o yüzden mi Mozaik?" sorusuyla ancak
anlaşılırlık kazanıyordu.
Mozaik, bir nevi "dışarıyı içeriye temsil etmek"
işlevinden, yaşadığı gelişme, farkındalıklar ve
değişim süreciyle giderek içeriyi de dışarıya,
daha farklı bir tavırla temsil etme gibi bir
noktaya vardı: 1991'de alternatif bir bağımsız
Alman yapım şirketi "The Other Side of Turkey /

Türkiye'nin Öteki Yüzü" ismiyle hazırladığı
seçkiye Bülent Ortaçgil & Erkan Oğur, Mozaik ve
Bulutsuzluk Özlemi'nden parçalar koydu. O
albümden bize yansıyan o ki, artık "Batı"ya
alışkın kulaklar da, "Doğu"ya alışkın olanlar da
"Sappho’yla Konuşma", "Gitmeliydik", "Metruk",
"Alaturka" gibi bestelerimizde tanıdık bir şeyler
bulabilirlerdi ve bu bestelerimiz artık, dışarıya
da kulak vermekle kazandığımız müzikalitenin
ötesinde, üstünde durduğumuz toprağa
ayaklarımızı daha sağlam bastığımızı da bize
hissettiriyordu. (Bu arada, o sıralar artık CD icat
olunmuş, onun çıkışıyla plak ve kasetteki A
yüzü/B yüzü mantığı iptal olmuştu.)
1992... Bahar Ayini konseri, yine tematik bir
konser. Afişimizde bir kertenkele vardı, o
sıralarda galiba biz de kertenkeleler gibi
yeniden doğmak istemiştik. Zaten bahar da bir
türlü gelmiyor, Mayıs sonu olmasına rağmen
sahnede kışlık paltolarımızla prova alıyorduk.
Bu sefer Rumeli Hisarı sahnesindeki açık hava
konserimizin bir çevre düzenlemesi (ayin,
meşaleler) vardı; konsere, banttan duyurduğumuz Stravinski'yi çalmakta olan hayali bir
orkestra ve onu boş sahnede yöneten "orkestra
şefimiz"le girmiştik ve bu müzik eşliğinde
sahnede tek bir dansçı dans ediyordu. İlk iki
dakikadan sonra biz yerlerimizi alıyor, müziği de
devralıp bizim kendi Stravinsky düzenlememizi
çalmaya başlıyorduk. (Nasıl Mussorgsky'nin "Bir
Resim Sergisinden Tablolar"ı rock yorumlanmıştıysa, biz de bunu denemek istemiştik.)

Bu konserden sonra aramızdan ikili, üçlü olarak
farklı müzikal işler yapanlar oldu, ama grupça
1993'te daha ziyade yeni bestelerimize ve onları
düzenleyip kaydetmek için prova yerimiz olan
Mozhane'ye kapandık ve bir mekanda (Dadaist)
bütün yaz bu parçalarımızı çaldık. 1994'te yeni
kayıtlara devam ettik. Bu dönemdeki 5. ve son
prova yerimize Akın Eldes geldi, beş parçamızın
kaydında çaldı. Daha önceleri de bize katılan
başka müzisyen arkadaşlarımız olmuştu. (Bu
parçalardan bazıları CD-5'te yer alıyor.) Biz de
onlara giderdik. Başından beri Yeni Türkü,
Ezginin Günlüğü, Bulutsuzluk Özlemi ile
birbirlerimizin kayıtlarına, bazen tekil konserlerine misafir gider-gelir-çalar-söyler, hatta Derya
Köroğlu ile provalarımıza da karşılıklı uğrar, fikir
alır verirdik... Ezginin Günlüğü'nden Emin İgüs,
Tanju ve Cüneyt Duru'ların mekanı Cabaret
Cine'de çaldık. Erkan Oğur'la, Bülent Ortaçgil'le
çeşitli işler yaptık. Tanju Duru-Bülent-Ayşe
olarak çaldık. Sumru (Ağıryürüyen) gruptan
ayrıldıktan sonra da onunla ikimiz Sumru -Ayşe
ikilisi olarak bugüne değin çeşitli kereler
söyledik, çaldık, Sumru'nun albümü için çalıştık,
kayıtlar yaptık. Serdar (Ateşer) bir yandan
bizimle, bir yandan da kendi mecrasında müzik
hayatını sürdürürken onun stüdyosu bizim
daimi bir uğrak yerimiz oldu. 1988-1992 arası
ben Mehmet Güreli, Şuayip Yeltan ve Kömür
grubu ile Kedi Bar'da çalardım, ara sıra bize
Bülent ve Saruhan da katılırdı. Böyle böyle
topluca "birbirimize vitaminler, moraller
verdik..."

Plastik Aşk için 1990'da "Mozaik, bizce bir
dönemece gelmiş. Albüm bundan sonra
yapacaklarına dair merakı körüklüyor" denmiş.
"Değişimleri neden bu kadar seviyorsunuz?"
sorusuna ben: "Bir grubu yapan onun müzik
dilidir, ama onu bulunca oraya saplanıp kalmak
da var. Bizim amentümüz, 'hiçbir zaman yeni
ufuklar açamaz olmayacağız' idi. Son iki
albümümüz arasında hem oturmuş bir çizgi var,
hem de açılmış yeni kapılar da görebiliyoruz.
Tehlikeye daha uzun yıllar var gibi geliyor
bana," demişim.

Bu gelişmeler yaşanırken süreç içinde hem
grubun her üyesi olgunlaşmış, hem de kendi
yönünde iyice ilerlemeye başlamıştı. Bizim için
bir ara "çeşitli müzik türlerinin temsilcileri bir
grupta bir araya gelmiş" denmişken, şimdi
Mozaik yavaş yavaş bileşenlerine ayrılma
belirtileri göstermeye başlamıştı. Mozaik'te beş
bestecimiz vardı, Bülent, Saruhan, Ayşe, Kuzu,
Sateş. Bu pek rastlanan bir şey değildi, kolay bir
durum hiç değildi. Bir varlığın gücü de, zaafı da
aynı kaynaktan gelirmiş; bir yere kadar gücünüz
olmuş olan zenginliğiniz, sizi bölmeye başlayıp
enerjinizi savurganca harcamanıza da neden
olabilir. Biz bir mozaiktik, yıllarca üretmemizi
sağlayan da o oldu, sonra bizi farklı farklı
yönlere aynı kuvvetle çekip durmamıza neden
olan da. Hareket etmeliydik, ama artık rahatça
edemiyorduk; gitmeliydik, oysa durdukça
dalımızda ağırlaşıyorduk... Hayatta miktar
meselesi, malum, çok mühim; faydalı bir iksirin
dozunu kaçırdığınızda nasıl zehre dönüşürse bu
da öyle.
Evet, Mozaik'ten hemen akabinde iki ayrı grup
çıktı, birinde grubun iki üyesi (Bülent ve Ayşe),
öbüründe de üç üyesi (Ayşe, Saruhan ve
Timuçin) yanlarına kattıkları yeni insanlarla
beraber müzik yapmaya başladılar; Bülent
Somay Bandosu (CD-5) ve Ayşe Tütüncü
Piyano Perküsyon Grubu 1995'te oluştu. Daha
sonra da Timuçin Gürer ve Tugay Başar beraber
KeKeÇa-Beden Perküsyonu İkilisi'ni ve
devamını oluşturdular. Mozaik olarak sürdürülemese de farklı başlıklar altında hem müzikal
ilişkiler, hem de dostluklar devam ediyor. Bu

durumda, bize son mektubu yazan izleyicimizin
dileği gerçekleşti diyebilir miyiz? "Bir başka
anda yine sizleri bulabilirsem çok sevinirim.
Biçimi ne olursa olsun Var olduğunuzu bilmek
çok güzel, hatta umut verici!"
Selamlarımla,
Ayşe Tütüncü,
Şubat 2012, İstanbul

CD1- ÖLÜMDEN ÖNCE BİR HAYAT VARDIR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Felicidad
Felicidad
Je Voudrais Pas Crever
Gebermek İstemem
Donnaj-Dos Kelbl
Buzağı Dona
Die Fahrt ins Heu, oder Die Wahrheit
Ot Biçmeye Gidiş Ya Da Gerçek
Nobody Knows The Trouble I’ve Seen
Kimse Bilmez Neler Çektim
Me Fitepsane Pano Se Kameni Yi
Beni Kavruk Toprağa Diktiler
There But For Fortune
Sen Ya Da Ben Olabilirdik
What Did You Learn in School Today?
Bugün Okulda Ne Öğrendin?
Arriba Quemando El Sol
Güneş Tepede Yakarken
Ty Pastoy
Dursan-a !
Fiesta De San Benito
Aziz Benito Şenliği
Szerelem Szerelem At Kozott
Gyötrelem
Ah Aşk O Körolası Izdırap
Faj A Szivem
Yüreğim Sızıldıyor

2:41
3:36
3:22
3:41
4:11
4:35
3:05
2:19
4:31
3:28
3:16

4:55
5:23

14. Moorsoldaten
Bataklık Askerleri
15. Ermutigung
Yüreklendirme
16. Cuando Voy Al Trabajo
Çalışmaya Giderken
17. Little Boxes
Küçük Kutular
18. Everything Must Change
Herşey Değişmek Zorunda
19. Merhaba

4:58
2:41
3:31
2:27
3:24
4:11

CD2 - ARDINDAN
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8.
9.

Hareket Etmeliyim
Bitmeyen
Kör Uçuş
Onüç
Yaprak Dökümü
Mevlevia
Trapezci Kız
Üç Gitar
Bir Bulutun Ardından

CD3 - ÇOOK ALAMETLER BELİRDİ
4:16
2:49
5:34
4:34
3:31
6:23
4:46
4:53
5:56

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sappho ile Konuşma
Kendi Bıraktığım İzlerde
Yürümek
Çook Alametler Belirdi
Bir Bisiklet Gezintisi
Oniki Adım
Gitmeliydik
Kurşun Askerin Gerçekleşmeyen Kaçışı

Bonus
9. Sappho İle Konuşma-II
10. Kendi Bıraktığım İzlerde-II
11. Oniki Adım-II
12. Gitmeliydik-II

5:30
5:10
3:02
8:14
5:42
5:47
4:36
6:20

5:28
2:57
6:17
4:22

CD4 - PLASTİK AŞK
1.
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4.
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7.
8.

Bindokuzyüzseksenbir
Bildiklerimiz
Metruk
Emekli Albay Hilmi Ertunç
Plastik Aşk
Müsaadenizle
Bir Adam Öldü
Sürgün

Bonus
9. Plastik Aşk-II

CD5 - YAYIMLANMAMIŞ BESTELER
5:33
6:18
9:48
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7:33
4:45
6:42
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Kolaj-I
Direkten Dönen Düş
Kuzu Anonim
R.I.P.
Şen Şark Rak
Alaturka
Üşüyorum
Ağıt
Bezirganbaşı
Yenik Düşen Zaman
Mümkünse
Ex Mor
Karadenizli Balıkçı
Bir Sonraki İyileşmeye Kadar
Elements Affirm
Dört Unsur Bizden Yana
Madam Katerina Dedi Ki
Fırtına Sonrası Sessizlik
Karadenizli Balıkçı-II
O Gün Hastaydım
O Gün Hastaydım-II
I am the Tower of Babylon
Babil Kulesi’yim
Eşikte
Eylül’e Giriş

1:12
3:41
3:32
2:24
4:32
2:31
5:37
1:48
1:04
1:52
3:54
1:59
5:48
7:22
5:59
3:31
5:01
2:43
4:24
0:42
4:45
3:15
1:56

CD6 - YAYIMLANMAMIŞ YORUMLAR
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14.
15.
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Kolaj-II
2:08
La Ploma de Perdiu
Keklik Tüyü
2:26
Fiesta de la Tirana
Tirana Şenliği
2:44
Acquarelli Cubani
3:07
Anons 1
1:04
Punkadiddle
4:08
Sensemaya, Canto Para Matar Una Culebra
Sensemaya, Yılan Nasıl Öldürülür Şarkısı 4:04
Tarantella, Oi Mama Ca Mo Vene
2:02
Zamana Sıkışmış
3:28
La segunda Independencia
İkinci bağımsızlık
2:40
Di Grine Kuzine
Toy Kuzinim
2:34
La Pajita
Kıymık/Pırıltı
2:15
El Martillo
Çekiç
3:34
Arada Sırada Düşünür
5:43
Masalların Masalı
3:41
Anons 2
0:47
Biko
5:50
La Partida
Ayrılış
3:35

19. Le Sacre de Printemps - I
Bahar Ayini - I
20. Le Sacre de Printemps - II
Bahar Ayini - II
21. Le Sacre de Printemps -III
Bahar Ayini - III
22. Le Sacre de Printemps - IV
Bahar Ayini - IV
23. Anons 3
24. Tot Oder Lebendig
Ölü ya da Diri
25. Working Class Hero
İşçi Sınıfı Kahramanı
26. Oyuna Devam

2:10
0:30
4:32
1:37
1:07
3:47
6:52
3:08

ÖLÜMDEN ÖNCE
BİR HAYAT
VARDIR
Saruhan Erim (vokal, gitar)
Mehmet “Kuzu” Taygun (vokal, gitar)
Ezel Akay (vokal, vurmalı)
Sumru Ağıryürüyen (vokal, mandolin)
Timuçin Gürer (vokal, vurmalı, flüt)
Ayşe Tütüncü (vokal, piyano, vurmalı)
Serdar Ateşer (vokal, gitar, bas gitar, banjo)
Levon Balıkçıoğlu (vokal, akordeon, ağız armonikası, vurmalı)
Mehmet Tütüncü (keman)
Sabir Yücesoy (yan flüt, mandolin)

Felicidad
Vokal: Sumru, Ayşe

Je Voudrais Pas Crever
Gebermek istemem
Ölüp gitmek istemem şu dünyada
Tanımadan Meksika’nın kara köpeklerini
düşsüz uykularında
Kıçı pembe maymunları
ve tropiklerin öbür oburlarını
Gümüşi örümcekleri, dokurlarken
hava kabarcıklarıyla yuvalarını
Çekip gitmek istemem bu dünyadan
Gümüş bir tepsi gibi duran ayın
Arkasındaki sivri ucunu görmeden
Güneş buz gibi mi
ya da dört mevsim gerçekten
dört tane mi öğrenmeden
Bir de denemeden
üstümde bir etek,
geniş caddelerde gezinmeyi,
yerleştirmeyi
farklı ama güvenli bir yere, şeyimi
Cüzzamı da tanımalı insan
Daha iflahı kesilmeden

Ya da öte tarafa yollayan
yedi belalı hastalığı
Ne iyi, ne de kötü
Zarar veremez bana
Yeter ki öğreneyim,
sonuçta kazandıklarımı
Bişeyler daha var tabi
Bildiğim herşey
Demetlerle yosunların dans ettiği
yeşil deniz dipleri
Büklümlü kumların üzerinde
Kavrulmuş haziran otları
Çatlak toprak, mavi çam kokusu
O kızın öpücükleri bir de
Bir de şu, bir de bu
İşte bi de güzel sevgilim benim,
Ayıcık Ursula
Geberip gitmek istemem
Yıpratmadan dudaklarını dudaklarımla
Gövdesini ellerimle

Geri kalanını da gözlerimle
Ve… daha ileri gitmiyorsam
neme gerek, terbiyemden
Ölmek istemem;
dahi mühendislerin
mesut-mutlu bahçevanların
Kuşkucu toplumcuların
Şehirli şehircilerin
Dalmış düşünen düşünürlerin
kafataslarında uyuyan
Şu ölümsüz güller
İki saatlik iş günü
Yaz ortasında kar
Kış ortasında deniz
Acının sonu
Renkli gazeteler
Hepsi birden mutlu çocuklar
ve daha bi dolu numara icat edilmeden;
üstelik de,
görülecek bunca şey varken

görülecek ve işitilecek,
ölmek istemem
Bunca şey varken
Karanlıklardan çekip-çıkarılmayı bekleyen
Ama yine de görüyorum sonumu
Hırıldayarak üzerime geliyor
Yaklaşıyor giderek
O çirkin, koca ağzıyla
Bir kurbağa gibi açmış kollarını
Hazır üstüme atlamaya…
Hayır bayım, hayır bayanım
Gebermek pek ahmakça
Tadına varamadan
O zulmeden
O güçlü lezzetin
Ölüp gitmek istemem
Zevkine varmadan ölümü bilmenin…
Vokal: Saru

Donnaj-Dos Kelbl
Buzağı Donna
Pazar yoluna koyulmuş arabada
hüzünlü gözleriyle buzağı dona
Yüksekte bir kırlangıç
gökyüzünü bölerek, hızla kanat çırpıyor
Rüzgarlar nasıl da gülüyor,
tüm gücüyle gülüyor
gülüyor da gülüyor gün boyu
gülüyor uzun yaz gecesinin yarısına dek
“Bırak yakınmayı” dedi çiftçi

“Sana buzağı ol diyen oldu mu?
Niye senin de kanatların yok uçmaya
tıpkı şu kırlangıç gibi, onurlu ve özgür…”
Buzağılar kolayca bağlanıp boğazlanırlar
sebebini hiç bilmeden…
Ama her kim ki özgürlüğü yeğler
tıpkı kırlangıç gibi, öğrenmek zorunda
uçmayı…
Vokal: Kuzu, Timuçin ve toplu vokal

Die Fahrt ins Heu,
oder Die Wahrheit
Ot Biçmeye Gidiş ya da
Gerçek
Çiftçinin birisinin güzel bir karısı vardı
Kadıncağız evinde kalmayı pek-çok
severdi
İsterdi ki kocası ta uzaklara gitsin
Sakınmaz isteğini açık açık söylerdi
“Bu iş böyle gitmez” diye pirelendi çiftçi
“Gizlenip kapının ardına bi yol,
göreyim karıcığım neler yapacak?
Derim ki ‘ot biçmeye gidiyorum ben’”
Bak, bak bir atlı geldi öteden
ve güzelce süzüldü içeri,
sarılıp gülüştüler:
“Hazinem, yalnızız şimdi,
kocam ot biçmeye gitti.”
“-Oh ne iyi, ne iyi!”
Attı elini kemerine atlı,
Bizimki de isteksiz değil hani.
Çiftçi bitince karşılarında apışıp kaldılar
tabiy.
Çiftçi gürledi çığlık çığlığa :
“Ben ota gitmedim işte !”
“-Olamaz !”

“Affet beni canım kocam,
Artık hep seni seveceğim.
Bu ne yanlış bi adım ki,
bak gark oldum üzüntülere.
Ama sen de suçlusun bu işte !”
“Been?”
“Ota gittin sanmıştım…”
“Her ota gidişimde,
boynuzlar mı takıyorsun
bana?”
“-Mürf…”(bir nida)
“Evde duvar kalmamış ayol
dayanacak bunca boynuza.”
Başta sadık kaldı kocasına.
Lakin, uzun sürmedi bu.
Belki artık kocasını yollamadı
hiç ota.
Ama nereye yolluyor şimdi?
- Nereye?
- Bilmiyo musun nereye?
- Yoo??
- Or-ma-na!
Vokal: Ayşe, Saru ve toplu vokal

Nobody Knows
The Trouble I’ve Seen
Kimse Bilmez Neler Çektim
Kardeşler dua edin benim için
yardıma gelin
defedelim şu şeytanları
bi ben bi tanrı bilir
başkası anlamaz çektiğim dertten
evet, bi tanrı bi de ben.
Uzaklarda, parlayan güneşin ardında
hep o görür ne olup bittiğini
çekilip gitsem de uzaklara
bir o görür kafamı kemiren dertleri
glori halleluya
bi ben, bi İsa bilir…
İnanma böyle dolanıp durduğuma
arayışlarıma
oh, evet tanrım
biliyorum her şey burda, aşağıda
yargı da ceza da
glori halleluya
Bazen yıkılır giderim
bazen dirilirim yeniden
oh, evet tanrım
bazen de sanki yerin dibine geçerim
glori halleluya
Vokal: Saru, Sumru ve toplu vokal

Me Fitepsane
Pano Se Kameni Yi
Beni Kavruk Toprağa Diktiler
Güneşin ablukasında
rüzgar kuru bir kuyu
Olamam ben
Güneşin ablukasında
rüzgar kuru bir kuyuyken
olamam
serin bir ağaç
olamam, artık çok geç
dal susamış,
dal bükülmüyor.
Git, ne çare git !
dudaklarımda yanıyor acı öpücükler
iyilikler sana benim nisan’ım
bırak ben derdime yanayım…
Toplama kamplarında
ve gurbetin göbeğinde
derin bir kuyu bu yürek
otur da say
neler sığdı içine
sonra sen
güçlü kırmızı yel
çıktın karşıma birden
ah hayat, ne oyunlar edersin bize…
Vokal: Ayşe

There But For Fortune
Sen Ya Da Ben Olabilirdik
hapishaneleri göster bana
demir parmaklıkları
bir mahkum göster mapusta
boşa geçiyor hayatı
bense genç bir adam göstereceğim
bi çok nedenden ötürü orada
ve belki de şansına
sen ya da ben olabilirdik…
arka sokakları göster bana
trenleri göster
yağmur yağarken dışarıda
uyuklayan bir serseri göster
bense bir genç adam göstereceğim
bi çok nedenden ötürü orda
ve belki de şansına
sen ya da ben olabilirdik…
yerlere dökülmüş viskiyi göster bana
bir sarhoş göster
meyhaneden yuvarlanarak çıkan
bense bir genç adam göstereceğim
bi çok nedenden ötürü orda
ve belki de şansına
sen ya da ben olabilirdik…
bir ülke göster bana
bombalarla dövülmüş
bir zamanlar göğe uzanan binaları göster
şimdi yanıp yıkılmış
bense bir genç ülke göstereceğim sana
bi çok nedenden ötürü orda
ve belki de şansına
sen ve ben olabilirdik…
Vokal: Saru ve toplu vokal

What Did You Learn in
School Today?
Bugün Okulda Ne Öğrendin?
Bugün ne öğrendin okulda,
sevgili minik yavrum ?
Öğretmenim dedi ki;
yalan söylemezmiş vaşington,
nadiren ölürlermiş askerler
ve özgürmüş tüm insanlar
işte bugün okulda öğrendiklerim bunlar…
Bugün ne öğrendin okulda,
sevgili minik yavrum?
Öğretmenim dedi ki; polisler dostlarımmış,
hiç bitmezmiş adalet, suç işleyen katil
ölürmüş karşılığında,
bazen hata yapsak da
işte bugün okulda öğrendiklerim bunlar…
Bugün ne öğrendin okulda,
sevgili minik yavrum?
Öğretmenim dedi ki;
o kadar da kötü değilmiş savaş,
büyük savaşlarımız varmış
almanlar ve fransızlarla yaptığımız
ve birgün bana da gülebilirmiş şans
işte bugün okulda öğrendiklerim bunlar…
Bugün ne öğrendin okulda,
sevgili minik yavrum?
Öğretmenim dedi ki;
güçlü olmalıymış hükümetimiz
daima doğru ve daima yanlışsız
kıyak adamlarmış liderlerimiz ve biz
tekrar ve tekrar seçermişiz onları
işte bugün okulda öğrendiklerim bunlar…
Vokal: Saru, Sumru, Ezel

Arriba Quemando El Sol
Güneş Tepede Yakarken
Elinden tutup yüreğim
giderken boz ovaya doğru
Geveze Florya kuşum
Yüreğim
Yüreğim öldü o an
yitti floryam…
Yitti sesim,
güneş tepede yakarken…
Göz içlerime doğdu maden işçileri
ev diye söz ettikleri
doldu göz içlerime fare delikleri
ve güneş tepede yalım…
Ve yasalar kuran patron
bak, güneş tepinir tepede
Sıralanmış cüce evler
soluk almamacasına
karşı-karşıya
ve yalnız bir çeşme var ortada
alacaksan al, delik kovanla
ve hüzün çekilmiş yüzlere
ve güneş tepemizde ter ter tepinir…
Yol üstünde ölü bir köy,
yüreğim kara orman.

Daha da amansız ölüm
kalabalık şehirlerde.
Kalabalık şehirlerde
doğruluk sahipsiz mezar,
mantık, ziyaretsiz kabir
ve güneş tepede yalım…
Boz ova yolunca
gördüğüm bir demet hayalse
ve bunlar bir it masalıysa eğer,
floryamın yitişi de mi masal,
ya Aziz Cuano’ya uğrayan eller?
Ve unutmuş maden işçisi
acısının bedelini,
unutmuş, bilmiyor
ve tepede güneş ter-ter tepinir…
Döndüm Sandiyago’ya
O renk ki kirli eller
ve şehri tersleyen fakir;
Altın, nitrat ve karbon bir gece
senin yolunu gözler
ve güneş tepede yalım.
Vokal: Kuzu, Serdar ve toplu vokal

Ty Pastoy
Dursan-a!
Sokakta rüzgar esiyor
Rüzgarın ardından sevgilim gidiyor
Dur, dur güzelim benim
Bırak doyunca bakayım
Bakıp bakıp yutkunayım
Senin inatçı güzelliğine
Yüzüne bırak bakayım
Dur, dur !
Güzelliğin beni deli etti
Ben gibi yiğidi kuruttu.
Vokal: Ayşe, Kuzu, Ezel,
Sumru, Saru ve toplu vokal

Fiesta de San Benito
Aziz Benito Fiestası
Nerde benim danseden zenci güzelim?
Tundiki eteğiylen dans eden
nereye gitti benim zenci güzelim?
Guagita entarisi sırtında
dans eder benim zenci güzelim…
Zenci güzeli Mulatta !
Giy şu pelerini de,
ortada bi salın şöyle
Yanında maymunuyla
bi küçük palyaço
aziz Benito Baba’dan
bi kocaman armağan
küçük zencilerin şenliğine…
Ben yanda yaşlı adamla atı
uyuklar kulübesinde…
Gidelim oraya şarkılar söyleyerek
Gidelim oraya dans ederek, gülerek…
Tundiki eteğiyle dans eder
Tundiki eteğiyle şarkı söyler benim
zenci güzelim
Zenci güzeli Mulatta !
Giy şu pelerini de,
ortada bi salın şöyle…
Vokal: Toplu vokal

Szerelem Szerelem
At Kozott Gyötrelem
Ah Aşk O Körolası Izdırap
Göz nurum ne uyursun?
Bak bi yol, doğuyor güneş
Sen benim zühremsin, oy !
Tez doğan şafak yıldızım
Uyuma göz nurum, ah ne uyursun?
Uyuma gözümün nuru,
Baksana, doğdu güneş
Ve naçar
Vereceğim geri
O pus kaplı,
Pırlanta taşlı
Nişan yüzüğünü, oy…
Uyuma göz nurum, ah ne uyursun?
Bak bi yol doğdu güneş
Sen benim gül yanaklı
Şafak yıldızım
Ah aşk, o körolası ızdırap…
Ağlıyor tukukız gül bahçesinde
Tacının çiçekleri düşmüş,
Ona ağlıyor…
Ah aşk, o körolası ızdırap…
Sırça yüreğimde üç gündür,
Aşk salıncaklanıyor, oy
Salıncaklanıyor aşk, üç gündür sırça yüreğimde
Salınıyor, açılıyor eteği
Ah, uçuşuyor iç etekliği…
Salıncaklanıyor kalbim
Uçan salıncakla-uçan salıncakla uçuyor
eli, ayağı, saçı…
Ah aşk, o körolası ızdırap…
Vokal: Sumru ve toplu vokal

Faj a Szivem
Yüreğim Sızıldıyor
Sızıldıyor yüreğim
Yüreğim sızıldıyor
Keder beni yakıyor…
Ah niye vermediler,
Vah niye vermediler
Ölesiye sevdiğime?
Niye vermediler, niye
Öylesine sevdiğime?
Ağlayıp yalvardım, yalvarıp yakardım
Yakardım, ağladım anama
O sevmiş a, sevmiş
Niye dinlemedi beni?
Vokal: Sumru ve toplu vokal

Moorsoldaten
Bataklık Askerleri
dört bir yan çamur
göz alabildiğine bozkır
kuşlar susmuş
meşe ağaçları çıplak ve eğri
biz bataklık askerleriyiz
elimizde kürek bataklığa gideriz…
bu ıssız bozkırın ortasında kampımız
bizlerse tek sevinçten bile uzak
yığılmışız dikenli tel ardına
tabur-tabur insan düşer yola
sabah alacasında…
sallarlar kazma-kürek
kızgın güneş altında
ve vatanla dolu yürek
kızgın güneş altında
ah! eve dönüş
herkes özler karısını, anasını
özler evladını
esaret sarmış göğsünü
bir iç çekişte daralır…
nöbetçiler daim volta atarlar
burdan kaçamaz hiç kimse
kaçmak ölüm demektir
bu dört kez çitle çevrili kaleden…
ama biz, şikayet nedir bilmeyiz
bu kış sonsuza dek sürmeyecek
ve sevinçle haykıracağız bir gün:
vatanım! sen gene benimsin.
o zaman biz bataklık askerleri
küreklerle bataklığa gitmeyeceğiz…
Vokal: Toplu vokal

Ermutigung
Yüreklendirme
Bu buz gibi günde
Sakın buz tutayım deme
Katı buz kolay kırılır
sivrisiyse batar
kolay kırılır o da.
Bu acı soğukta
Buruklaşayım deme.
Hele bir kafese gir
Seni kafese koyanlar da
Titrerler mutluluktan
seni yakan soğuktan değil.
“Bu soğuk ne böyle” diye
Korkayım deme
Tam da bunu isterler
Bahar gelmeden daha
burnunu dışarı uzatmanı beklerler.
İstemeden uçma
İstediğin yere uç.
Uçamıyorum diye, burnunu kara gömme
Sıcaklığına ve coşkuna
ihtiyaç var.
Bu sessiz zamanda
Susmayı istemiyoruz
Bahar dallardan fışkıracak
Şakı ki bunu, dünya alem duysun.
Vokal: Ezel ve toplu vokal

Cuando Voy Al Trabajo
Çalışmaya Giderken
Çalışmaya giderken
seni düşünüyorum
şehrin sokaklarından geçerken
seni düşünüyorum
buğulu pencerelerden görünen
yüzlere bakıyorum, bilmiyorum
onlar kim, nereye giderler?
Seni düşünüyorum
aşkım seni düşünüyorum
seni, yol arkadaşım ve geleceği
Acı saatleri ve mutluluğu
yaşayabilmeyi ve çalışmayı;
sonunu bilmediğimiz bir hikayenin başında
günlük işler sona erdiğinde
ve akşam çöktüğünde
ve gölgeler uzadığında

birlikte yaptığımız çatıların üzerinden
ve çalışma dönüşü
dostlarla tartışırken
sebepleriyle sonuçlarını
zamanımızın ve kaderin;
seni düşünürüm aşkım
seni düşünürüm
seni yol arkadaşım ve geleceği
Acı dolu saatleri ve mutluluğu
yaşayabilmeyi ve çalışmayı
sonunu bilmediğimiz bir hikayenin başında;
eve geldiğimde seni bulurum
ve birlikte dalgalandırırız rüyalarımızı,
ve çalışmayı
sonunu bilmediğimiz bir hikayenin başında…
Vokal: Kuzu ve toplu vokal

Little Boxes
Küçük Kutular
Küçük kutular, küçük kutular
bir tepenin eteğinde
tiki taki tak, tiki taki tak
tiki taki’den mamul hepsi
küçük kutular, küçük kutular
hepsi de birbirinin ayni.
Yeşili de var, pembesi de
mavisi var, sarısı da
tiki taki tak, tiki taki tak
tiki taki’den mamul hepsi
küçük kutular, küçük kutular
hepsi de birbirinin ayni.
ve şu evlerdeki insanlar
tiki taki tak, tiki taki tak
hepsi gider okullara
tıkılırlar kutulara
küçük kutular, küçük kutular
hepsi de birbirinin ayni.
na şu doktorlar, şu işletmeci
iş adamları, avukatlar
tiki taki tak, tiki taki tak
tiki taki’den mamul hepsi

küçük kutular, küçük kutular
hepsi de birbirinin ayni.
koca çayırlarda golf oynar hepsi
içerler yalnızca martini
güzel çocukları vardır hepsinin
hepsi de okulludur veletlerin
küçük kutular, küçük kutular
hepsi de birbirinin ayni.
güzel çocuklar önce yaz kamplarına
gider
güzel çocuklar sonra üniversitelere
tıkılırlar kutulara
ve sonunda kalmaz birbirinden farkları
küçük kutular, küçük kutular
hepsi de birbirinin ayni.
güzel çocuklar iş hayatına atılırlar
evlenip bir aile kurarlar
hep birden tıkılıp kutulara
yaşarlar sonsuza kadar
küçük kutular, küçük kutular
hepsi de birbirinin ayni.
yeşili de var, pembesi de
mavisi de var, sarısı da
tiki taki tak, tiki taki tak
tiki taki’den mamul hepsi
küçük kutular, küçük kutular
hepsi de birbirinin ayni
Vokal: Ezel ve toplu vokal

Everything Must Change
Herşey Değişmek Zorunda
Herşey değişmek zorunda
Aynı kalan hiçbir şey yok
Herkes değişmek zorunda
Yok aynı kalan tek kişi
Gençler yaşlanır
Gizemler çözülür
Zaman böyle yol alır
Hiçbir şey ve hiç kimse
Değişmeden
Devam edemez sürmeye
Hayatta emin olunabilecek
Pek fazla bir şey yok
Sadece biliriz ki,
Yağmur bulutlardan iner
Güneş gökte parlar
Ve sinek kuşları uçar
Kış bahara döner
Yaralı kalp iyileşir
Öyle çabucak değilse bile
Evet, evet herşey değişir.
Hayatta emin olunabilecek
Pek fazla bir şey yok
Sadece biliriz ki,
Yağmur bulutlardan iner
Güneş gökte parlar
Ve müzik ağlatır beni
Vokal: Sumru, Ezel, Saru, Ayşe ve toplu vokal

Merhaba
Bir rüzgar misali
esiyorum yollarda
üfleyip yüreğinize
çekiyorum bi Merhaba !
Bahçeler taşıyorum hayatınıza
mayıs gibi
ilk açan çiçekler
Merhaba !
Bir sevda şarkısının
bir dörtlüğüyüm ben
sesinizi duyuruyorum
Merhaba !
Bir alev gibiyim
ruhları tutuşturan
ve parlıyor kızgınlığınız
Merhaba !
Bacadan tüten duman gibi
işaret veriyorum size
elim uzanıyor dokunulmaza
Merhaba !
Bir şarkıyım ben
deliyorum kalpleri
ve eritip duvarları
çekiyorum bi Merhaba !
Merhaba Canlar
Nisan’la ilkbahar
Merhaba kardeşler
Merhaba !
Vokal: Saru, Ezel, Sumru, Levon, Ayşe ve toplu vokal
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edilerek tek kaset halinde yeniden ADA Müzik
tarafından piyasaya çıkarılmıştır.
Grafik Tasarım: Sertaç Ergin
Uygulama: Yalçın Özak
Varlığıyla bizlere insanlık onurumuzu tazeleten
Pieter Bruegel’e, afişimizin ve program
dergimizin basımını yapan ÇELTÜT Matbaası
adına Doğan Tütüncü’ye, yazı ve çevirilerde
Şandor Hadi, Cevat Çapan, Celil Oker, Ludmilla
Behramoğlu ve Zehra Cumbul’a, “Nobody
Knows The Trouble I’ve Seen” düzenlemesindeki
ilhamı için Semih Fırıncıoğlu’na, bize kaset ve
plak koleksiyonlarını açan Güneş Uz, Cem
Taylan ve Hür Yumer’e, Gürsel Abi’ye (Gürsel
Boyla) ve diğerlerine kocaman bir teşekkür.

ARDINDAN
Serdar Ateşer, Saruhan Erim, Timuçin Gürer,
Bülent Somay, Mehmet “Kuzu” Taygun,
Ayşe Tütüncü, Mehmet Tütüncü,
Yağız Üresin, Murat Ünlü, Ahmet Altuğ
Konuk: Nezih Ünen

Hareket Etmeliyim
Beste: Kuzu Düzenleme: Kuzu, Mehmet, Ayşe
İcra: Keman (Mehmet), İG (Kuzu), AG(Bülent), 2.İG (Saru),
Piyano (Ayşe), Bas (Murat), Perk (Timuçin), Davul (Ahmet)

Bitmeyen
Yelkenlilerimizin
ufku aştığı güzelim hasat günlerini
birlikte göreceğiz
en azından birlikte öleceğiz ya
ayrı değiliz
Biz ki, sessizlik ve huzur düşlememeyi
öğrendik seninle
kavgadan ve coşkudan korkmamayı
sevda belledik
elbet biliriz ayrılığı göğüslemeyi de
Seni unutmadım
unutmak teslim olmaktır değişmemeye
İşte o yüzden
fırtınanın azıp köpürdüğü bir gece
yazıyorum adını
dönenip duran deli yüreğimin
aydınlık yüzüne
Birlikte varacağız fırtınadan hız alan
yelkenlilerle
göğün enginlere kavuştuğu yere
Beste: Ayşe Söz: Bülent Düzenleme: Ayşe
İcra: Vokal (Ayşe), Flüt (Yağız),
Muhtelif pedal takviyeli “cereyanlı” gitar (Sateş),
Keman (Mehmet), Synth + Piyano (Ayşe),
Bas (Murat), Perk (Timuçin), Davul (Ahmet)

Kör Uçuş
Beste: Sateş Düzenleme: Sateş, Ayşe
İcra: Tenor Saksofon (Nezih Ünen), EG (Sateş),
AG (Bülent), Synth + Piyano (Ayşe), Bas (Murat),
Drum Machine (Ayşe), Davul (Ahmet)

Onüç
Beste ve düzenleme: Saruhan, Bülent,
Mehmet, Levon Balıkçıoğlu İcra: Keman (Mehmet),
Flüt (Nezih Ünen), İG (Saru), AG (Bülent), 2. İG (Kuzu),
Piyano + Glockenspiel (Ayşe), Bas (Murat),
Xylophone (Timuçin), Üçgen (Saru)

Yaprak Dökümü
Sararıp dökülmeden önce
kızaran yapraklar ki onlar
Şan verdiler ortalığa bütün bir sonbahar
Mevsim dönüp de yeniden
yeşermeye başlayınca rüzgar
Çıplağında o atın yine onlar koşacaklar
O çocuklar
O yapraklar
O şarabi eşkiyalar
Onlar da olmasalar benim gayri kimim var?
Beste: Bülent Şiir: Can Yücel Düzenleme: Mozaik
İcra: Vokal (Kuzu), Flüt (Nezih Ünen),
Keman (Mehmet), AG (Saru), EG (Sateş),
Alto Saksofon (Yağız), İG (Kuzu), 2. İG (Bülent),
Roland Vocoder, Synth + Piyano (Ayşe),
Bas (Murat), Perk (Timuçin)

Mevlevia
Beste: Mick Goodrick Düzenleme: Yağız, Ayşe
İcra: Flüt (Yağız), bütün itirazlara rağmen parçanın
orta yerindeki EG (Bülent), AG (Kuzu),
Synth + Piyano (Ayşe), Bas (Murat), Üçgen (Saru),
Perk (Timuçin), Davul (Ahmet)

Trapezci Kız
Şarkılar söylerdi trapezci kız
Saçlarından parmaklarına süzülen
Karanlıkta dansederdi
Sevdalıydı karanlığı
Kimsenin boyayamadığı
Uzaklarda susardı
Saçlarında bir tutam ışık
Kalabalıkla tutuşup
Tek başına ağlardı
Güldüğünde ipin üstünde
Tutunmak gözlerine
Öyle kolay sanırdın
Oysa geometriden de eski bir nokta
Ürkek, tarifsiz durur orda
Hünerli olana dek ellerin
Beste: Bülent Söz: Meltem Ahıska
Düzenleme: Mozaik İcra: Vokal (Saru),
Geri Vokal (Ayşe), İG (Saru), 2. İG (Kuzu),
Synth + Piyano (Ayşe), Bas (Murat),
Jew's Harp (Timuçin), Davul (Ahmet)

Üç Gitar
Beste ve düzenleme: Saruhan, Bülent, Kuzu
İcra: AG (Saru), İG (Bülent), 2. İG (Kuzu), EG (Sateş),
Rhodes, Synth + Piyano (Ayşe), Bas (Murat),
Perk (Timuçin), Davul (Ahmet)

Bir Bulutun Ardından
Beste: Saruhan, Ayşe Düzenleme: Mozaik
İcra: Keman (Mehmet), Alto Saksofon (Yağız),
EG (Sateş), AG (Bülent), İG (Saru), 2. İG (Kuzu),
Piyano (Ayşe), Bas (Murat), Perk (Timuçin),
Davul (Ahmet)

Yapım Künyesi
“Ardından”, Eylül 1985–Ekim 1985 arasında 63
telefon jetonu, 1620 sigara, 32 duble tuzlama,12
paket Rize Turist çayı, 15 adet “Margarita”, 3 depo
benzin, 27 litre hayat suyu, 4 makara film ve 70
küsur stüdyo saati tüketilerek kaydedildi. Bu
46’lıktaki parçalardan “Kör uçuş” ve “Bitmeyen” ilk
kez Haziran 1984’te An Meselesi konserinde,
diğerleri ise Haziran 1985’te Bir Bulutun Ardından
konserinde çalındı.
Tonmeister: Mehmet Ateş (“Güzel oldu, dii mi?”)
Kayıt ve miksaj: Stüdyo Reel
Yapım: MOZAİK
Genel Dağıtım: ADA Müzik
Grafik tasarım: Sertaç Ergin
Baskı: ÇELTÜT Matbaası
Teşekkür: Yardımları için Can Ayer’e (“Topla Pala!”),
Kıro Murat’a, Artun Sürmeli’ye, Şükrü Türen’e
(“Haga!”), Bülent Erkmen’e, İbrahim Somay’a ve bu
sefer bize karışmadığı için Turgut’a açıkça teşekkür
ederiz.

Kısaltmalar: Synth: Synthesizer; İG: İspanyol Gitar, AG: Akustik Gitar; EG: Elektro Gitar; Perk: Perküsyon

ÇOOK
ALAMETLER
BELİRDİ
Saruhan Erim, Timuçin Gürer, Bülent Somay,
Mehmet “Kuzu” Taygun, Ayşe Tütüncü,
Cem Aksel, Serdar Ateşer, Tahsin Ünüvar
Konuklar: Sumru Ağıryürüyen, Erkan Oğur

Sappho ile Konuşma
Ay söndü sonra yıldızlar
Gece yarılandı
Zaman geçiyor
Aşk yürüdü okşayarak kendini
Yıllarca yıllarca önceydi
Ay söndü sonra yıldızlar
Gece yarılandı
Sessizlik içindeydi gökler
Aşk yandı sonra yıldızlar
Zaman aralandı
Güller açıyor
O yürüdü söyleyerek kendini
Yıllarca yıllarca önceydi
Aşk yandı sonra yıldızlar
Zaman aralandı
Sessizlik içindeydi gökler
Beste: Bülent Sappho ile konuşan: Meltem Ahıska
İcra: Vokal (Sumru Ağıryürüyen, Saruhan),
Geri Vokal (Ayşe, Timuçin, Kuzu), AG (Bülent),
İG (Kuzu), Yamaha DX7/TX7 + Roland JX-10 Synth
(Ayşe), Tenor Saksofon (Tahsin), EG (Sateş),
Bas (Saruhan), Davul (Cem)

Kendi Bıraktığım İzlerde
Kendi bıraktığım izlerde yürümeye
Ne gücüm var, ne de anlamı var bunun
Varsın tersyüz olsun yüreğim
Varsın peltekleşsin dilim
Konuşmayı unutan ya da
Yeni bir dile başlayan gibi
Tüm bu yararsız anlamsız döküntüleri
Kurumuş çalılar gibi ateşe vermek isterim
Beste: Kuzu Şiir: Jozef Fodor İcra: Vokal
(Bülent, Saruhan, Timuçin, Ayşe), İG (Kuzu),
DX7/TX7 Synth (Ayşe), Bas (Saruhan), Davul (Cem)

Yürümek
Gök mavisi ve gül kuruları dökünerek
Saçlarımı rüzgarla eskiterek
Yürümek istiyorum
Yürümek
Çıplak toprakta
Serin çılgın toprakta
Yüzüm benden vazgeçene dek
Yürümek
Şarkıların sokakta yatıp kalktığı bir ülkeye
Yürümek istiyorum
Gözlerim birer yıldız oluncaya dek
Şarkı söylemek
Bilmediğim bir dilde
İriyarı
İhtiyar
Dostluk üzerine
Beste: Bülent Şiir: Meltem Ahıska
İcra: Vokal (Timuçin, Saruhan), Geri Vokal (Ayşe,
Bülent), AG (Bülent), İG (Kuzu), DX7/TX7 Synth (Ayşe),
EG (Sateş), Flüt (Tahsin), Perk (Timuçin, Saruhan),
Korg DDD-1 Perk (Ayşe), Bas (Saruhan), Davul (Cem)

Çook Alametler Belirdi
Beste: Kuzu, Bülent, Saruhan, Ayşe (Katkıları için Bob
Dylan, T. S. Eliot, Goethe, Bertolt Brecht ve Nazım
Hikmet’e teşekkürler)
İcra: AG (Bülent), İG (Kuzu), EG (Sateş),
DX7/TX7/TX802 Synth (Ayşe), Soprano ve Tenor
Saksofon (Tahsin), Perk (Timuçin) Bas ve “Zilthesizer”
(Saruhan), Davul (Cem), sondaki “Alametler”
(Timuçin, Bülent, Saruhan, Ayşe, Kuzu)

Bir Bisiklet Gezintisi
Güneş doğdu sen büyüdün dalgalar gibi
Gözlerimin gölgesinde maviler gri
Yıldızlar uzak, çok çok uzak
Yıldızlar uzak, sen çok yakın
Sabahsın sen, sen hep yakınsın
Nerde kaldı sessiz düşlerim
Gülüşünde gelişinde hevesler saklı
Renklerinden yüreğime ışıklar aktı
Sokaklar yakın, çok çok yakın
Sokaklar yakın, sen çok yakın
Sabahsın sen, sen aldatırsın
Nerde kaldı sessiz düşlerim
Geceler sessiz, sessiz ve dengeli
Neşeler sende, sevinçler sende
Seslerimiz kimsesiz saklanınca orada
Gidelim senle, uçarak senle
Sen öyle yakın kal uzaklaşma sakın
Orda öyle dur ışıklara sokul
Gitme n’olur dur, sakın uzaklaşma n’olur dur
Nerde kaldı sensiz düşlerim
Beste: Saruhan Söz: Meltem Ahıska, Timuçin
İcra: Vokal (Timuçin), Geri Vokal (Saruhan,
Ayşe, Bülent), DX7/TX7 Synth (Ayşe), EG (Sateş),
Soprano Saksofon (Tahsin), Perk (Bülent, Saruhan),
Bas (Saruhan), Davul (Cem)

Oniki Adım
Beste: Ayşe İcra: Akai S900 Sampled Piano + DX7
Synth (Ayşe), Soprano Saksofon (Tahsin), EG (Sateş),
Perk (Saruhan, Ayşe), Bas (Saruhan), Davul (Cem)

Gitmeliydik
Gitmeliydik
Dalgalar kanatlarımızdı
Oysa gözlerimiz düğümlerde
Her boğum gırtlağımızda
Gitmeliydik
Dalgalar kanatlarımızdı
Deniz hürriyetti
Halatları çözerken
Oysa biz bir üzüm salkımı gibi
Ağırdık dalımızda
Beste: Kuzu Şiir: Hale Tenger
İcra: Vokal (Ayşe), İG (Kuzu), DX7/TX7 Synth (Ayşe),
Flüt (Tahsin), Bas (Saruhan), Davul (Cem),
Fender Stratocaster (Erkan Oğur)

Kurşun Askerin Gerçekleşmeyen Kaçışı
Beste: Bülent İcra: AG (Bülent), İG (Kuzu),
DX7/TX7 Synth (Ayşe), Soprano Saksofon (Tahsin),
Perk (Timuçin, Saruhan), Bas (Saruhan) Davul (Cem)

Oniki Adım-II
Beste: Ayşe
1987 / Ev kaydı / Fostex 216 (4 kanallı)
İcra: Doina Konsol "Sahici" Piyano + DX7 Synth(Ayşe),
Soprano Saksofon (Tahsin), EG (Sateş), Perk (Saruhan,
Ayşe), Bas (Saruhan), Davul (Cem)

Gitmeliydik-II
Beste: Kuzu Şiir: Hale Tenger
1987 / Ev kaydı / Fostex 216 (4 kanallı)
İcra: Vokal (Ayşe), İG (Kuzu), DX7/TX7 Synth (Ayşe),
Flüt (Tahsin), Bas (Saruhan), Davul (Cem),
Gitar Synthesizer (Erkan Oğur)

Sappho İle Konuşma-II
Beste: Bülent Sappho ile konuşan: Meltem Ahıska
İcra: Vokal (Saruhan), Geri Vokal (Ayşe, Timuçin, Kuzu),
AG (Bülent), İG (Kuzu), Yamaha DX7/TX7 + Roland
JX-10 Synth (Ayşe), EG (Sateş), Tenor Saksofon (Tahsin),
Bas (Saruhan), Davul (Cem), sondaki EG solo (Bülent)

Kendi Bıraktığım İzlerde-II
Beste: Kuzu Şiir: Jozef Fodor
İcra: EG'ler (Sateş), İG (Kuzu), DX7/TX7 Synth (Ayşe),
Bas (Saruhan), Davul (Cem)

Yapım künyesi
Tüm düzenlemeler MOZAİK’e aittir. (Sappho’nun
düzenlenmesindeki katkıları için bize müzisyenliğiyle
ilham ve güven veren Erkan Oğur’a teşekkür ederiz).
“Kendi Bıraktığım İzlerde” ilk kez 1981 yılında Boğaziçi
Üniversitesi Müzik Kulübü konserinde seslendirildi.
1988 yılında MOZAİK tarafından yeniden düzenlendi.
Diğer parçalar ilk kez Mayıs 1987’de MOZAİK’in Zaman
Aralandı konserinde yer aldı. “Sappho ile Konuşma-II”
(No.9) 1991’de Almanya’da yayımlanan The Other Side
of Turkey ortak albüm seçkisinde yer aldı.
Kayıt ve miksaj: Uğur Başar, Garo Mafyan. Mart-Nisan
1988. İstanbul Gelişim Stüdyosu
Kapak fotoğrafı ve grafik tasarım: Ümit Kıvanç
Anka kuşu illüstrasyonu: Tay Tuurul Tütüncü
İç fotoğraflar: Fuat Domaniç
Kapak mankenleri: 34 BYD 34, 34 KK 580, 35 RV 486 ve
dört adet taze yumurta.
Dizgi ve film: PERKA A.Ş. Baskı: ÇELTÜT Matbaası
Yapım: MOZAİK
Genel Dağıtım: ADA Yayıncılık ve Müzik Tic. Ltd. Şti.
Bu yapım TELETEKNİK A.Ş.’nin desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
Makine parklarının nadide bir parçasını bizden esirgemeyen
YENİ TÜRKÜ’ye, sevgili Doğan Tütüncü’ye, pedal
takviyesi için İmre’ye, servislerini hiç aksatmayan
Özgıda ve Fuat Nakliyat’a, mektupları için Birger’e,
bizim için Anka Kuşu’nun izini süren Müzehher Erim’e,
Ankâ’yı dillendiren Meltem’e, yumurtalar için Ankâ’ya
teşekkür ederiz.

Kısaltmalar: Synth: Synthesizer; İG: İspanyol Gitar; AG: Akustik Gitar; EG: Elektro Gitar; Perk: Perküsyon

PLASTİK AŞK
Ayşe Tütüncü, Mehmet “Kuzu” Taygun, Bülent Somay,
Saruhan Erim, Timuçin Gürer, Ümit Kıvanç
Konuklar: Tayfun Duygulu, Ercan Irmak,
Serdar Ateşer, Sumru Ağıryürüyen, Mehmet Güreli,
Emin İgüs, Nejat Yavaşoğulları

Bindokuzyüzseksenbir
Akşam ayak sesleriyle iner şehre
Hep birden evlerine kaçışırlar
Kapılar kilitlenir, perdeler çekilir
Sokakta kalır sokaklar
Gece sessizce karşılanır her gece
Televizyon açılır, çocuklar yatırılır
Sabah sabaha kadar sokakta bekler
Tek misafiri tedirginlikler
Dizilmiş dururlar kameranın önünde
Gözleri bağlı değil gözleri yerde
Yorgun onbeş insan ve boştagezer üç kişidir
Yasaksız kediler gezer sokaklarda
Camların ardında güven ve huzur
Devrilen tenekeler birer savaş ilanı
Gözler kapıya döner, susulur
Sabah izinsiz gelir şehre
Birer birer evlerinden dağılırlar
Teypteki kadın bir şarkı söyler
Evlerde kalır sokaklar
Dizilmiş dururlar kameranın önünde
Gözleri bağlı değil gözleri yerde
Yorgun onbeş insan ve boştagezer üç kişidir
Beste ve söz: Bülent İcra: Vokal (Bülent, Saruhan),
Geri Vokal (Ayşe, Kuzu, Saruhan, Bülent, Timuçin),
Yamaha DX7 ve Roland D-50 Synth (Ayşe),
Bas (Saruhan), Davul Programı, Ziller (Ümit), İG (Kuzu),
Korg SG-1 Piyano (Bülent), Perk (Timuçin, Saruhan)

Bildiklerimiz
Bilirim kadınlar sık ağlar
Evlenilir yirmisinde
Çocuklar sokakta oynar
Şehirler büyür, kirlenir sokaklar
Aradın mı bulunmaz ev
Fiyatlar artar
Polis kimlik sorar
Bilirim işe yaramaz ihtiyarlar
En zararsızına verilir oy
Erkek dediğin askerlik yapar
Binalar yıkılır, yapılır binalar
Eskiden maviymiş sular
Geçmişi hatırlamaz kimse
Polis kimlik sorar
Her şeyin adı değişir
Okunmaz yakılır kitaplar
Karın doyurmaz sinema
İstedin mi çıkılmaz yurtdışına
Yollar çok tehlikeli
Öleceklerin sayısı belli
Polis kimlik sorar
Beste: Bülent Söz: Meltem Ahıska İcra: Vokal (Timuçin),
Geri Vokal (Saruhan, Kuzu, Ayşe, Bülent), EG (Bülent),
Davul (Ümit), Bas (Saruhan), İG (Kuzu),
DX7, D-50 Synth ve Korg SG-1
Sampled (Yalancı) Piyano (Ayşe)

Metruk
Beste: Kuzu İcra: İG (Kuzu), Bas (Saruhan),
EG ve Casio MG-510 Midi Gitar (Bülent),
Davul (Ümit), Perk (Timuçin),
Steinway Konsol (Sahici) Piyano,
DX7, D-50 Synth(Ayşe)

Emekli Albay Hilmi Ertunç
Biliyorum meselenin nerede yattığını
Tam onbeş Türk devletinin
Bu yüzden battığını
Disiplinsiz çatlak sesler canımı çok sıkıyor
Ne kadar assan kessen bu gibiler hep çıkıyor
Ben Hilmi Ertunç, Emekli Albay Ertunç
Ben çözdüm işi
Benim bu serseri gidişe dur diyecek kişi
Sabah aynı anda kalkılıp yüzler yıkanmalı
Bu ahenkli uyanışı alem tören sanmalı
Züppelik kol geziyor
Kahveler nes, çaylar torba
Kahvaltıyı tesbit ettim
Herkese bir tas çorba
Aç bırakılmalı katlamayan peçetesini
Hastalara Genel Kurmay yazmalı reçetesini
Ben Hilmi Ertunç, Emekli Albay Ertunç
Ben çözdüm işi
Benim bu hayasız gidişe dur diyecek kişi

Yekvücut olup başlayalım her işe ayinle
Eş-dost seçimi ve herşey ayarlansın tayinle
Yaramaza itaatsize damgalar basalım
Milli maç kaybında üç, grevde beş kişi asalım
Biz istersek eğer bu aziz millet neler yapar
Adamı göklere çıkarır, alkışlar, tapar
Oğlum ben Albay Ertunç, Emekli Albay Ertunç
Ben çözdüm işi
Benim serkeşliğe gaflete dur diyecek kişi
I’m Hilmi Ertunç, Retired Colonel Ertunç
İki çocuk babası, İngilizce bilir
Yeter ki hiza istikamete doğru bakalım
Ve altılı ganyanı öğrenip şu kahveden çıkalım
O Hilmi Ertunç, Emekli Albay Ertunç
O çözmüş işi
Odur bu serseri gidişe dur diyecek kişi
Beste: Bülent Söz: Ümit İcra: Vokal (Timuçin),
Geri Vokal (Kuzu, Saruhan, Ayşe, Bülent),
Bas (Saruhan), Davul (Ümit), DX7 ve D-50
Synth (Ayşe), İG (Kuzu), EG (Bülent), Alto
Saksofon, Klarnet (Tayfun Duygulu)

Plastik Aşk
Bu çocuk zor bilecek
Aşklar neydi eskiden
Büyük bir kristal kavanoz gibi
Nasıl kırılırdı değmeden
Şimdi seyret zamanı
Yapma, seyret zamanı
Yapma çiçekler sunuyor sana
Tut iliştir göğsüne
Bu çocuk zor bilecek
Umutlar neydi eskiden
Çevik bir ahşap salıncak gibi
Nasıl hızlanırdı kendinden
Şimdi tutun zamana
Bakma, tutun zamana
Rahat koltuklar sunuyor sana
Çek de otur üstüne
Sakla kendini bilmesin çocuk
Bu çocuk zor bilecek
Ayrılmak neydi eskiden
Parlak bir deniz feneri gibi
Nasıl sönerdi üflemeden
Şimdi söylen zamana
Durma, söylen zamana
Artık dert değil ayrılık
Plastik aşk hep güçlü
Sakla kendini bilmesin çocuk
Beste: Ayşe Söz: Meltem Ahıska
İcra: Vokal (Ayşe), Geri Vokal (Saruhan, Bülent),
DX7 ve D-50 Synth (Ayşe), Davul (Ümit), EG (Bülent),
Bas (Saruhan), İG (Kuzu), Perk (Timuçin)

Müsaadenizle
Beste: Saruhan İcra: İG (Kuzu), AG (Bülent),

Bas (Saruhan), Davul (Ümit), Steinway Konsol
Piyano (Ayşe), Perk (Timuçin, Saruhan)

Bir Adam Öldü
Okyanusları yılları
Bu unutkan yüzyılın
Küstah ve aşılmaz
Tüfeklerin menzilleri
Şarkılardan uzun
Dört yanımız deniz
Bir adam ölür, yıllar geçer
Şarkılarını söyleriz hep beraber
Yalnızlıkları
Bu unutkan yüzyılın
Küstah ve aşılmaz
Alayların menzilleri
Gülüşlerden uzun
Dört yanımız deniz
Gücümüz biter, yıllar geçer
Şarkılarımızı söyler ölü bir adam
Beste ve söz: Bülent (“Victor Jara için”)
İcra: Vokal (Bülent, Saruhan),
Geri Vokal (Ayşe,Timuçin, Bülent, Saruhan),
Ortadaki Ses (Kuzu), Sondaki Koro (Serdar Ateşer,
Sumru Ağıryürüyen, Mehmet Güreli, Emin İgüs,
Nejat Yavaşoğulları, Ayşe, Kuzu, Saruhan,Timuçin,
Bülent), Perk (Timuçin), Davul (Ümit), DX7 ve D-50
Synth (Ayşe), Bas (Saruhan), İG (Kuzu), EG (Bülent)
(Parçanın ortasında ve sonunda tekrarlanan melodi
Victor Jara’nın “Manifiesto” adlı parçasından alındı.)

Sürgün
Beste: Kuzu İcra: Ses (Kuzu), Davul (Ümit), İG(Kuzu),
Bas (Saruhan), EG (Bülent), Korg SG-1 Piyano, DX7,
D-50 Synth (Ayşe), Perk (Timuçin), Ney (Ercan Irmak)

Plastik Aşk-II
(Grup Bekçi versiyonu)
Beste: Ayşe Söz: Meltem Ahıska İcra: Vokal ve DX7
Synth (Ayşe), Bas (Saruhan), DX7 Islık (Bülent)

Yapım künyesi:
Tüm düzenlemeler MOZAİK’e aittir.
Kayıt: Stüdyo YHB (Ulus). Tonmeister : Halis Bütünley.
Mix: Halis Bütünley
Grafik tasarım: Uğurcan Ataoğlu
Yapım: MOZAİK
Genel Dağıtım: PICCATURA Kaynak Müzik Ticaret
Bu çalışmada bizden desteklerini esirgemeyen
Oğuz Gürsel’e, METİS Yayınları’na, Doğan ve Özcan
Tütüncü’ye, tablaları için YENİ TÜRKÜ’ye, kapak
fotoğrafı için Serdar Tanyeli’ye, toplu fotoğraf için
BOOM Müzik Dergisi’ne, ve ayrıca Emekli Albay
Hilmi Ertunç’a teşekkür ederiz.
Serdar Ateşer bu albümde gitarıyla olmasa da
kaknem sesi ve el koyduğumuz aletleriyle
yanımızdaydı. Son olarak, bir önceki albümümüzde
adını zikretmeyi ihmal ettiğimiz Turgut’a da herkesin
huzurunda teşekkürü borç biliriz.

Kısaltmalar: Synth: Synthesizer; İG: İspanyol Gitar; AG: Akustik Gitar; EG: Elektro Gitar; Perk: Perküsyon

YAYIMLANMAMIŞ
BESTELER
Ayşe Tütüncü, Saruhan Erim, Bülent Somay,
Mehmet "Kuzu" Taygun, Timuçin Gürer,
Serdar Ateşer, Ümit Kıvanç
Konuklar: Hakan Açıkalın, Sumru Ağıryürüyen,
Cem Aksel, Akın Eldes, Emre Karabulut, Cengiz Onural,
Melih Özçelik, Turgut Tükel, Şuayip Yeltan

Kolaj-I
Tasarım: Ayşe (sırasıyla; Ayşe, Kuzu, Timuçin, Kuzu,
Bülent'in bestelerinden kesitler)

Direkten Dönen Düş
Yalanın ne kıymeti var
yalanın yalan olduğu
artık çok belli ve
aldatmak pazarlığa tabi
Yalanı yalanlamak
geliyor içimden
Benim de fikrim olmalı
Bu sokak nereye gitmeli
Hangi savaş neden bitmeli
Bana sorsalar
Evet bana sorsalar
Bırakın derdim, bırakın da
en dibini deşelim
oraya yerleşelim
en dipteki toprak
nemli ve ıslak
Kuruttunuz be çiçeğimi
Beste: Saruhan Söz: Meltem Ahıska
Düzenleme: Saruhan / 1992
Ev Kaydı / Fostex X15 (4 kanallı)
İcra: Vokal + İG + Bas (Saruhan)

Kuzu Anonim
Beste: Kuzu
Düzenleme: MOZAİK / 1989
“Mozhane” kaydı / Fostex 216 (4 kanallı)
İcra: Synth (Bülent), İG (Kuzu), Piyano (Ayşe),
Bas (Saruhan), Perk (Timuçin), Davul (Ümit)

R.I.P.
Beste: Bülent / 1988 / Ev Kaydı / Fostex 216
İcra: Vokaller (Ayşe), İG (Bülent)

Şen Şark Rak
Beste: Sateş
Düzenleme: MOZAİK / 1987
“Zaman Aralandı” konserinden
İcra: Synth (Ayşe), EG (Sateş), İG ( Kuzu), AG ( Bülent),
Bas (Saruhan), Perk (Timuçin), Davul (Cem)

Alaturka
Beste: Saruhan
Düzenleme: MOZAİK / 1991
Almanya Nürnberg Konserinden
İcra: Vokaller (Ayşe, Bülent, Kuzu, Saruhan, Timuçin),
İG (Saruhan), Davul (Ümit)

Üşüyorum
Lapa lapa kar yağıyor
Gözlerinde yanıyor ışıklar
Tonlarca çam kesildi ormandan
Noel Babayı bekliyor çocuklar
Çok üzgünüz durdurulamıyor kar
Üzgünüz durdurulamıyor kar
Çok üzgünüz, üzgünüz çok
Durdurulamayabilir kar
Lapa lapa kar yağıyor
Uygun adım yürüyor ışıklar
Kilolarca çam kesildi fidanlıktan
Noel Babaya inanmıyor çocuklar
Çok üzgünüz durdurulamıyor kar
Üzgünüz durdurulamıyor kar
Çok üzgünüz, üzgünüz çok
Durdurulamayabilir kar
Lapa lapa kar yağıyor
Gölgesini yakıyor ışıklar
Çelik bir çam dikildi bahçeye
Babalarını sevmiyor çocuklar
Beste: Bülent Söz: Meltem Ahıska
Düzenleme: MOZAİK / 1994
“Mozhane” kaydı / Tascam 488 (8 kanallı)
İcra: Vokal (Bülent), Geri Vokal (Ayşe, Saruhan,
Timuçin), EG (Akın Eldes), AG (Bülent), Piyano (Ayşe),
Bas (Saruhan), Perk (Timuçin), Davul (Kuzu)

Ağıt
Beste: Kuzu / 1990
Ev Kaydı / Tascam 644 (4 kanallı)
İcra: Kemençe (Cengiz Onural), İG (Kuzu)

Bezirganbaşı
Dönme geri
Arkana bakma sakın
Bir sıçan
iki sıçan
Üçüncüsünde söyle adını
Bezirganbaşı açar kapıyı
Beste, söz ve düzenleme: Ayşe / 1993
Ev Kaydı / Tascam 644 (4 kanallı)
İcra: Vokal (Ayşe, Bülent, Saruhan),
Dijital Piyano (Ayşe).
Bu parçayı Ayşe önceleri "Eşikte" bestesinin orta bölümü
olsun diye yapmıştı, sonra fikrini değiştirince parça da
"Bezirganbaşı" namıyla bağımsızlığını ilan etti.

Yenik Düşen Zaman
Beste: Kuzu / 1991
Ev Kaydı / Tascam 644 (4 kanallı)
İcra: Vokal + İG (Kuzu)

Mümkünse
Bir şeyler değişsin istedik
Ama bu yaşta saçlarımız tek tük
Daha bu yaşta mideler delik deşik
Bir şeyler değişsin istedik
Maskeni takmalısın
Evliliğin kuralı vardır
Unutma oyunu
Kuralına göre oynamalısın
Sevgi bile sorun oldu
Sevgimizi sakladık, saklıyoruz
Sevdik sandık ama sevmemişiz
Sevmedik sandık, ama sevmişiz
Maskeni takmalısın
Ticaretin kuralı vardır
Unutma oyunu
Kuralına göre oynamalısın
Beste ve söz: Kuzu
Düzenleme: MOZAİK / 1990
Ev Kaydı / Tascam 644
İcra: Vokal (Timuçin), EP (Ayşe), İG (Kuzu),
Perdesiz Bas (Saruhan), E. Perk (Bülent)

Ex Mor
Beste ve düzenleme: Sateş / 1987
Sateş Etiler-Çamlık ev stüdyosu kaydı
4-Track kaset TASCAM 246
Bu kayıtta duyulmayan ve fakat o sözlere göre
melodilendirmesi yapılmış bu şarkının ‘gizli’ güftesi, ‘Mor’
isimli şiirin sahibi: Reşit Ergener
İcra: EG, Davul Programı ve Synth (Sateş),
Synth Solo (Turgut Tükel)

Karadenizli Balıkçı
(Balıkçının Kabusu)
şu karadeniz içinde
yaralanmışım
balıklar peşim sıra
aldanmışım
bile bile
aldanmışım
ölü balık pullarından
kimsesiz elbise
kimsesiz endişe
balık olsam keşke
karadeniz kıyısı
karanlık liman
dalgalar peşimsıra
ses çıkarmadan
balıkların dilinde zaman
dalgaların köpüğünden
kimsesiz elbise
kimsesiz endişe
balık olsam keşke

bir rüya gördüm dün gece
bir ev
karadenizde
serin taşları ağır mı ağır
Hüsnü ve Ziya
herzamanki gibi
erimekte akşamın içinde
bir dert var
dilim olsa da söylese
Beste: Saruhan Söz: Meltem Ahıska
Düzenleme: MOZAİK / 1994
“Mozhane” kaydı / Tascam 488
İcra: Vokal (Saruhan),
Geri Vokal (Ayşe, Bülent, Kuzu,
Saruhan, Timuçin), EG (Akın Eldes),
Synth + Piyano (Ayşe), AG (Bülent),
Bas (Saruhan), Perk (Timuçin), Davul (Kuzu)

Bir Sonraki İyileşmeye
Kadar
Beste: Ayşe / 1992
Ev Kaydı / Tascam 644
İcra: AG (Bülent), Piyano (Ayşe)

Elements Affirm
We're ready for a landslide victory
We're ready for the quake
The earth beneath you moves up quickly
The dams start to break
To cover all, to purify
Let's take this ride over again
I am I, the mirror lies
You are you though you look like me
We got lost in redundancy
We're stranded in redundancy
We're ready for the millennium
We're ready for the turn
A wind blows from the distant past
The pyres start to burn
To cover all, to purify
Let's take this verse over again
I am I, the mirror lies
You are you though you look like me
We got lost in redundancy
We're stranded in redundancy
We're ready for the next big step
We're ready for progress
The dead still ride the living
The chorus cries out "yes"
To cover all, to purify
Let's take this age over again

Dört Unsur Bizden Yana
Hazırız büyük zafere
Hazırız depreme
Toprak hızla yükseliyor ayaklarımızın altında
Çatlayıp yıkılıyor barajlar
Herşeyi örtmeye, herşeyi arıtmaya
Haydi baştan alalım geldiğimiz yolu
Ben benim, yalan söylüyor ayna
Sen sensin, benzesen de bana
Kaybolup gitmişiz tekrarlana tekrarlana
Sıkışıp kalmışız tekrarlarda
Hazırız yeni binyıla
Hazırız çağ dönümüne
Uzak geçmişten esiyor rüzgar
Harlanıyor sunak ateşleri
Herşeyi örtmeye, herşeyi arıtmaya
Haydi baştan alalım bu şarkıyı
Ben benim, yalan söylüyor ayna
Sen sensin, benzesen de bana
Kaybolup gitmişiz tekrarlana tekrarlana
Sıkışıp kalmışız tekrarlarda
Hazırız bir sonraki adıma
Hazırız ilerlemeye
Ölüler hala yaşayanların sırtında
Koro haykırıyor “Evet!” diye
Herşeyi örtmeye, herşeyi arıtmaya
Haydi baştan alalım bu çağı
Beste ve söz: Bülent
Düzenleme: MOZAİK / 1994
“Mozhane” kaydı / Tascam 488
İcra: Vokal (Bülent), EG (Akın Eldes), AG (Bülent),
Piyano (Ayşe), Bas (Saruhan), Perk(Timuçin),
Davul (Kuzu)

Madam Katerina Dedi Ki
Biraz su bulsam
biraz su ve yelkenli
bu suratına bakılmaz adamlar
bu duvar, bu sonradan olma tramvay
hepsi bir yana
bastırıp açık denize…
güvenilmez oldu
bu genç çocuklar
bağırın biraz
duyamıyorum sizi
kımıldayın biraz
göremiyorum sizi
Biraz su ve yelkenli
Gerçek bir aşka sarın beni
Beste: Saruhan Söz: Meltem Ahıska
Düzenleme: Saruhan / 1991
Ev Kaydı / Tascam 644
İcra: Vokal + İG + Perdesiz Bas (Saruhan)

Fırtına Sonrası Sessizlik
Beste: Sateş / 1989
Sateş’in Rumelihisarı “Cruelworld” Stüdyosu kaydı /
SONY PCM Video Bant’a ‘live to 2 track’ kayıt
İcra: EG (Sateş), Perdesiz Gitar (Melih Özçelik),
Davul (Cem Aksel)

Karadenizli Balıkçı-II
Beste: Saruhan Söz: Meltem Ahıska
Düzenleme: Saruhan / 1991-93
Ev Kaydı / Tascam 644
İcra: Vokal + İG + Sequencer (Saruhan)

O Gün Hastaydım
O gün hastaydım
İnsanların mahkumiyeti
İki satır arasında
O gün hastaydım
İnsanların mahkumiyeti
İki satır arasında
Bugün yüz milyon kime çıkacak
Hangi anahtar hangi kapıyı açacak
O gün hastaydım
Yedi yıl kırk beş gün
O gün hastaydım
Yüz ölü on beş yaralı
İki satır arasında
Bir yaşam biçimi seçme şansım çok
Yaşamı hissetmenin bir avantas(j)ı yok
O gün hastaydım
Yedi yıl kırkbeş gün
O gün hastaydım
Yüz ölü onbeş yaralı
İki satır arasında
O gün hastaydım
İnsanların mahkumiyeti
İki satır arasında
O gün hastaydım
İnsanların özgürlüğü
İki dudak arasında
İki dudak arasında…
Beste ve söz: Kuzu
Düzenleme: MOZAİK / 1991
“Mozhane” kaydı / 2 ortam mikrofonuyla
İcra: Vokal (Kuzu), EG (Bülent), Digital Piano (Ayşe),
Bas (Saruhan), Davul (Ümit)

O Gün Hastaydım-II
Beste ve söz: Kuzu / 1991
Ev Kaydı / Tascam 644
İcra: Vokal + İG (Kuzu)

I am the Tower of Babylon
I am the tower that reaches the sky
I'm the ultimate blasphemy
I'm the greed that makes innocents bleed
No power in this world can heal me
I'm many in this body, I'm the multiple sin
I work against time, against space
When my battalions all march in silence
You can kill them all but you can't kill me
For I'm the tower of Babylon
My body is one, but I'm many
Each one of me speaks in a different tongue
I can rule myself but I don't know me
A voice in me speaks of the wrongs that are done
I listen hard but I don't hear it
My heart yearns to try to interpret the cry
My eyes and my ears cannot bear it
A child in me tries to reach out a hand
My drawbridges all start to rise
I don't know the child, but maybe you can
Wipe this hurt look from his eyes
For you're the tower of Babylon
Your body is one, but you're many
Each one of you speaks in a different tongue
You don't know yourself but you may know me

Babil Kulesi'yim
Gökyüzüne saldıran kuleyim ben
Benim o şeytan-ı lâin
Masumları kanatır sefil iştiham
İflah olmaz obur ben'im
Hınca hınç gövdemde sayısız günah
Zamanı mekanı kemirir
Alaylarım toprağı sessizce adımlar
Gücüm artar vurdukça siz onları bir bir
Çünkü ben Babil Kulesi'yim
Bunca nüfus biricik gövdemde
Her nefsim bir başka dilden konuşur
Tanımam yönetebilsem de
İçimden bir ses sayar işlenen suçları
Kulağım yetmez duymaya
Kalbim boşuna çözmeye uğraşma
Ne kulak dayanır ne göz bu çığlığa
Asma köprülerim yükselir, kapanırken
İçimden bir çocuk uzatır elini
Bilmem kim bu çocuk, düşmeden belki sen
Uzanıp tutarsın elini
Çünkü sen Babil Kulesi'sin
Onca nüfus biricik gövdende
Her nefsin bir başka dilden konuşur
Tanımazsın, beni bil sen de...
Beste ve söz: Bülent Çeviri: Barış Pirhasan
“Bülent Somay Bandosu” kaydından / 2000
Tanju Duru Stüdyosu
İcra: Vokal (Bülent), Geri Vokal (Ayşe,Bülent,
Sumru Ağıryürüyen, Timuçin), EG (Emre Karabulut),
AG (Bülent), Digital Piano (Ayşe), Bas (Şuayip Yeltan),
Perk (Timuçin), Davul (Hakan Açıkalın)

Eşikte
Az birşey kaldı gündönümüne
Ağır akşamları gecelere bıraktık
Bir şehir çizdik gökyüzüne
Dokunmadığımız yüzler
Sürmediğimiz izler
Güle güle
Az birşey kaldı yazdönümüne
Birimizi bahara rehin bıraktık
Bir şarkı boyadık yüzlerimize
Saymadığımız günler
Ölmediğimiz ölümler
Güle güle
Esas yolculuk geri dönmektir
Ne bir resim, ne bir şarkı var yanında
Esas yolculuk şimdi başlıyor
Hiç bir şeyin yok adından başka
Oradan başla
Durduk bekliyoruz bu eşikte
Yeni dünya bir adım ötemizde
Uzaklaşıp gidiyor sevdiğimiz herşey
Özlediğimiz anlar
Kurduğumuz yarınlar
Güle güle

Eylül’e Giriş
Kolaj tasarımı: Ayşe, Bülent, Saruhan / 1990
Ev Kaydı / Tascam 644
İcra: TRT Radyosu (Saruhan), Şarkı (Victor Jara),
Şili Radyosu (Bülent, Ayşe)
Victor Jara ile Eylül'lerimiz ortak,
bizler onunla Eylül kardeşiyiz

Beste: Ayşe Söz: Bülent / 1994
Ev Kaydı / Tascam 644
İcra: Vokal + Piyano (Ayşe)

Kısaltmalar: Synth: Synthesizer; İG: İspanyol Gitar; AG: Akustik Gitar;
EG: Elektro Gitar; EP: Elektro Piyano; Perk: Perküsyon; E. Perk: Elektro Perküsyon

YAYIMLANMAMIŞ
YORUMLAR
Sumru Ağıryürüyen, Ezel Akay, Serdar Ateşer,
Levon Balıkçıoğlu, Saruhan Erim, Timuçin Gürer,
Ümit Kıvanç, Emir Özoğlu, Bülent Somay,
Mehmet “Kuzu” Taygun, Ayşe Tütüncü, Mehmet Tütüncü,
Murat Ünlü, Yağız Üresin
Konuklar: Cem Aksel, Şuayip Yeltan

1984 An Meselesi (Elmadağ/ Kenterler Tiyatrosu)
Ezel Akay (Vokal)
Serdar Ateşer (Vokal, EG, İG, Bas)
Levon Balıkçıoğlu (Akordeon, AğızArmonikası, Vokal)
Sumru Ağıryürüyen (Vokal, Mandolin)
Timuçin Gürer (Vokal, Perk, Blok Flüt)
Bülent Somay (İG, AG, 12 telli G., Banjo, Vokal)
Emir Özoğlu (Davul)
Mehmet “Kuzu” Taygun (Vokal, Bas, İG, 12 telli G.)
Ayşe Tütüncü (Piyano,Vokal, Mandolin)
Yağız Üresin (Flüt, Alto ve Soprano Saksofon)
Ses Düzeni: Ahmet Ertan, Saruhan Erim, Mehmet Taygun
1985 Bir Bulutun Ardından (Beyoğlu/ Küçük Sahne)
Saruhan Erim (Vokal, İG, AG, EG, Bas, Üçgen)
Timuçin Gürer (Vokal, Perk, Blok Flüt)
Bülent Somay (Vokal, AG, İG, EG, Mandolin)
Mehmet “Kuzu” Taygun (Vokal, İG, AG)
Ayşe Tütüncü (Vokal, Piyano, Üçgen)
Mehmet Tütüncü (Keman)
Murat Ünlü (Bas)
Yağız Üresin (Flüt, Alto Saksofon)
Ses Düzeni: Caner Gezer
1992 Bahar Ayini (Rumeli Hisarı Sahnesi)
Saruhan Erim (Bas,Vokal)
Timuçin Gürer (Perk, Vokal)
Bülent Somay (Vokal, AG, İG, EG)
Mehmet “Kuzu” Taygun (Davul)
Ayşe Tütüncü (Tuşlu Çalgılar, Vokal)
Serdar Ateşer (EG)
Ses Düzeni: Staras
Tonmeisterler: Fuat Domaniç, Alp Turaç

Kolaj-II
Tasarım: Ayşe
(sırasıyla kesitler: "Why Don’t You Try?",
"Army Dreamers", Timuçin ve Kuzu besteleri,
"La Partida", Saru bestesi, Bülent bestesi)

La Ploma de Perdiu
Keklik Tüyü
Bir vakitler üç küçük kız varmış,
Lumberbigodì, bigodon, dondeta,
Lumberbigodì, bigodeta don,
İpek ibrişimle nakış yaparlarmış,
Lumberbigodì, bigodon, dondeta,
Lumberbigodì, bigodeta don,
Oralardan yolu geçen kralın oğlu
Kızlardan bir çile ipek istemiş.
“İpek çileyi ne yapacaksın?”
“Küçük bir ağ öreceğim.”
“Küçük ağı ne yapacaksın?”
“Küçük bir keklik tutacağım.”
“Küçük kekliği ne yapacaksın?”
“Küçük bir tüy koparacağım.”
“Küçük tüyü ne yapacaksın?”
“Küçük bir mektup yazacağım.”
“Küçük mektubu ne yapacaksın?”
“Küçük sevgilime yollayacağım.”
“Küçük sevgiline ne diyeceksin?”
“Küçük bir öpücük isteyeceğim.”
Geleneksel (Türkçeye çeviri: Deniz Erksan)
1984 / Beşiktaş Cafe Çello kaydı
İcra: Vokaller (Ayşe, Bülent, Kuzu, Levon,
Saruhan, Sumru, Timuçin)

Fiesta de la Tirana
Tirana Şenliği
Geleneksel
Düzenleme: Inti Illimani
1984 / “An Meselesi” konserinden

Acquarelli Cubani
Beste: Luciano Fancelli
Düzenleme: Levon ve Ayşe
1984 / “An Meselesi” konserinden

Punkadiddle
Beste ve düzenleme: Mike Oldfield

Editör: Oldfield Music Ltd / Stage Three Music Publishing Limited /
BMG Rights Management Gmbh adına MMG-TÜRK

1984 / “An Meselesi” konserinden

Sensemaya,
Canto Para Matar Una Culebra
Sensemaya,
Yılan Nasıl Öldürülür Şarkısı
Camdan gözleri var yılanın
yılan bir değnek üstüne çöreklenir
camdan gözleriyle bir değnek üstüne
camdan gözleriyle
Ayaksızdır ama kıpırdar yılan
otların arasında saklanır
sürünerek saklanır otların arasında
ayaksızdır, kıpırdar
Mayombe-bombe-mayombe
Mayombe-bombe-mayombe
Baltayla vurursun, ölür
vur hadi, hadi vur !
Ayaklarınla vurma, sokar sonra
ayaklarınla vurma, kaçar
Sensemaya, yılan, sensemaya
Sensemaya, gözleriyle, sensemaya
Sensemaya, diliyle, sensemaya
Sensemaya, ağzıyla, sensemaya

Ölü yılan yemek yemez
ölü yılan ıslık çalmaz
ne kıpırdar
ne de kaçar
Ölü yılan bakamaz
ölü yılan su içemez
ne soluk alır
ne de sokar
Mayombe-bombe-mayombe
Sensemaya, yılan…
Mayombe-bombe-mayombe
Sensemaya, kaçamaz…
Mayombe-bombe-mayombe
Sensemaya, yılan…
Mayombe-bombe-mayombe
Sensemaya, öldü…
Beste: Horacio Salinas Alvarez
Söz: Nicolas Cristobal Guillen Batista
Editör: Editorial Lagos / Warner Chappell Music Argentina
adına MMG-TÜRK

Düzenleme: Inti Illimani
1984 / “An Meselesi” konserinden

Tarantella,
Oi Mama Ca Mo Vene
Bu Güney İtalyan halk şarkısı,
bir ana-oğul arasındaki latif çekişmeyi anlatıyor.
Geleneksel
Düzenleme: Nuova Compagnia di Canto Popolare
1984 / “An Meselesi” konserinden

Zamana Sıkışmış
Dün bir ip geçirmiş boynuma
yakalamış sımsıkı
ardımdan sesleniyor,
sen hiç bırakma bizi
Dünü dinle, unutma sakın
onu çözmek zorundasın.
Yarın ellerimden tutmuş
koşuyoruz art arda
yollar yollar boyunca
hep bulutlara doğru
Yarını dinle, unutma sakın
onu görmek zorundasın.
Bugün omuzuma çokmüş
sevimli ama çok ağır
ardımdan sesleniyor
en güzel an budur
Bugünü dinle, unutma sakın
onu yaşamak zorundasın.
Beste ve söz: Bülent Ortaçgil
Düzenleme: Ayşe
1985 / “Bir Bulutun Ardından” konserinden
Vokal: Ayşe, Timuçin

La Segunda Independencia
İkinci Bağımsızlık
Bir Amerikalıyım ben
Önemli değil hangi ülkeden olduğum
Kıtam güzel günler görsün
İstiyorum.
Orta Amerikanın, Güneyin
Kardeş ülkeleri birleşip
Bir demet ışıkla dağıtsınlar
Kara gölgesini kuzeyin
Susmayalım bize “sus” dendiğinde
Şarkı söyleyelim
Ve eğer tek yolu buysa zaferin
Mücadele edelim
Bütün Amerikalardan
Dinmek bilmeyen bir rüzgar esip
Gölgeler dağılana dek
Dinlenmek yok bize
Öyleyse bir ucundan
Öbür ucuna kıtanın
Rüzgar durmadan essin
Ve onu izlesin insanlar.
Beste ve düzenleme: Inti Illimani
1985 / “Bir Bulutun Ardından” konserinden

Di Grine Kuzine
Toy Kuzinim
Kuzinimi gördüm yıllar sonra
Tazem ışıl ışıldı zamanında
O elma yanaklı ceylanı
Gören yerinde duramazdı
Saçları ipek ipek
Dişleri inci gibi
Gözler bahar mavisi
Dudakları kirazdı
Yürümezdi sekerdi
Konuşmazdı şakırdı
Yaşam dolu, neşeli
Kuzinim işte böyleydi
Yıllar geçtikçe
İş peşinde, boğaz derdinde
Çöktü paçavraya döndü
Eser kalmadı güzelliğinden
Şimdi ne zaman rastlasam ona
Hatırını sorsam, derin bir iç geçirir
Konuşmaz hiç, yüzünden bellidir diyeceği
“Lanet olsun Kolomb’un ülkesine”
Geleneksel
Düzenleme: Zupfgeigenhansel
1985 / “Bir Bulutun Ardından” konserinden
Vokal: Ayşe, Timuçin

La Pajita
Kıymık/Pırıltı
Orada balmumu bir gözbebeği olan
(balmumundan küçük bir kız)
ama gözbebeği de olmayan o şey
bir ekin demetiydi
(zamane serserileriydi).
Ama o bir ekin demeti
(serseriler) de değildi,
eşsiz ve zarif bir şaheserdi
(sevgiliden gelen nazlı bir çiçek).
Aslında eşsiz ve zarif bir şaheser
(çiçek) de değildi.
O, renkli cama vuran bir huzmeydi
Ama bir ışıkçık bile değildi o,
Gözümün içinde bir kıymıktı (pırıltıydı).
Şimdi gelin görün,
Bu dev gözyaşıyla nasıl da gerçek şenliğimden
oldum.
Balmumunun Latin Amerika kültüründe ne ifade ettiği
öğrenilemediğinden öylece bırakıldı. Sözcüğün
İspanyolcası “cera”, Almanca çevirisi “wachs”. Parantez
içindeki eklemeler, söz konusu kavramların orijinal
metinde içerilen ikinci anlamlarını gösteriyor.
Beste ve düzenleme: Inti Illimani
1985 / “Bir Bulutun Ardından” konserinden
Vokal: Saru

El Martillo
Çekiç
Bir çekicim olsaydı
Sabah akşam
Bir tangırtıyla
Dört bir yanda
“Aman dikkat kardeşler” derdim
Bir araya gelelim
Barış tehlikede
Bir çanım olsaydı
Sabah akşam
Bir tantanayla
Dört bir yanda
“Aman dikkat kardeşler” derdim
Bir araya gelelim
Barış tehlikede
Bir şarkım olsaydı
Sabah akşam
Söylerdim bağıra çağıra
Dört bir yanda
“Aman dikkat kardeşler” derdim
Bir araya gelelim
Barış tehlikede
Bir çekicim var şimdi
Bir çanım, bir de şarkım
Dört bir yanda söyleyecek
Çekicim adalet diye vurur
Çanım özgürlük diye
Şarkım bir barış şarkısı
Dinleyin kardeşler
Şarkım bir barış şarkısı
Beste: Pete Seeger, Lee Hays

Editör: Ludiow Music Inn / Essex Music Inc adına Pelikan Müzik

İspanyolca şarkı: Victor Jara
1985 / “Bir Bulutun Ardından” konserinden
Vokal: Bülent

Arada Sırada Düşünür
Dünyayı sığdırmış evine
beşe dört metre
yüz metre küp hava, memnun
Dünyası cebindeki kadar
birkaç binlik
birkaç anahtar, emin
Arada sırada, ne yapmalı
kime gitmeli, kimden sormalı diye
düşünür
Dünyası gezdiği yollar
evden işe, işten ev kadar, kısa
Kokladıklarıdır dünyası
limon kolonyası ve levanta, uçucu
Arada sırada ne yapmalı
kime gitmeli, kimden sormalı diye
düşünür
Dünyadan okuduğu şeyler
TV haberleri ve gazeteler, kuponlu
Dünyası aldıklarının küçük bir listesi
üç, beş, altı, ucuz
Arada sırada ne yapmalı
kime gitmeli, kimden sormalı diye
düşünür
Beste ve söz: Bülent Ortaçgil
Düzenleme: Ayşe
1985 / “Bir Bulutun Ardından” konserinden
Vokal: Timuçin

Masalların Masalı
Su başında durmuşuz
çınarla ben
Suda suretimiz çıkıyor
çınarla benim
Suyun şavkı vuruyor bize
çınarla bana
Su başında durmuşuz
çınarla ben, bir de kedi
Suda suretimiz çıkıyor
çınarla benim, bir de kedinin
Suyun şavkı vuruyor bize
çınarla bana, bir de kediye
Su başında durmuşuz
çınar, ben, kedi, bir de güneş
Suda suretimiz çıkıyor
çınarın, benim, kedinin, bir de güneşin
Suyun şavkı vuruyor bize
çınara, bana, kediye, bir de güneşe
Su başında durmuşuz
çınar, ben, kedi, güneş bir de ömrümüz.
Suda suretimiz çıkıyor
çınarın, benim, kedinin, güneşin bir de
ömrümüzün.
Suyun şavkı vuruyor bize
çınara, bana, kediye, güneşe bir de ömrümüze

Su başında durmuşuz
Önce kedi gidecek
kaybolacak suda sureti
Sonra ben gideceğim
kaybolacak suda suretim
Sonra çınar gidecek
kaybolacak suda sureti
Sonra su gidecek
güneş kalacak
sonra o da gidecek...
Su başında durmuşuz
Çınar, ben, kedi, güneş bir de ömrümüz
Su serin
Çınar ulu
Ben şiir yazıyorum
Kedi uyukluyor
Güneş sıcak
Çok şükür yaşıyoruz
Suyun şavkı vuruyor bize
Çınara bana, kediye, güneşe, bir de ömrümüze
Şiir: Nazım Hikmet
Beste: Grup Organon (Fransızca sözlerle)
Şiirin aslını besteye uyarlayan MOZAİK
1989 / Paris konseri kaydı
İcra: Vokaller (Ayşe, Timuçin),
İG (Saru, Kuzu), Perk (Ümit)

Biko
77 Eylül’ü, Port Elizabeth’de hava güzel
619 no’lu polis odasında olağan seyrinde işler
Oh Biko, Biko çünkü Biko
Yihla majo, yihla majo, adam öldü
Geceleri uyumaya çalıştığımda,
bir tek kırmızı var rüyalarımda
Sadece bir renk ölünce
siyah-beyaz olmuş dışarıda dünya
Oh Biko, Biko çünkü Biko
Yihla majo, yihla majo, adam öldü
Mumu üflersen söner
ama söndüremezsin ateşi
Tutuştu mu bir kez,
rüzgarlar büyütüp yükseltir alevleri
Oh Biko, Biko çünkü Biko
Yihla majo, yihla majo, adam öldü
Beste ve söz: Peter Gabriel - Müzikotek MP / EMI MP
1990 / İstanbul Açıkhava Tiyatrosu,
Bulutsuzluk Özlemi ile ortak konserden
İcra: Vokal (Saruhan), Geri vokaller (Bülent, Ayşe),
Synth (Ayşe), EG (Bülent), Perk (Timuçin, Kuzu),
Davul (Ümit)
Anons: 1989 / “İnsan Hakları; Yarın Değil Şimdi!”
konserinden

La Partida
Ayrılış
Beste: Victor Jara
Düzenleme: Ayşe ve Sateş
1991 / Sateş’in Rumelihisarı
“Cruelworld” Stüdyosu kaydı
(piyano kaydı: Ayşe'nin evi)
8-Track Analog ½ inch TEAC 80-8
İcra: Piyano (Ayşe), EG (Sateş),
Bas (Şuayip Yeltan), Davul (Cem Aksel)
Bu parça "Bekle Dedim Gölgeye"
(Yönetmen: Atıf Yılmaz, Senaryo: Ümit Kıvanç)
filminin müziği olarak düzenlenip kaydedilmiştir.

Le Sacre de Printemps
I-II-III-IV
Bahar Ayini
I-II-III-IV
Beste: Igor Stravinsky

Editör: Hawkes And Son Ltd. / Imagem Music NL adına Pelikan Müzik

Düzenleme: Ayşe
1992 / “Bahar Ayini” konserinden

Stravinsky'nin Bahar Ayini 1913 Mayısında ilk kez
Paris'te çalındığında orta boy bir skandala neden
olmuştu. Eleştirmenler, Stravinsky'nin Ayini’ni ilkelliğe
dönüş olarak nitelediler. Biz belki de tam bu nedenle
Ayini alıp kendimizce yorumlamak istedik.
Çaldığımız Bahar Ayini, Stravinsky'nin Bahar Ayini'nin
2. ve 3. bölümlerinin Ayşe tarafından yeniden yazılarak
düzenlenmesinden oluşuyor.

Tot Oder Lebendig
Ölü ya da Diri
Ölü ya da diri
Bizi vurmak neye yarar?
Ölü ya da diri
İşte böyle kanıtladık
Siz olmasanız da
Halk kendini yönetebilir
Bu ilkiydi
Ama sonuncusu olmayacak
Tekrar tekrar olacak
Biz özgür olana dek
Ölü ya da diri
Bizi kovalamak neye yarar?
Ölü ya da diri
Artık şamar oğlanı değiliz
Gerçekleştirdiklerimiz
Ütopya değil
Bir tek şehirdi
Ama sonuncusu olmayacak
Her yerde olacak
Ki biz özgür olalım.
Beste: Willi Resetaris
Georg Herrnstadt
(Schmetterlinge)
Söz: Heinz Rudolf Unger
Düzenleme: MOZAİK / 1992
“Bahar Ayini” konserinden
Vokal: Timuçin

Working Class Hero
İşçi Sınıfı Kahramanı
Daha doğar doğmaz küçük hissettirirler kendini
Hiç zaman ayırmazlar sana, vereceklerine hepsini
Acın o kadar büyür ki kaybedersin tüm hissini
Kolay iş değil işçi sınıfı kahramanı olmak
Evde döverler seni okulda canını yakarlar
Zekiysen nefret ederler, aptalsan aşağılarlar
Deliye dönersin sonunda, ne yasa kalır ne kurallar
Kolay iş değil işçi sınıfı kahramanı olmak
Yirmi küsur yıl korkuturlar işkence ederler bedenine
Sonra hadi bakalım derler, bir meslek seç kendine
Korkudan tutulup kalmışsındır, kıpırdayamazsın bile
Kolay iş değil işçi sınıfı kahramanı olmak
Her gün uyutuyorlar sizi televizyonla, dinle, seksle
Pek zeki, sınıfsız ve hür sanıyorsunuz kendinizi siz de
Boktan köylülersiniz hala, bakıyorum da size
Kolay iş değil işçi sınıfı kahramanı olmak
Yukarılarda yer var hala diyorlar, isteyenlere
Ama öldürürken gülümsemeyi öğrenin önce
Tepedekiler gibi olmak istiyorsanız siz de
Kolay iş değil işçi sınıfı kahramanı olmak
Kahraman mı olacaksınız, takılın peşime.
Beste ve söz: John Lennon - Lenono Music – Universal Music

Publishing International / Universal Müzik Taksim Edisyon, tüm hakları saklıdır.

Düzenleme: MOZAİK
1992 / “Bahar Ayini” konserinden
Vokal: Bülent

Oyuna Devam
Oyuna devam
Biz hiç yorulmadık
Biz hiç yenilemedik
Desem yalan
Oyuna devam
Oyuna devam
Biz hiç kaybolmadık
Biz hiç kaybetmedik
Desem yalan
Oyuna devam
Rakipler kaçak güreştiler
Hepsinin yumrukları vardı
Dünyayı değiştirmek için
Verdiğimiz kırıntılardı
Oyuna devam
Biz hiç aldanmadık
Biz hiç aldatmadık
Desem yalan
Oyuna devam
Oyuna devam

Biz hiç kaybolmadık
Biz hiç kaybetmedik
Desem yalan
Oyuna devam
Küçüktüm ufacıktım
Şimdi büyüdüm çocuğum var
Ben hep sorular sorardım
Karşımda aynı sorular
Oyuna devam
Biz hiç kaybolmadık
Biz hiç kaybetmedik
Desem yalan
Oyuna devam
Beste ve söz: Bülent Ortaçgil
Düzenleme: Ayşe
1992 / “Bahar Ayini” konserinden
Vokal: Ayşe

Kısaltmalar: Synth: Synthesizer; İG: İspanyol Gitar; AG: Akustik Gitar; EG: Elektro Gitar; EP: Elektro Piyano; Perk: Perküsyon

Ayşe Tütüncü
Piyano, Synth, Vokal

Saruhan Erim
Gitarlar, Bas, Vokal

Mehmet “Kuzu” Taygun
Gitarlar, Davul, Vokal

Mehmet Tütüncü
Keman

Sumru Ağıryürüyen
Mandolin, Vokal

Levon Balıkçıoğlu
Akordeon, Vokal

Murat Ünlü
Bas

Tahsin Ünüvar
Flüt, Saksofon

Emir Özoğlu
Davul

Serdar Ateşer
Gitarlar, Bas, Vokal

Timuçin Gürer
Perküsyon, Vokal

Bülent Somay
Gitarlar, Vokal

Ezel Akay
Vokal

Sabir Yücesoy
Flüt

Yağız Üresin
Flüt, Saksofon

Ahmet Altuğ
Davul

Cem Aksel
Davul

Ümit Kıvanç
Davul

TA RİH ÇE (Konserler ve Albümler)
19 8 3

19 8 8

Haziran

“Ölümden Önce Bir Hayat Vardır”
(İstanbul)

Ocak

Kasım

“Ölümden Önce Bir Hayat Vardır”
(İstanbul & Ankara)

Köln WDR1 radyosunda tanıtıcı
program

Haziran

Çook Alametler Belirdi

19 8 4
Haziran

“An Meselesi” (İstanbul)

19 8 9
Mayıs

• Paris Konserleri
• Yıldız Üniversitesi Müzik
Yarışması’nda konuk topluluk
• Şehir Tiyatroları Gençlik Günleri
Konseri (İstanbul)

19 8 5
Haziran

“Bir Bulutun Ardından” (İstanbul)

Ağustos

Ekim

Moda Sineması Ortak Konseri
(Ezginin Günlüğü ile, İstanbul)

Kadıköy Belediyesi “Önce İnsan”
Şenliği Konseri (İstanbul)

Eylül

Kasım

Ölümden Önce Bir Hayat Vardır
Ardından

“İnsan Hakları; Yarın Değil, Şimdi!”
Toplu Konseri (İstanbul)

Ekim

ODTÜ Ortak Konseri (Ankara)

Aralık

Aliağa “Termik Şenlik” Konseri
(İzmir)

19 8 7
Mayıs

• “Zaman Aralandı” (İstanbul)
• Şehir Tiyatroları Gençlik Günleri
Konseri (İstanbul)

1 9 91

19 9 0
Mart

• Fransız Kültür Derneği Konseri
(İzmir)

Temmuz

Münih ve Nürnberg Konserleri

Eylül

• “Foça Şenliği” Konseri (Foça, İzmir)

• Çizgi-Bilar Şenliği Ortak Konseri
(İzmir)
Nisan

İnsan Hakları Derneği Ortak Konseri
(İzmir)

Haziran

Bandırma Belediyesi
“Manyas Şenliği” Konseri (Balıkesir)

Temmuz

Plastik Aşk

Ağustos

CKK-Kadıköy Belediyesi Açıkhava
Konseri (İstanbul)

Eylül

• Harbiye Açıkhava Tiyatrosu Ortak
Konseri (İstanbul)
• Mersin Festivali Açıkhava Konseri

Aralık

• İTÜ Maçka Konseri (İstanbul)
• İstanbul Barosu “İnsan Hakları
Şarkıları” Ortak Konseri (İstanbul)

• The Other Side of Turkey
(Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur,
Bulutsuzluk Özlemi ile, Feuer & Eis
prodüksiyonu, Almanya)

19 9 2
Mayıs

“Bahar Ayini” (İstanbul)

T E Ş E K K Ü R L E R ...
Mozaik yılları boyunca maddi, manevi
destekleri ve yaratıcı emekleriyle hep
yanımızda, yöremizde olmuş yakınlarımız
var. Onlara sevgi ve şükranlarımızı belirtirken
önce kaybettiklerimizi anarak başlayalım:
İbrahim Somay, İbrahim Amcamız, konserlerimizin vazgeçilmez seyircisi, her daim bizi
dinledi, fikirlerini söyledi ve hep destekledi;
Doğan Amcamız, Doğan Tütüncü, bütün
program dergilerimiz onun matbaasında
basılmış, ne surette olursa olsun konsere
yetiştirilmiştir, her daim arkamızdaydı; Deniz
Bilgin, Bahar Ayini konser afişimizin unutulmaz kertenkelesine o hayat verdi; Turgut
Tükel, doktor ve müzisyen arkadaşımız,
ondan hep söz ettik, etmeye de devam
edeceğiz, "keşke aramızda olsaydı" da o da
bize laf etseydi; Tanju Duru, dostluğuyla
olsun, müzisyenliğiyle olsun Mozaik sırasında da, sonrasında da daima inşaat aşamasında olan bir müzik sektöründen yorgun
düşen biz bütün müzisyenler için stüdyosuyla beraber bir kale oldu.
Onları sevgi ve şükranla anıyoruz...

Ve beraber olmaya
yakınlarımıza:

devam

ettiğimiz

Özcan Tütüncü, Özcan Teyzemiz'e, prova ve
konserlerimizde "Öz Gıda" ve "Öz FotoVideo" servisleriyle bizi hiç yalnız bırakmadı;
ELİAR şirketine, yıllar boyu ve halen dahi
prova mekanı desteğine ara vermedi;
Bülent Erkmen'e, yaptığı afişlerin yanısıra
bizi dinledi, eleştirdi ve hiçbir zaman sırtımızı
sıvazlamadı; Kemal Gökhan'a (Gürses), ilk iki
afişimizi yaptı ve program dergisi
geleneğimizin ilk adımlarını onunla beraber
attık; Ümit'e (Kıvanç), müzisyen olarak
grubumuzun bir parçası olmasının yanısıra
albüm kapağıyla olsun, çok çeşitli
fotoğraflarıyla olsun başından beri daima
yanımızdaydı; Birger Gesthuisen'e (Alman
WDR Radyosu), bir radyocu olarak
tanıştığımız 1987'den bu yana müzikte ne
yapmışsak takipçisi, eleştirmeni ve yayıncısı
oldu;
Mustafa Kaynakçı'ya (Piccatura),
müziğimizin önemine inandı ve ona kol
kanat gerdi; ton meisterliği, müzikli gece
oturmalarımız ve fikirleri için Fuat
Domaniç'e; benzer nedenlerle Can Ayer'e,
müzik ve video kayıtları için Nejat Çınar'a;
video ve teknik destekleri için Serdar
Gürmen'e; fotoğrafları için Tülin Altılar'a ve
Oral Ülkümen'e; 1989, "İnsan Hakları; Yarın
Değil Şimdi!" konserine yaptıkları unutulmaz
heykel için Eren Kazım Akay ve Hale
Tenger'e; Rumeli Hisarı'ndaki son konserimizi
(Bahar Ayini) bir şenliğe çeviren İnci Eviner'e,

Zeynep Günsür'e, Tay Tuurul Tüjümet
Tütüncü'ye; Bahar Ayini’nin program dergisini
tasarlayan Selim Cengiz’e; iki ayaklarını
daima bir pabuca soktuğumuz için
1984-1992 Ofset, Yapımevi, Reklamevi,
Proses, Perspektif ve Çeltüt çalışanlarına;
yazıları, programları ve yorumlarıyla
yaptığımız müziğin izleyicilere ulaşmasını
kolaylaştıran değerli yazarlara ve program
yapımcılarına; her dönemde bizimle kayıtsız
şartsız çalışarak yanımızda olan sevgili
kardeşimiz Ender Akay'a; geçebileceğimiz
yollar üzerine ara ara şarkı sözlerini bırakarak
bizleri sevindiren, çeşitli tasarlama anlarında
parlak fikirlerini, buluşlarını esirgemeyen ve
grubumuzun bir parçası olan Meltem'e
(Ahıska); konser ve kayıtlarımızda bize misafir
olup grubumuzla birlikte çalmış ve söylemiş
olan kıymetli müzisyen arkadaşlarımızın
hepsine; ve en son olarak da o dönemde bizi
çok hassas bir kulakla yoğunlaşarak dinleyen
ve yorumlarını incelikle kaleme alıp bize
yollayan dinleyicilerimize (el yazısı mektupları
hala durur) ve onların nezdinde sevgili
Mozaik dinleyicilerinin tümüne buradan çok
teşekkür ederiz. Ara sıra gelen o mektuplar
devam etmemiz için çok önemliydiler...

Külliyat yapım sürecinde:
Tarih öncesi 8-kanallı kasetli teypi ararken
yardımları için Tolga Tüzün, Halil - Bahadır
Akalın, Ezel Akay ve Elif Ürse'ye; kaset
deck'lerini ödünç veren Nejat Çınar’a ve
Deney Evi'nden Ergin Özler'e; yayımlanmamış parçalarımızın ön editing'i için
stüdyolarını açan ve Ayşe'yle birlikte çalışan
İmre Hadi'ye ve Tunç Erenkuş'a; zamanında
Cafe Çello'da yaptığı müzik kaydını vererek
bize sürpriz yapan Özcan Tütüncü’ye; her
şeye rağmen bizi sevmeye devam eden
Emre Senan’a; bu son dönemdeki hep bir
araya gelişimizde bizleri ağırlayan Yeşim
Yılmaz ve Levon Balıkçıoğlu'na; şarkı sözü
çevirileri için Barış Pirhasan ve Deniz
Erksan'a; kekleri için Ezgi Keskinsoy’a;
Azimut'lar(!) için İhsan Apça'ya; titizliği ve
sabrı için Çağlar Türkmen'e; bu yapımda da
yine inanılmaz emekleri için Ender Akay'a;
eskiden de olduğu gibi hakkımızda
yazdıklarıyla müziğimize tekrar anlam katan
Erdir Zat'a; bu yapımı artık yapmamız için
bizi yıllardır çekiştirip durmuş olan Bülent
Forta'ya (ADA Müzik)

çook teşekkürler...

MOZAİK Külliyat 1983 - 1995
Yapımcı
ADA Müzik
Yapım
MOZAİK
Yayına Hazırlayan
Ayşe Tütüncü
Kapak ve Kitapçık Tasarımı
Ezgi Keskinsoy
Baskı
FRS
Teknik süreç danışmanlığı
Ender Akay
("Aloo, buyrun Moza Danışma Hattı!")
Müzikal Arşivin Taranması / Seçimi
Ayşe Tütüncü / MOZAİK
Yayımlanmamışlar'ın
editing tasarımları, ön editing'i
Ayşe Tütüncü
Yayımlanmamışların editing'i
Ender Akay, Ayşe Tütüncü
(Kedi Müzik Stüdyosu)

Yeni Miksajlar
Ender Akay, Ayşe Tütüncü, Saruhan Erim
(Kedi Müzik Stüdyosu)
Mastering
Çağlar Türkmen (SESTREM Stüdyosu)
Eski albüm masterlerini fırınlama
Saruhan Erim
Analogdan dijitale aktarımlar
İhsan Apça, Özkan Mete
(ADA Müzik Stüdyosu)
(O sırada hop oturup-hop kalkmalar:
Saruhan Erim, Ayşe Tütüncü)
Miksler için "tarih öncesi" 8 kanal-kasetli
teybi ele geçirme
Mehmet "Kuzu" Taygun
Belgeler, Bilgiler, Taramalar, Yazışmalar
Timuçin Gürer
Bu yapım yıllarca kafalarda taşındıktan
sonra fiilen Ağustos 2010 - Şubat 2013
arasında gerçekleştirilmiştir.

