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Robert Wagner Tunç Ünver 
Viyana'da doğdu. Müzik öğreni

mini aynı şehirde yaptı. 193 6'do 
Viyana'da ilk olarak orkestra 
yöneticiliği yaptı, daha sonra 
Groz opera orkestrası ve Solz

burz Mozarteum Orkestrası şefi 
oldu. Uzun süre Münster ve 
lnnsbruck şehirleri ruüzik direk
törlüğ.ünü yaptı. Almanya, Bel
çika, Hollanda, isveç, isviçre. 
ltolyo, Yunanistan, Türkiye'de 
konserler yönetti. 1956, 1957 ve 
1958 de « Jeunesse Musicale» in, 
Almanya'nın Weilkersheim şoto

sundo düzenlediği orkestra 
kurslarını yönetti. Aynı görevi 
1949-51  ve 1959- 61 yıllarında 
Salzburg'daki Mozarteum Aka

demisi'nin yaz kurslarında yap
tı. 1957 ve 1958 de Brüksel'de 
Uluslararası fuarda aÇıkhava 

ışıklı müzik programını hazırla
dı. Daha sonraki yıllarda Bam
berg Sentani Orkestrası ile Mü
nih Filarmoni Orkstrasını yönet
ti. �obert Wogner, istanbul Dev
let Operusı genel müzik direk
törüdür. 

1953'te �nkara'da doğmuştur. 
Beş yaşında Joseph Zirkin ve 
Lili Stotzer ile çalışmaya başla

dı. 8 yaşında 6660 sayılı kanun
lo öğrenim görmek üzere mü
racaat etti. Geçirdiği bir dene
meden sonra yetiştirilmek üzere 
Ankara'ya çağrıldı ve Devlet 

Konservatuvarına girdi. Burada 
Adnan Soygun ve Mareel De

bat ile 1965 yılına kadar çalıştı. 
1965 Eylülünde Paris'e gönde

rildi. Paris Konservatuvarının 
Saifege specialise. keman ve 

oda müziği bölümlerini pek iyi 
derece ile tamamlamak suretiy
le 1970'de mezun oldu. 1970 yı
lından itibaren lisans üstü çalış
ma yapmaya başladı. Bu öğre
nimi sıresrnda Gabriel .Bouillon. 
Dieudonne, Jac ques Fevrier, 
Henri Challon'dan ders aldı. 
Halen Pro f. Arthur Grumiaux ile 

çalışmaktadır. 



Leyla Gençer 
Günümüzün en ünlü Türk sop 

ranosu. Önceleri yurt dışına gi
derek, özellikle italya'da çeşitli 
opera topluluklarına başroller
de katılan sanatçımız. daha 
sonra opera çalışmalarını tü

müyle yurt dışındaki sahnelere 
aktarorak, dünyanın en üstün 
operalarında oynamağa başla
mıştır. itolyo'do Teatro olla 
Scollo, Milono; Teatro di Son 
Corlo, Nopoli ve Teotro del O

pera, Roma gibi sahneler dışın
do Amerika Birleşik Devletleri. 
Sovyetler Birliği, Viyana ve Pa

ris, Hollanda, Batı Almanya ve 
ingiltere'deki büyük operalarda 

boş rolleri olağanüstü bir sanat 
gücüyle başarmış, haklı bir üne 
erişmiştir. 
Opera literatürünün en büyük 

eserlerinden başka son elli yıl
don beri dünya sahnelerinde 
oynonomıyon birçok operanın 
yeniden romp ışıklorıno kavuş
masını sağlamış ve bunları ola
ğanüstü büyük boşarı ile yorum
lomıştır. Halen itolyo'do yaşo
yon değerli sanotçımız bu yıl 
Floronso Operasının açılışını 

yapmış ve dünyanın en müşkül
pesent sanat eleştiricilerinin 
tokdir 'Ve hayranlığını kazan
mıştır. 





Neeme 
Jirvi 

(Orkestra Şefi) 

Hayatının önemli bir kısmını mü
zik tahsiline adayan Neeme 
Jôrvi önce Estonya sonra Le
ningrad Konservotuarında ünlü 
profesör Nikolai Rabinovich ve 
ünlü maestro Vevgeni Mravin
sky ile çalışmıştır. 1963 yılında 
Estonia Opera ve �adyo Orkest
rası şefi olmuş ve o tarihten bu 
yana Sovyet Rusya'nın belli 

başlı şehirlerınde konserler ida
re etmiştir. Moskova Konserva
tuarında. Emi/ Gilels'in solist 
olarak katıldığı ve Beethoven'in 
beş piyano konçertosunu çaldı
ğı konseri yönetmiş ve büyük 
boşarı kazanmıştır. 
Meksika. italya, Hollanda. Batı 
AlmanyG ve Macaristan'a şef 
olarak davet edilmiştir. 
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Andrei 
Korsakov 

And rei Ko rsakov müziğe olan 
sevgısını ailesinden almıştı r. 
Babası Sovyet Radyo ve Tele

vizyon Sentani O rkest rasında 
konse rtmayster annesi Mosko
va Konse rvatua rı Çocuk bö lü
münde piyano öğ retmenidir. 
Andrei Ko rsakov henüz beş ya

şında iken müzik eğitimine baş
lamıştı r. Konse rvatua rı biti rince
ğe kadar tanınmış P rof. Be-

lenky'den keman dersi almış ve 
konse rvatua rdan mezun olduk
tan sonra da sanatını. dünyanın 
en ünlü kemancılarından Prof. 
Leonid Kogan'ın yanında kusu r

suz ha le getirmişti r. Henüz okul 
yılla rında Av rupa'nın en çetin 
müzik ya rışmala rına gi ren Ko r
sakov, 25 yaşına kada r a ltı bi
rincilik kazanmıştır. 
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Di m itre 
Manolov 
Bulgar orkestra yöneticisi. 1940 

ta doğdu . .  Sofya Konservatuva
rı'ndan sonra Moskova'da Ghe
naddi Rojdestvensky'nin sınıfın
da eğitim gördü. 1966'da Rusya 
Ulusal Operası'nda orkestra yö

neticisi olarak pro fesyone l o ldu. 
Mozart'ın « Figaro'nun Düğünü» 

nü, Verdi'nin « Otel lo)) sunu. Bi
zet'nin « Carmen» ini. Proko fiev' 
in « Cindera lla>> sını ve Puccini 
nin « Tosca» operalarını yönet
ti. 
1972 yılında So fya Fi larmoni 
Orkestrası'nın başına getiri ldi 

ve c.ynı yıl orkestra i le çıktığı 
Ingiltere turnesi konserlerinde 

büyük başarı lar kazandı. 
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Bülent Tarcan Gheorge Badev 

Anton Dikov 





JeanPierre 
Jacquillat 

1935 yılında Versailles'da doğ
muş ilk -müzik çalışmalarına 13 
yaşında Paris'te başlamıştır. Pi
yano. crmoni. oda müziği ve 
vul'ma çalgılar üzerinde uzman
lık 'öğrenimi yapan Jacquillat 
Paris Radyosundaki görevi ya
nında, orkestra şefliğini de ge
liştirmiş, Pierre Dervaux. Andre 

Nevit Kodalll 

Cluytens. Charles Munch gibi 
ünlü yöneticilerle Paris Orkes
trası nda ca lışmıştır. 
Bu arada, Festival du Marais, 
Aix - en - Provence gibi müzik 
şenliklerine davet edilmiş; Paris 
Orkestrası ile Rusya, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Meksika'
da konserler vermiş; Arjantin, 
Belçika, Çekoslovakya, Yugos� 
lavya, Romanya, Rusya ve is
vicre orkestralarını yönetmiştir. 
Halen Lyon ve Paris Operaları
nın müzik yöneticisidir. 

Michel 
Beroff 
1950 yılında dünyaya gelen Mic
hel Beroff, henüz dokuz yaşın
da iken Nancy Konservatuarı
nın piyano yarışmasında birinci 
olmuştur. 1966 yılında Paris 
Konservatuarı birinci ödülünü 
kazanmış ve aynı yıl konserler 
verrneğe başlamıştır. Önce 
Fransa dahilinde turneler yapan 
sanatçı 1968 yılından itibaren 
deniz aşırı ülkelerde şöhretini 
duyurmağa başlamıştır. 1970 yı
lında, 1945'de piyanist Yvonne 
Loriod'un dünya prömiyerini 
yaptığı Messiaen'in «Vingt Re
gards sur I'Enfant - Jesus» ad
lı eserinin tümünü çalorak bü
yük başarı kazanmıştır. 
Michel Beroff, Andal Dorati, Pi
erre Boulez, Charles Brück, Sei
ji Ozawa, Leonard Bernstein, 
George Solti gibi büyük şefierin 
idaresinde konserler vermiş 
olan sanatçı 1973 yılında Türki
ye'ye gelmiş, Ankara ve istan
bul'da konserler vermiştir. 
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Prof. G. E.LESSI NG 
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TRiO di TRIESTE 

Otuz yı l ı  aşkın bir süredir dün
yanın çeşitli ü lkelerinde ikibin
den fazla konser vermiş bir top
l uluktur. 

Dorio De Roso ( piyono),  Renoto 
Zonettovich (keman) ve Amedeo 
Boldovino (viyolonsel) den kuru
ludur. 
Üçlü, bugüne kadar bir çok fes
trvaliere katı lmış, Viyana. Zürih. 
Münih, Basel. Roma , Londra ve 
Buenos Aires'te başarı l ı  kon
serler vermiş ve plok doldurma
do. özel l i kle Brohms'ın eserleri
ni icrodo «Grond Prix du Dis
que» ödülünü kazanmıştır. 
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CELEDONIO ROMERO 
PEPE ROMERO 

CELiN ROMERO 
ANGEL ROMERO 

LOS ROMEROS Dörtlü; bir baba (Celedonio Ro-
GiTAR DÖRTLÜSÜ mera) ve üç oğlundan (Cel in. 

Pepe ve Angel) kuruludur. Üç 
oğulun müzik eğ it imini Baba Ro
mera sağlamıştır. Topluluk. 12 
yıldan beri birl ikte çalmaktadır. 
Klasik gitor sanatının. icrada et
kinliğin. duygululuğun ve fla
menco'nun gerektirdiği bütün 
bilgilerin doruklaştığı bir toplu
luktur. 

Dörtlü, 1958'de ABD'ye göçmüş. 
1970'de de i lk  Avrupa turnesine 
çıkmıştır. Çağımııda <<Gita
rın Paganini'leri» diye tanımlan
maktadırlor. 
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Janos Rolla 
Konsertmayster 

«Ferenc Liszt» Oda Orkestra'sı 
nın kemancısı ve arkesıranın 
Konsertmaysteridir. 
1944 yı l ında dünyaya gelen Ja
nos Rolla. 5 yaşından beri ke
man çalmaktadır. Dünyaca ta
nınmış keman profesörü Denes 
Kovacs ile eğitim görmüş. 1969 

yı l ında Budapeşte'n in «Ferenc 
Liszt» Müzik Akademisinden 
mezun olmuştur. Avrupa'nın 
konser salonlarında oda müziği 
türünden ün yapmış olan Rolla. 
Maurice Andre. Henryk Szeryng. 

Susanna Ruzickova ve Tomas 
Vasary gibi sanatçılarla beraber 
konserler vermiştir. 1963 yılın
da kurulan «Ferenc Liszt Oda 
Orkestrası» nda konsertmays
terdir. 

Orkestra Üyeleri : 

Li l i  ALDOR 
Zsuzsa FETTICH 
Maria FRANK 
Peter GAZDA 
Eva ISEPY 
Pal KELEMEN 
György KISS 
Kalman KOSTYAL 
Zsuzsa PERTIS 
Andras PIST A 
Gabar PONGRACZ 
Anna SANOOR 
Laszfo SOM 
Zoltan TFIRST 
Tomas ZALAY 
Zsuzsa WEISZ 
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Frigyes 
Sandor 
«FERENC LISZT» 
ODA ORK ESTRASI'NlN ŞEFi 
VE SANAT MÜDÜRÜ 
Macar müzi k dünyasında çok 
yönlü kişi l iğ iyle tanınmıştır. Ke
man öğretmeni olarak- hayata 
atılmış ve bu konudaki eğitim 
k itapları i le .Avrupa'da ün ka
zanmıştır. ll. Dünya Savaşından 
on yıl sonra. Budapeşte'de Bela 
Bartok Konservatuarına müdür 
olmuştur. Orkestra şefi olarak. 
oda müziğinde J. S. Bach boşta 
olmak üzere Barak türünde. Vi
yana klasiklerinde ve çağdaş 
müzikde uzman sayılır. 
Sahneye ilk çık ışı. 1901 yı l ında 
Budapeşte'de Bela Bartok'un 
«Divertimento» adlı eseriyle ol
muştur. Szervanszky, Szollosy, 
Lang ve Decs(myi g ibi çağdaş 
Macar Bestec i leri eserlerini 
«Ferenc Liszt» Oda Orkestrası 
sanat müdürü F. Sandor'a ada
mışlardır. 
Çeşitl i ödül ler kazanmış olan 
Sandor. Budapeşte Müzik A ka
demisi Oda Müziği profesörü
dür. 







JOSEF SUK 

Cek viyolonisti. P rag Konse rva
tua rı'nda. ünlü p rofesö r Otaka r 
Sevcik'ten eğitim gö rdü. Aynı 

adı taşıyan Cek bestecisi Josef 
Suk'un ( 18 74- 1935) to runudu r. 
Bi r sü re « P rag Dö rtlüsüıı nde 
çaldı. Pa ris ve B rüksel'de kon

se rle r ve rdi. Kendi adına « Suk 
Üçlüsüıı nü ku rdu. Cek Fila rmo

n i  O rkest rası eşliğinde Av rupa, 
Japonya ve Avustu ralya'da so

list olarak konse rle r ve rdi: A B D  
ve Kanada'da konse r tu rnele ri 

yaptı. Son de rece üstün bi r tek
niği ve yo rum gücü va rdı r. 196 4 
de Cek Klement Gottwald Dev
let Ödülü'nü, 1968 yılında da 
doldu rduğu Alban Be rg'in Ke

man Konce rto'su ile <<G rand P rix 
du Disque» ödülünü aldı. 

JAN PANENKA 

Cek piyanisti. P rag Konse rvatu
a rı'nda , ünlü p rofesö r F rantisek 
Maxian'dan eğitim gö rdü. 195 1 
- 52 yılla rında Rusya'ya gitti. Le

ning rad Konse rvatua rı'nda p ro
fesö r · Se reb riakov'un de rsle rine 
katıldı. Yine 195 1'de P rag'da ya
pılan Ulusla ra rası Piyano Ya rış
masında ikinciliği aldı. Yu rtiçi ve 
yu rt dışı çeşitli Av rupa ülkele
riyle Avustu ralya ve Uzakdoğu 

ülkele rinde çeşitli resitalle r ve r-
di. << Suk Üçlüsüıı yle konse r 
tu rnele ri yaptı. 1958'den bu ya
na. Cek Fila rmoni O rkest rasının 
solistle rindendi r. 
Kendine özgü bi r teknik ve -üs
luba sahipti r. Repe rtua rında, 
özellikle Beethoven'in bütün e
se rle ri ,  Debussy , B rahms. Liszt. 
Schumann ve G rieg ye r almak

tadı r. 

47 





SHURA CHERKASSKY 

Rus asıllı Amerikalı piyanist. 7 
Ekim 19 1 1  günü Odessa'da doğ
du. ilk müzik eğitimin i  annesin
den aldı. il k konserini dokuz ya 
şında iken Odessa'da verdi. 1923 
yıl ında Amerika 'ya göçtük ten 

son ra öğrenimini  Phi lddelphia 
Curtis Müzik Enstitüsü 'nde 
Joseph Hofmann yanında sür
dürdü. Ancak ününü Baltimare
da yaptı .  1928 yı l ında dış ülke
lere turnelere çrktı. 1936 yı l ında 
ilk kez Avrupa'ya geçti . ikinci 
Dünya Savaşı'ndan sonra 1946 
yı l ında Avrupa ile i l işki lerin i  da
ha da a rttırarak çok sayıda 
konserler verdi .  Viyana ve Salz
burg Festivallerine davet edildi. 
1956 yı l ından bu yana ise he
men hemen bütün d ünya baş-

kentlerinde olağanüstü başarı l ı  
konserler vermektedir. Özel l ikle 
Caykovski, Rahmaninov ve Pro
kofief g i bi Rus besteci lerine 
yatk ın l ığı i le ün salan sanatcı 
günümüzün en iyi piyano virtü oz
larındandır. Cherkassky sade
ce virtüozluğu ile. ün sa·lmakla 
kalmamış. tuşa vuruş tekniği ve 
yorumundaki t insel n iteliği lle 
de dinleyicilerini büyülerneyi bil
miştir. 









IGOR OISTRACH 

1931 yı lında Odesso'do doğan 
lgor Oistroch, dünyanın en bü
yük virtüozlorı orasında boşta 
gelen ünlü Sovyet Viyolonisti 
David Oistroch'ın oğludur. Co
cuk yaşton beri keman sonatı
nın en ileri ekolünden yetişerek. 
çetin, ve sağlam bir m üzik  e()iti
mi sonucu genç virtüozlor ora
sında yer a lmıştır. Solist olarak 
bugüne kadar boşorılaro ulaştı
ğı sayısız resitol, orkestro eşli
ğinde konserler. doldurduğu 
plôklor, dünya turneleri , radyo 
ve televizyon yayınları ile ün 
yapmıştır. Bu çal ışmaların yanı 
sıra bobası viyolonist David 
o·istroch ile birlikte ik i  keman 
için konçertolor ve ayrıca· trio, 
ve kuortet yapıtlarında do ba
şarılı yorumlar aunmuştur. 
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CHRISTIAN FERRAS 
F ransız keman ustası. Touquet' 

de ( Fransa) doğdu. Piyano ve 
keman de rsle rini cocuk cağında 
babasından aldı. son ra Nis Kon
se rvatua rı'nda eğitim gö rdü. 1 1  
yaşında. konse rvatua rın açtığı 
ya rışmoda B rahms'ın keman 
için konce rtosunu üstün bi r ye
tenekle calorak birinci ödülü 
kazandı. 
26 yaşında dünya tu rnele rine 
başladı. Çeşitli ülkele rde büyük 
yöneticile rin (Ka rajan. Keilb� rt. 
Moazei, Munch) eşliğinde Lasols 

ve Kempff'li T rio'da resitelle r 
ve rdi. 
1967 Salzbu rg Festivali'nde ve 
1968 New Yo rk'taki Ca rneg ie 
Hall'de ve rdiğ i resitalle rinde eş

lik eden o rkst ranın yöneticisi 
ünlü şef Ka rajan'dı. 

JUDITH ULUG 
Müzik çalışmala rına küçük yaş· 

ta Minnesota'da başladı. . Min
nesota Ünive rsite'sinde P rof. 
Be rna rd Weise r'in sınıfında eği 

timini y apa rak «maste r» de re
cesi aldı. Kazandığı bu rsla New 
Yo rk'ta Juillia rd Müzik Okulun

da Adale Ma rcus'un öğ rencisi 
ola rak eğitimini sü rdü rdü. bu 
okulu pek iyi de rece ile bit irdi. 
Ame rika'da çeşitli konse rle r ve r

d i. radyo ve telev izyonda başa
rı göste rdi. Ş an ve ko rô g rupla
rına Ca rnegie Hall ve Lincoln 
Cente r'de uzun sü re eşl ik etti. 
1967 de Tü rk iye'ye gelip ye rle

şen sanatçı, istanbul Devlet 0-
pe rası'nda konse r p iyanisti ve 
ko repet itö r ola rak çalışmakta
dı r. Yu rt dışında ve özell ikle is
tanbul , Anka ra v� lzm i r  gib i şe
hi rle rim izde konserle r ve rdi. 





NtCANOR ZABALET A 
ispanyol a rpist. ispanya 'nın San 
Sebastian kentinde doğdu. Mü

zik öğ renimini önce ülkesinde 
son ra da F ransa'da sü rdü rdü. 
Bugün dünyanın en büyük a rp 

sanatçıla rının başında gelmek
tedi r. Ulusla ra rası ününü sağla
yan resitalie rinin sayısı 2500 
den fazladı r. Be rlin, is rael. Lond
ra Royal Fila rmoni, Mad rid Ulu

sal Senfon i, Münih Fila rmoni, · 
Pa ris Lamou reux, Philadelphia. 
Salzbu rg Moza rteum ve Tokyo 
NHK O rkest rala rı sanatçıya eş

lik etmişti r. 
Zabaleta. Av rupa ve Ame rika'da 

duzenlenen bi r çok ulusla ra rası 
festivallerde de do ruk sanatçı 
ola rak ye r almıştı r. 













ALL AMERICAN YOUTH 
HONOR MUSICIANS 
KORO VE BANDOSU 
15- 22 yaş arasındaki lise öğ

rencilerinden seçilmiş olan All 
American Youth Honor 
Musicians Topluluğunun 100 

kişilik bir bandosu ve 40 kişilik 
bir korosu vardır. 
Çeşitli ülkelerde turne yapan 
Topluluk Japonya'daki «Expo 

70» de bir hafta içinde 1 6  kon
ser vererek bu türde dünyanın 
sayılı topluluklarından biri oldu
ğunu ispatlamıştır. Güney Ame · 
rika. ispanya. ingiltere. Fransa 
italya ve Rusya'da başarılı kon

serler vermişlerdir. 
1972 yılından beri bondonun şe f

liğini yapan John Wakefield ay
nı zamanda Maryland Üniver
sitesinin banda şefi ve 
W as h ington Senfon i Orkestra-

sının müzik direktörüdür. 
Koro Şefi Pa ul Traver ise Mary
Iand Üniversitesi müzik profe

sörü ve Üniversite Korosunun 
eğitmenidir. Washington'da 
Kennedy Center ve New York'da 
Carnegie Hall 'da All American 
Youth Honor Musicians koro

sunun konserlerini idare etmiş: 
tir. 





CANTORES MINORES 
WRATISLAVIENSES 
(Polanya Madrigal Korosu) 

Conto res Mino res Ko rosu 1966 
yılında Polonya Devletin in binin
ci yılı onu runo ku rulmuştu r. 
1933- 1939 yılla rı a rasında Poz

non Koted roli Ko rosunda öğ
renci olon Edmund Kajdasz Ko
ro'nun ku rucusu ve şefidi r. Ko
ro'nun repe rtua rında O rta Çağ, 
Rönesans ve Ba rok. müziğinin 

en tanınmış ese rle ri bulunmak
tadı r. 
Ko ro, Polanya'da yapılan festi
vqlle re katılmış ve Av rupa'nın 
çeşitli ülkele rinde konse rle r ve r
mişti r. 
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ELISABETH SCHWARZKOPF 
Posnan·a bağlı Yaraçin kasaba 
sında doğan Alman asıllı sop
rano, Berlin Müz�k Akademisin
de viyola piyano ve kompozis
yon eğitimi yanı sıra Maria ıva
gün'den şc.n dersleri aldı. Önce
leri. Maria lvogün'Lın piyanist 
eşi Michael Raucheisen'in des
teği ile koleratür soprano o!arak 
yetişen sanatçı ilk kez . 1938 yı
lında Berlin Şehir Opera'sında 
sahneye çıktı. Başarılı konser
ler verdi, oratoryolcra katıldı 
Daha sonra. Viyana Devlet Ope
rasında koleratür soprano ola
rak olağanüstü başarı gösteren 
sanatçı, 1947 yılında türünü de
ğiştirerek, lirik soprano oldu 
Bundan sonra ünü dünyanın 
dört bir yanına yayılan Elisa
beth Schwarzkopf, Avrupa'nın 
kalburüstü sanat merkezlerin
den sonra Avusturalya, Güney 

Afrika, Güney Amerika'nın çe
şitli şehirlerinde operalma ka
tıldı, başarılı konserler verdi 
Payiaşıimaz bir sanatçı niteliği
ne ulaşan Schworzkopf Milono 
nun ünlü Teatro alla Scala'sı ile 
Viyana Devlet Opera'şının en 
aranan sanatçıları arasına ka
tılmıştır. Bunlar d!şında ulu�lar
arası festivalierin en şöhretii sa
natçılarından birisi olmuştur. 
1974 yılında Elisdbeth Schwarz
kepf'un programında Amerika 

Birleşik Devletleri. ingiltere. 
Fransa. italya, isviçre, Hong -
Kong ve Kore'de könserlcrle 
Prog, Hoilanda ve ll. Istanbul 
Festivali yer almaktadır. 
E. Schworzkopf günümüzün 
en ünlü lied yorumcusudur. 
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Önder Sali yönetiminde 
istanbul Belediye Konservatuarı 
Şehir Armonisi 
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Woocly 
ller111an 

C az 

Toplulugu 
Dünyanın en ileri gelen caz us

talarından biri olan Woody Her
man, daha sekiz yaşındayken 
klarnet çalıyar ve dans ediyor
du. Gerçekte. Herman bütün 
hayatını caz sanatına adamış
tır. Neticede, 'çağdaş caz müzi
ğinin en etkili kişilerinden biri 
olmuştur. 
Uzun süre. saksatan ve klarnet 

icracısı olarak çeşitli orkestra
larda çalıştı. Şarkı da söylüyor
du. Bu orkestralar arasında. za
manın ünlü Tom Gruen ve 
lsham Jones toplulukları vardı. 
Woody Herman, ilk defa olarak 
orkestrasını kurduğu zaman. 
doğrusu fazla ümit!i değildi 
Blues türüne önem veren 

Woody, kısa zamanda adını du
yurmaya başladı ve zamanın 
ünlü orkestralarından biri oldu. 
Gençler arasında yaygın bir dü-
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şünce vardır. Blues denildiği 
zaman akla zenci şarkıcılar ge
lir. Bu düşünce kısmen doğru
dur. Ancak, Big Bill Bronzy, 
Jimmy Rushing, T- Bone Walker 

ve Leadbelly adındaki zenci 
sohretler arasına. Woody Her
:nan ve Jack Teagarden gibi be

yaz blues şarkıcıları da katmak 
yerinde olur. Hatta diyebiliriz ki, 
30 yıl önce. Herman ve 
Teagarden zamanın tek beyaz 

blues şarkıcılarıydı. 
Zirveye ulaştıktan sonra, Woody 
Herman ve Orkestrası, ünlü ge

ce kulüplerinde ve caz kulüple
rinde konserler vererek müzik 
eleştiricileı·inden tam not almış
tır. Bu arada başarılı orkestra 
plak doldurmayı da ihmal etmi
yordu. Hele <:Woodchopper's 
Bali» adlı plakları piyasaya çık

.tıktan sonra. Woody Herman ve 
Orkestrasının şöhreti Amerika 

dışına da yayıldı. Bu plak. halô 
büyük caz klasikleri arasında 

yer alır. «Woodchopper's Bali» 
adlı plağı, diğer başarılı plaklar 
izledi. «Caldonia» ve «Laura» 
özellikle halk arasında çok tu
tuldu. 
1946 yılında, Woody Herman 
Carnegie Hall konserine hazır

lanıyordu. Müziğini öteden beri 
hayranlıkla izleyenler arasında 
ünlü besteci ve yönetmen lgor 
Stravinsky de vardı. Stravinsky, 

Herman'ın konser çalışmalarını 
da yakından izliyordu. Bu çalış
maları o kadar beğenirdi ki, 
Stravinsky, Woody Herman ve 
Orkestrasının Carnegie Hall 

konseri için bir beste yazdı. Bu 
beste konserde çalındığı zaman 
seyirciler görülmemiş bir teza
hürata başladı. Neticede, bir 
büyük caz klasiği daha ortaya 
çıktı : «Ebony Concerto». 
1940'1ar sonunda ve 1950'1er ba

şında, konser salonları, caz der
nekleri ve gece kulüpleri bir ma
li krizle karşı karşıya kaldılar. 
Yüzlercesi kapandı. Bunda te

levizyonun etkisi de büyük ol
muştu. Artık, büyük orkestrala
rı ( Big Bands) bir arada tutmak 
çok güç oluyordu. Cok müzis
yenden kurulu orkestralar güç 
durumdaydı. Çoğu dağıldı. A
yakta kalan gece kulüpleri, da
ha ziyade az müzisyenden ku
rulu küçük toplulukları tercih 
ediyordu. Ancak. Woody Her
man. tıpkı Duke Ellington. 
Count Basie, Stan Kenton ve 
Buddy Rich gibi ünlüler bu en
gelleri de aştı ve şöhretinden 

hiçbir şey kaybetmedi. işte, is
tanbul Festivali'nde. caz merak
lıları böyle güçlü bir caz usta
sını dinlemek fırsatını bulacak
lardır. 
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Şu küçük şokayı belk i  d uy
muşsun uzdur; Amerika'da bir  
televizyon kurumunun bi lgi  ya
rışma katılan kadın yarışmacı
dan opera senatını tanımlaması 
istenmiş, kadıncai)ız bır an d&.i
şündükten sonra cevap vermiş : 
cinsanların ölürken şarkı söyle
d ik leri· sanata opera den ir.» 

Opera , çevresinde tartttıma
ların yüzyı l lardır süregeldiOI bir 
gösteri türü. Bazı yemekiere 
benzer opera genellikle; ya çok 
sevll i r, ya hiç sevi lmez. Karşttı 
pek çoktur . . .  Ve karşıtianna ba
kılırsa «olanaksız bir sanat ko
lu» dur opera. Tek gücü lüksün
dedir  . . .  Sahtedir, a ldatıcıd ır. yü
zeyseldlr,  mantıksızd ı r. k ısaca 
doğa dışıdır .  Ne tiyatrodur. ne 
de konser, her i kis in in de kötü 
ku l lan ı ld ıi)ı bir aland ı r. Gözü ve 
kulağı bazı kez oyalamasına 
karş ı l ık  Insanın Iç evren inde 

yankı uyandırmaz. Fransız yazar 
ve düşünürO Voltaire'e göre iyi  
beslenmiş sarsak kadı n  şarkıcı
ların avaz avaz haykırdıl)ı, ge
veze koro toplu lukların ın bir 
al)ızdan d ı rlandıOı b ir  alandır 
opera sahnesi. Insanlar bu sah
nede yalnız notaya uyarak ao
layıp gülmezler. aksırır, öksü
rürler de . .. 
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Taraftartarına bakıhrsa . . •  O
pera i nsan ak l ın ın  yaratttOı en 
üstün gösterı türüdür. Insan l ı
Om en esk i  rüyası bu türde oluş
muş. «toplu sanab düşünü opa
rada gerçekleşmiştir. Sanat kol
lar ının uyumla birleşerek lşblr
l il)i yaptıOı bir başka sanat türü 
yoktur. «Drama• n ın  en mantık l ı  
örneği ,  estetik etkisi en güçlü 
olanı  copera» d ı r. 

Beri yanda seyirelleriyle de 
olay ederler operanın karşıtları . 
Onların seyre değil, ya lnız göz 
ve kufak iştahın ı  gidermeye ça
l ışan zaval l ı lar olduOunu savu
n urlar. Amacları çoğunlukla bir 
ses yı ldızını, primadonna'yı, bir 
«hancere cambazın ı» kol lamak. 
onların en tlz notiQrı falsosuz 
çıkarıp c ıkaramıyacağın ı  bekle
mektir. Pek çok seyircinin ko
nudan. eserin anlamından habe
ri yoktur. Oparayı bestelayane 
en çok Ihanet edenler de aynı 
nedenle bu tür seylrcllerd lr. 

Savunucular işe opera me-
rakl ı larının en ideal ,  en sadı�. 

E;n tutucu seyirci oldul)unu söy
lerler. O seyirci ler bir temsi l i  i�
lemek amacıyla geceleri g işe 
önlerinde sabahlamaktan çekin
mezler. Ve dünyanın h iç bir ye
rinde bir Shakespeare, b ir  Sch
i l ler, bir Mal iltre oyunu için top
lanan kalaba l ık  Bayreuth'da bir  
Wagner, Salzburg'da bir  Mozart 
operasın ı  görmek Isteyenler ka
dar yoğun del)ildir. 

Bu g ibi d üşOnlarla sürer g ider 
opera konusundak·i tarttŞmalar. 
Operanın mutsuzluOu bazı k lm
selerce çok,  bazı larınca do h iç 
sevi lmemeslndedlr. Sevme�n
ler biraz peşin yargı i ıd ı r  bir 'ba
kıma. Oparayla i lk  l l lntllerinde 

sanatçı ların davranışını ,  şarkı la
r ın ı ,  oyunlarını  yadırgom-.. 
estetik  inançlarında bu sonota 
yer tanımamaya .keslnllk14J .ko
rar vermişlerdir. Bu kararda M 
öğreni min , ne aGitimin etkJai 
vard ır. Voltalre gibi daha fl� 
d üşün ve sanat adamı opem,YO 
-hiçbir hoşgörü tan ımamlŞ. m 
görmek. ne de duyma.k ittemiş
ttr. 

Oysa tarafsız bir  IM*ışla rher 
i k i  kompın do �lı akhıO�. 1JY· 
n ı  zamanda hQkSiiZ OlduğU VOfı· 
ler gözlenecektir· i:olaYOQ. <Gtı
cekten de �arşttiaro h.Qt< ��
ren nokta lar yok -deOIIdlf:. m ı
ğ in aOtr basttğı copero• 1KQJ· 
ttnda «tiyatro» nun oyun \ifrtün· 
ı lüOünü beklemek rOO�ı 
son �Olara ifel< . . . :()petıjJ �..uruı-
şunda görevlenenlerde � (ş
ter Istemez m��seı rnhelt&� 
oranır. son«J �Iğer -öleiiNd•tmt 
bak ı l ı rd ı  çoOu kez. Bütün �
nanlorın bulunobllee&Oi şcmot9ı
Jarı elde etmek de kSJfoY �ll
d i r. Sesi, müa!J<sel yeteoqJ ıJift 
el)ltlmlne ek olarak t�yam» ,. 
teneOi de alaca�. üstelik rgö{ün.
tOsünde kusUf' bulunt'JlO,y®Qfç . . •  
Böylesine kusursuz dccıdı �ııfo
rı» na rostlamok her ®OCfo kP
Iayca gerçekleşememlş. � 
sanatı», çaresiz cyıld� �tatemJa 
ne baOtı kalmıştır. Qpe(o \YÖnf'
ticlleri ·yüzyı l larca «JeSP �
müşler, kötü o�uncu sotme 'bOl· 
bül lerlnln tiyatroya SQ.YJJtl ı  ce.ıt· 
relerde al lerli uyondtml08mo 
yol açmışlardtr. CoOtmıE � 
rat sı kötü oyuncuyu .w iyi beJ
lenmiş şark ıc,yı pek �umı�vor 
bu nedenle, • 





televizyon için yazı lmış eserler. 
ne fi lm yoluyla yapılan deney
ler. ne uzay konulu öyküler ge
rek l i  i lg iyi  derleyebi lmiş,  beri 
yanda Benjam in Britten'in Sha
kespeare'in oyunu üzerine bes
telediğ i  «Bir Yaz Gecesi Rüya
sı» ·veya Thomas Mann'ın in
sancı l  duyguların bir yüzeyine 
ış ık  tutan «Venedi k'de Ölüm» ü 
derin yank ı lar yapabi lmiştir. 

Operanın günümüzde başka 
bir sorunu «bel canto» edebi
yatında gözetilan özel l iklerin 
get irdiği  «yı ldız sistemi» d ir. 
Gerek sahne evreninde. gerek 
plak endüstrisinde bunalımiara 
yol açan bu sorunun çözümlen
mesi de olanaksız görünüyor. 
Opera sanatcısında aranan ko
şul lar arasına yüz ve vücut gü
zel l iği  kat ı lmış.  öngörülmeye 
başlanmıştır. Ancak «ses» zo
runl u olarak gene önem ini ko
rumakta, haneere virtüozitesi
ne düşkün seyirci ve d inleyici 
eski orantısını savunmaktadır. 
Bu gerçek özel l i kle Batıdaki bü
yük opera evlerini parasal bu
nal ımlara götüren baş neden 
sayı lmakta, büyük yardım kay· 
nakları aramaya zorlamaktad ır. 
New York'daki Metropol itan Ope
rasının günümüzde tam bir c ık
maza sürüklendiği  gerçektir. Bu 
kurumun uzun yı l lar genel mü
dürlüğünü yapan Rudolf Bing'in 
kısa süre önce yayınlanan «0-
perada Beşbin Gece» adl ı  k ita
bı bu bunal ımlar çevresinde ge- · 

niş bi lgi  vermektedir. Beri yan
da devlet ve belediye yardımıyla 
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perde açan kurumların sanat
çı lara get irdiği  güvenle aşama
ları önlemesi de başka bir so
run getirmektedir. Ayrıca en 
çok opera kurumuna sahip Fe
deral Almanya'da bazı beled i
yelerin yardımlarında yaptığ ı  
kesinti ler temsi l ierin nitel iğini 
etkilemekte. bazı sahnelerin ka
panması tehl ikesi doğmaktad ır. 

Operanın yaşamında önemli  
ik ı  etkenin de sanat şenl i kleri 
ve plak endüstrisi olduğunu u
nutmamalıyız. Richord Wagner'
in geçen yüzyı l ın sonlarında 
başlattığı  «opera şenl iği» gele
neği özel l i kle ikinci Dünya Sa
vaşından sonra alabildiğ ine ge
lişmiş. daha önceleri Bayreuth. 
Salzburg, G lyndeburn gibi  sayı
li şenliklere el i iye yakın kent 
katı lm ışt ı r. Opera müzik ve oyun 
yönetici lerinin yanısıra ses yı l
dızları yaz aylarında düzenlenen 
şenli klere renk ve hareket kat
makta, şenl ik ler arası rekabet 
yeni at ı l ım iara neden olmakta
d ır. Beri yanda da plak endüst
risi «yı ldız s istemi» ne en tutu
cu anlayışla bağl ı  kalmaktadır. 
B i l inen. tanınan, sevilen reper
tuar operaları değişik yönetici  
ve şarkıc ı larla defalarca plağa 
alını p piyasaya verilmekte, ayrı
ca opera tarihi boyunca seçkin
leşmiş bestecilerin unutu lmuş 
eserleri de gene plağa aktarıl
makta. bütün bu g i rişimler bin
lerce insanı geçindi ren dev bir 
endüstri kolunun cirosunu sağ
lamaktadır. Görülüyor ki opera 
sanatı bel i rtt iğim nedenlerle 
sağlığını koruyor. yaşamını sür
dürüyor. Bu gerçeğin s ırrını in
sanoğlunun en katı koşul lar 
içinde bi le d uygusal l ıktan kurtu
lomamasına, en maddeci ortam
da dahi ruhsal b ir  avuntuya yas-

!anma eği l imini bel irtişine bağ
lamak doğru olur. Gösteri sa
notları içinde müziği ,  sözü, tür
lü görüntüleri derleyerek ideal 
bir bileşimi  sağlayan «opera»
nın çağdışı kalamıyacağı «Sine
ma», «mÜzikal>>. «televizyon)) 
g ibi etk i l i  rakipleri karşısında 
bi le direnmesinden kolayca an
laşı l ıyor. Opera yönetici leri için 
amac bu direnişe destek olabi
lecek fırsatları değerlendirmek. 
«opera» nın gerektirdiği bitgiyi 
beslemek, «operaıı zevkini yay
g ınlaştırmaktır. Bu amacı göze
ten uygulamalarda en önemli 
nokta kuşkusuz eser secimidir.  
Çağ zevki ve düşününe uygun 
eserlerin kurum olonaklarına 
ot�rtulup üstün nitel ik lerle su
nuluşu temel prensib olarak 
kabul edi lmel i ,  sahneye konuş
ta gene çağ görüşüne yatkın 
uygulamalara gidi lmelidir. Bu 
arada radyo ve televizyonların 
bu alandaki çabaları gel iştirme
leri de «opermı yı sevdirme yo
lundak i  önlemlerin kuşkusuz en 
etki l is i  olacaktır. 

G ünümüz Türkiye'sinde ope
ranın i lg i  ölçüsü açısından en 
gerçekçi gözlem için «1974 is
tanbul Festivali» bir diğer ola
nak getiriyor. Bu yararlı g i rişi
min i kincisinde sahnelanecek 
eserlerin bu kez de başarıyla 
sunulup yorumlanmasını diler
ken, beklenen i lg inin derlenece
ğine inancımı bel irti r. bu alanda 
çaba göstereceklere şimdiden 
başarı lar d i lerim.  

Faruk YENER 





Caranen 
KONU 

BIRiNCI PERDE 
Bir tütün deposu önündeki mey
dan. Sol tarafta. kışla kapısında 
askerler meydanı dolduran ka
labalığı sayrederek eğlenmek
tedir. Marş ritminde k ısa bir as
ker şarkısı duyulur. Herkes ha
reketli ve neşelidir. Morales'e 
doğru güzel, saf b'ir köylü kızı  
yaklaşır; Cavuş Don Jos�'yi 
aramaktadır. Morates'in söyle
diğine göre. Don Jose k ışlada 
değildir, nöbet alan birliktedir, 
kısa bir zaman sonra dönecek
tir. Kız bekleyemiyeceğini söy
ler. askerlerin m üessif n idaları 
arasında uzaklaşır. Trompet ve 
flüt sesleri duyulur, sokak ço
cuklarının söylediği bir marş re
fakatinde cavuş Don Jose'nin 
k urnandasındaki nöbetçi kıt'a 
gözükür. Askerler istirahate 
gönderilir. Gene teğmen. cavuş 
Don Jose ·ııe tütün deposunda 
cal ışan kızlar hakkında şakala
şır. Yakışık lı cavuş köyündeki 
n işanlısı Micaela'ya sadıktır. Bir 
can sesi depodaki k ızların dışa
rı uğrarnalarına kôfi gelmiştir. 
Hepsi bağırip cağırmakta, dans
etmektedirler. Içlerinden güzel 
bir kadın  ortaya atıl ır, bir ha
banera söyleyerek dansetmeye 
başlar (L'amour est un oiseau 
rebelle). Parça aslında 'La Pa
lama' n ın  lspanyol bestecısı 
Yradier'nindir. Kız dansını biti
rince kendisini hayranlık la sey-

reden Don Jose'ye bir çiçek 
atar, diğer kızlario fabrikaya 
aoğru uzaklaşır. Bu Carmen'dir. 
Sağ taraftan biraz evvel Don 
Jose'yi soran Micaela gözükür. 
cavuşa annesinden bir mektup 
getirmiştir. Cocukluk hôtırala
rından bahseden iki gene ara
sındaki düet eserin en tatlı par
caları arasındadır (Ma mere, je 
la vols). Don Jose'nın aklı  Car
men'de kalmıştır. N işanlısında
ki değişikliği sezen Micaela üz
gündür, veda ederek uzaklaşır. 
Tütün fabrikasından bir çığlık 
duyulur. Carmen bir kavga es
nasında arkadaşını bıcaklamış· 
tır. Don Jose Yüzbaşı Zuniga
nın emriyle kadını alıp getirir. 
Carmen sorulan sucileri ci lveli 
seslerle cevapsız bırakmakta
d ır. Yüzbaşı tevkif edilmesini 
emreder. Don Jose kadını hap
se götürecektir. Carmen meş
hur şark ı larından birine, «Segui
di lla» ya başlar (Pres des rem

parts de Sevllle). Sevii surları 
dışında arkadaşı Lillas Pastia'
nın meyhanesinde dansedip şar
kı söylemektedir. Cavuş kendi
sinden geçmiştir. Vazifesini  u
nutarak kadının kaçmasına göz 
yumar. Perde uzaklaşan Car
men' in kahkahaları arasında 
kapanır. 
IKiNCi PERDE 
Kısa bir prelüdden sonra acıldı
ğı zaman kacakcıların bulundu
ğu Li llas Pastic'nın meyhanesi 
görülür. Güzel c ingene kızları 
ve bu arada Carmen erkeklerle 
eğlenmekle ve mütemadiyen ic-

mektedir. Kadın meşhur bir 
dans şarkısını söylemektedir 
(Les trlngles des sistres tintai
net). Yüzbaşı Zuniga ik i  cinge
ne kızı Frasquita ve Mercedes'i 
kendisiyle gelm�leri icin zorla
maktadır.. Kızlar reddedince 
Carmen'i davet eder. Carmen 
ona niçin sinirli olduğunu sorar. 
Zuniga onun kaçışına göz yum
duğu icin Don Jose'ye kızmış; 
hapsettirmiştir. Carmen kendi 
yüzünden hapse giren çavuşu 
düşünmektedir. Gidip görmek 
üzere veda edeceği sırada ba
ğırmalar duyulur, herkes mey
haneye gelen Sevil'in en mahir 
boğa güreşeisi Escamil lo'yu se
lômlama kta, gösteri yapmakta
dır. Güreşçi hal kın iştirakiyle 
pek tanınm ış 'Toreador' şarkısı
nı söyler. Escamil lo Carmen'e 
hayran olmuştur. Ona ad ını 
sorar, halkla beraber uzaklaşır. 
Biraz sonra müşteriler meyha
neyi terkederler. içerde Carmen, 
ik i  k ız arkadaşı Frasquita, Mer
cedes ve ik i  kaçakcı El Danec
iro ve El Remendado kalmıştır. 
Ara larındaki kentet boyunca ye
ni kaçakçıl ık meselesini görüş
mektedirler (Nous avons en 
tete une affalre). Arkadaşları gi
der, Carmen kalacak ve çevu
şunu bekleyecektir. Dışardan 
Don Jose'nin şarkısı duyulur. 
Kadın neşeyle koşarak kapıyı 
acar. Sonra kastonyetle danset
meye başlar. Her adımı Don Jo
se'yi c ı ldırtma ktadır. Uzaktan 
kışianın nöbet borusu çalmakta, 
del i kanlı vazifesi ve aşkı arasın
da bocalamaktadır. · Carmen 
kastanyetlerini otor ve sitem 
eder; Vazife ne olacak sank i bu
rada ka l ıp aşklarını kutlamalı. 
serbest ve sevgi dolu bir hayat 
geçirmel idirler. Don Jose, Car
men'i sevmektedir. Eserin en 
güzel parçalarından biri olan 
«cicek» aryasıyla bunu acıklar 
(La fleur que tu m'avais jetee). 
Carmen ısrarla onu hürriyet ve 
aşka davet etmektedir. Bu sıra
da yüzbaşı Zun iga girerek ça
vuşu görür. Carmen'e subaylar 
duru rken neden bir cavuşa bak
tığını  sorar, Don Jose'ye çıkma-



sını emreder. Cavuş itiraz edin
ce aralarında kısa bir düello 
başlar, iki cingene kaçakcı gire
rek yüzbaşının kollarını tutup 
kılıcını elinde·n alırlar. Don Jose 
artık kacakcılarla kalmaya mec
burdur. 
ÜÇÜNCÜ PERDE • 
Gece yarısı dağda kayalıklar a-

rasında bir boğaz. Önde kaçak
çılar, arkada sırtlarında kaçak 
eşyalar olduğu halde çingeneler 
ilerlemektedir. Kısa bir molo ve
rirler. Aralarında bulunan Don 
Jose henüz bu hayata alışama
mıştır. Orkestrada ölüm motifi 
duyulur. iki çingene kızı Fras
quita ve Mercedes biraz ötede 
fal bakmaktadır. Carmen'in fa

lında kendisi ve Don Jose'nin 
ölümü gözükür. Fedakôr Mica
ela gelir, eserin en güzel parca
larından biri olan aryasıyla de
likanlıya olan sadakatinden 
bahseder (Je dis que rien ne 
m'epouvante). Uzun uzun ara

mış, nihayet delikaniıyı bulmuş
tur. Biraz sonra Escamillo gözü
kür, Carmen'e aşıktır. Don Jose 

ile oralarında dramatik bir düet
ten sonra dövüşmeye başlarlar 
(Enfin ma coler e). O sırada ge
len Carmen ve diğer çingeneler 

aşıkları ayırırlar. Escamillo gi
derken gelecek boğa güreşin
den bahseder ve, « Beni seven 
orada olur . .. » diye· bağırır. Mi
caelcı yine Don Jose'den kendi
siyle gelmesini rica etmektedir. 
Çünkü annesi ölüm halindedir. 

fakat beriki Carmen'in güreşçiy
le aşıkane bakışmalarını gör
müştür. Kıskançlıktan deli gibi
dir. 
DÖRDÜNCÜ PERDE 
Sevil'de boğa güreşlerinin yapıl

dığı orena'nın önü. Marş ritmin
de bir parça söyleyen kalabalık, 
güreşrnek üzere gelen Escamil
lo'ya retakat etmektedir. Esco
millo'nun yanında Carmen de 
vardır. Güreşçi ile aralarında kı
sa bir düet başlar, Carmen onu 
seviyorsa delikanlı mücadeleyi 

kazanacaktır (Si tu m'aimes 
Carmen). Frasquita ve Merce
des Carmen'e Don Jose'den çe
kinmesini söylerler. Carmen ce-

vap verir: « Ben ondan korka
cak kadın değilim.>:· Sonra ke
narda olan!arı seyreden Don 
Jose'nin yanma gider, delikanlı 

ona hôlô aşkından bahsetmek
te, Carmen sözlerini gayet so
ğuk bir şekil cevaplandırmakta· 
dır. Aralarındaki düet gittikçe 
dramatik bir havaya bürünmek
te, arena'dan güreşeiyi selôm
layan halkın sesi gelmektedir. 
Kadının gözü yeni sevgilisi Es
camillo'dadır. Don Jose'nin aş
kını reddeder, parmağından 
onun verdiği yüzüğü çıkartıp a
yaklarına atar. Sahnenin arka
sından yeni bir sevinç gösterisi 
yükselir, aynı onda orkestradan 
ölüm moti fi duyulur. Don Jose 
hiddetle bıçağını cekerek Car
men'in kalbine saplar. Kodının 
çığlığı halkın göreşeiye yaptığı 
nümayiş sesleri arasında kaybo
lur. Orkestrada ölüm melodisi 
tekrar yükselirken Don Jose 
sevgilisinin üzerine kapanmış 
ağlamaktadır : « Onu ben öldür
düm. Ah! Carmen toptığım ka
dın!» 

Orkestra Şefi : 

Paul Ethuln 

1924 yılında Kuzey Fransa'da 
doğmuş olan Paul Ethuin müzik 
eğitimini Paris Konservatuorın
da yapmış ve 1949 yılından beri 
de orkestra şefidir. 
Marsilya, Lyon, Bordeaux. Tou

louse, Nice, Nantes, Reims, 
Nancy gibi büyük şehirlerde or
kestra idare etmiş ve Paris'ce 
Theôtres Nationaux de I'Opero 

ve Opera - Comique'de de de
vamlı şeflik yapmıştır. 
Halen, Fransız Kültür Bakanlığı 

tara�ından yedi yıldan beri en 
iyi Bölge Operası seeilen «Rau
en - Theôtre des Arts» ın müzik 
direktörlüğünü yapmaktadır. 
Paul Ethuin ltalya ve ispanya

da özellikle Fransız operalarını 
yönetmekle ün yapmış ve geçen 

yıl Tokyo'da A. Kraus. N. Ghio
urov. Renoto Sco tto gibi sanot
cıların eşliğinde Foust Operası-

nı idare etmiştir. 
' 
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Canııen 
Gonzales 
1961 yılında Madrid Konserva
tuarını bitiren soprano Carmen 
Gonzales 1962 yılında «Cavale

ria Rusticanmı operasıyle sah
neye çıkmıştır. 1963- 64 yılla
rında La Scala'da şan kursuoıu 
tamamlamış ve 1967 yılında Na
poli'de Aida Operasında oyna
mıştır. 1968'de Palermo'da oy
nadığı «Eiectra» da büyük ün 
kazanan sanatçı Cosi f on Tutte. 
Verdi'nin « Re quieme» inde bü

yük ilgi çekmiştir. italyan Tele
vizyonunda konserler veren sa
natçı dünya sahnelerinde «Car
men» rolü ile özellikle tanınır. 
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Giovanni 
Gibi n 
1958'de Covent Gc:rden'de Je

an Sutherland'la Lucia di Lam
mer-moor'da beraber oynamış
tır. 1960'dan bu yaoıa Scala'da 
büyük başarılar kazanmıştır . 
Doldurduğu plaklar arasında 
Birgit Nilsson'la birlikte baş rol
lerini paylaştığı Puccini'nin 
« Fanciulla del Westıı operası da 

vardır . 

Nicolae 
Herlea 
Romen bariton. Scala. Paris, 
Moskova operaları dahil dün

yanın en büyük operalarında 
çalışan sanatçılardan biridir. 
Sesinin güzelliği, volümü yanın

da vokal rengi ve tekniği yönün
den de model alınacak nadir 
sanatçılardan biridir Herlea ... 

Wilma 
Vernocchi 
1966: « B. Gigli» Birinci ödülü. 
1966 : Uluslararası Opera Ya

rışması «Pro Loco» birin
cilik ödülü 

1966 : « Operatic Artiste» birin
cilik ödülü 

1966 : « G. B. Viotti» Uluslarara
sı yarışmoda altın madal
ya 

1966: « G. Donizetti» Milono U
luslararası yarışmoda bi
rinci 

1967 : Parma şehri « G. Verdiıı 
ödülü 

19 6 7: Lonigo Uluslararası şar
kı yarışması birincilik ö
dülü 

19 67: 

1967: 

Napali San Carlo Tiyat
rosu « S. Di Costanzoıı 
uluslararası yarışmoda 
birincilik ödülü 
Sofya Uluslararası « Gene 

opera şarkıcılam 
ması başarı ödülü 

1970 : Osaka « Tamaki 

yarış-

Miuraıı 
birincilik ödülü. 





Saraydan K1z . Kac1rma c KONU» 

BiRiNCi PERDE 
Nedimes i Blond ehen ve Bel

monte'nin uşağı Ped rillo ile ko r
s ônla r ta ra fınd an kaçı rılan 
Konstan ze Selim Paşa 'ya satıl
mıştı r. Belmonte, büyük bi r u
mutsu zlukla he r ye rde nişanlısı 
Konstan ze 'yi a ramaktadı r. Kons
tan ze 'rıi ri  kapatıld ığı sa rayı bu
lu r ve n işanlısını bu radan ku r
ta rmak ça rele rini a ra r. Ha rem 
ağası Osman bütün yabancıla ra 
düşman gö züyle baka r. Bu
nu Ped rillo 'ya açıkla r. Osman 
g ide r. Ped rillo , sabık efendisine 
Konstan ze 'nin baş halayık oldu
ğunu ancak henü z Selim Paşa '
nın gö zdeli ğine yüks elmediğin i,  
en büyük ü züntüsünün de,_ kendi 
gö zle rinden bile kıskandığı , 
Blondchen 'e Osman ' ın y anıp 

tutuşmas r olduğunu açıklar. Bel
monte, sö zlüsünü büy ilk heye
canla bekle r : .  Ancak, Selim Pa
şa 'nın Konstan ze ile beli rmesi 
ü ze rine . he r ik isi ça bucak sakla
nı rla r. Paşa. Konstan ze 'ye ilk 
ke z kalbini aça r, ancak sö zteri
n in tepk i gö rmemesi ü ze rine 
sab rı tükeni r ve e rtesi gün e ko
da r ka ra r  ve rme sini iste r kı z
don. Belmonte 'nin sa roya girme 
planı ge rçekleşi r. Ped rill b'nun 
a ra cıl ığı ile Selim Paşa, · Bel
mon te'yi yapı ustası ola rak so
roy _ıno al ır. 
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iKiNCi PERDE 
Osman 'ın kaba aşk sö zle ri 
Blondchen 'i rahatsı z etmekte 

d i r. Ancak kı z, Osmon 'ı kendi
sinden u zak tutmasını ustalıkla 
başa rı r. Oysa, Konstan ze ' in du
rumu daha kötü dü r. Selim Po

şo 'nın şimdiye kada r na zik olon 
tu tumu kabalığa dönüşmüştü r. 

· Hottô zo r kullanmağo b ile bos
lamıştı r. Ama Konstan ze kale 
gibidi r. Kolay kolay fethetmek 
mümkün değildi r onu. P ed rillo 
iyi habe rle rle geli r. Fi ro r  ha zı r
lanmıştı r. Ancak . yapılacak iş 
şüpheci Osmon 'ı zo ra rsı z  hale 

geti rm ekti r. Ped ril lo , Osmon 'ı 
i yice sa rhoş ede r. Böylece de 
Belmonte 'yle Konstan ze ilk ke z 

buluşobili rle r. Belmonte, kısa bi r 
kıskançlık sü res inden son ra 
yatışı r ve dö rt sevgili buluşa rok 
mutlulukla rı nı oçıklo rlo r. 

ÜÇÜNCÜ PERDE 
Geceya rısı. Fi ra r  saati gelmiş

t i r. Sa ray pence resine dayanan 
bir me rdivenle iki kı z aşağıya 
indi rili rle r. Bu anda uyanan Os
man, muhofı zla rla geli r ve ti ra
rile ri tutuklo r. Osman 'ın intikam 

kıvancı sonsu zdu r. -T o b 1 c
se vg ilile r, Paşa 'nın hu zu runa çı
ko rılı rla r. ( ile ri Rokoko dönemin
de Tü rk 'le re ka rşı duyulan bü
yük hay ranlığın ilginç bi r ö rne
ğidi r bundan son raki sahne ) : 
Tü rk Paşa 'la rının asaletine bi r 

ö rnek o!an Selim Paşa, Belmon
te 'nin candüşmanının oğlu oldu
ğunu öğ renmesine rağmen, he r 
dö rdünü de affede rek, hü rriyet
le rini iade ede r. Osm an, hı rsın
dan kudu ru r. He rkes, Selim Pa
şa 'nın yüce gönüllülüğünü öve r·, 
sevgilile r bi ribi rie rine kavuşma 
nın sevincini dile get i ri rle r. 



:nder ARIMAN - Oya TEKiN 



























Slmank Kiz 
KONU 

BiRiNCi PERDE 
Lise (Liz) . dul bir çiftl i k  sah ibi 
olan Simone'nun tek k ızıdır. 
Genç çiftçi Colas'a aşıktı r. Fa
kat annesin in akl ı  ve gözü daha 
yükseklerdedir. 
Güneş, çiftl ikte başlayacak ye
ni ve yorucu bir iş gününün üs
tüne tavuk ve horoz sesleri ile 
doğar. Lise. Colas'ı henüz gör
mediği için üzg ündür. N ihayet 
karşı laşırlar. Buluşmaları Simo
ne'nun gel işi  i le bozulur. Simo
ne kızına yayıkta tereyağı  döv
mesini söyler, bu sırada Colas 
saklanmıştır. Bir süre sonra Li
se'e yardım etmek için bulundu
ğ u  yerden çıkar. Önce çal ışırlar. 
Sonra birbirlerine a�kların ı  an
latmak için işi b ırak ırlar, sonun
da da unutup giderler. 
Çiftlikte'ki kızlar Lise'i oyunları
na katılmağa çağırırlar ama o
nun akl ı  Colas'tadır. Annesi ise 
Lise'i sürekl i  izlemekte. şüphe
tenince ya cezalandırmakta ya 
da dövmektedir. 

Varl ık l ı  ve gururlu mal sahibi o
lan Thomas. oOiu Alaln lle bir
likte çıkagelir. Simone'dan kızı
nı oğlu Ala ln  Için · Ister. O sıra
da Lise Alain'i incelemektedir. 
Onu bön ve pısırı k bulmuştur, 
yürüyüşü ve tavı rları çok garip
tir. Biraz şaş ı rır, biraz eğlenir 
ama Ala in'i h iç cazi p  bulmamış
tır. 
iKiNCi PERDE 
Hasat vaktidir. Colas, d iğer 
ç iftç i lerle beraber yorucu calış
masını bitirmiş, çiftfiğe dönmek
ted ir. Neşel i  bir dansla d inler:ıir
ler. Lise, Alain ile dansetmekte
d i r. Çiftçilerden biri bu şenl ikte 
f lüt çalmaktadır. Colas, Lise ve 
Alain'in dansını bozar. Alain bu 
işe kızmıştır ve oradan ayrılma
ya karar verir. Fakat, herkes 
kendisi ile alay etmekte ve ona 
mani olmaya çalışmaktadır. 
Meydan art ık  Colas'a kalmıştır. 
Lise ile dansetmeye başlar. Eğ
lenceye Simone'da katı l ı r. Ani
den bastıran sağnak onları bir 
g üzel ıslatır. Şenlik yarım kal
mıştır, herkes dağı l ır. 
ÜCÜNCÜ PERDE 
Sağnaktan sır ı lsıklam olan Lise 
i le annesi evlerine dönmüşler
dir .  Yün eğirmektedirler, ikisi de 
düşüncelid ir. Simone, k ız ın ı  ya
ramazl ı klarından nasıl vazgeçi
rebileceğini kurarken uykusu 
gel ir. O sırada Lise, köprünün 
civarında dolaşmakta olan Co
las'ı görür. Uyuklamaya başla
yan annesinden anahtarları al
maya çal ışırken Simone uyanır. 
Lise dansetsin ve böylece oya
lanıp gözünün önünden uzaklaş
masın diye tef çalmaya başlar. 
Fakat vuruşları yavaş yavaş za
yıflar, başı önüne düşe-r, bu kez 
iyice uyumuştur. Lise kapıya ko
şar, Colas'a rostlar.· Birbirlerine 
yeniden aşkların ı  an lotırlor. Bu 
sırada tefi düşüren Simone, o 
gürültüye uyEJnmıştır. Çiftçiler 
gündeliklerin i  olmaya gelmişler
dir. S imone onları içeri al ır. Co-

las'ı bir saman yığını arkasına 
saklayan arkadaşları onu da 
Içeri sokorlar. Simone, �ise'e 
Işine devam etmesını söyleye
rek gelenlere Içki ikram etmek 
üzere oradan ayrı l ı r. Ya lnız ko
lan Lise, hayal içindedir.  Evle
nip bir yuva kurunca ne kadar 
mutlu olacağını düşlemektedir. 
Colas dayanamaz, saklandığı 
yerden çıkar, Lise utanmıştır. 
Birbirlerini ne kadar çok sevdik
leri n i  söylerler. - armağanlar ve
rirler. Ikisi de çok mutludur. Si
mone görününce Lise Colas'ı 
yatak odasına saklar. Ama an
nesi birşeylerden şüphelenmiş
tir. Içi rahat etsin diye Lise'i az 
önce Colas' ın saklandığı odaya 
sokar ve kapıyı üstünden kilit
ler. 
Anlaşmalarını kesinleştirmek ü
zere Ala in ve babası,  noterle 
birlikte çıkagel irler. Evl i l ik  mu
kavelesi imzalanınca Simone 
anahtarı Alain'e verir ve kapıyı 
açarak Lise'i dışarı çı karmasını  
söyler. Aptalca bir tereddütten 
sonra Alain kapıyı açar. Herkes 
dehşete düşmüştür. Lise ve Co
los ortaya çıkarak Simone'nun 
önünde diz çökerler, kendilerini 
bağışlaması için yalvarırlar. Bu 
sırada Thomas, duruma üzülen 
oğlunu teseliiye çalışmaktadır. 
Öfkelid ir. Evlilik mukavelesini  
yırtar, Alain'i alarak çıkar gider. 
Lise ve Colas' ın arkadaşları Si
mç>ne'nun genç sevgi l i leri ba
ğışlamasına çok sevinmişlerd ir. 
Herkes mutludur, neşe içinde 
dansederler. 
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<<Voronej>> 
S O VYE T HA LK D A NS LA R I  
VE K O R O S U  
7.7. 1974 
8.7. 1974 
Buda k Sineması 21.30 
9.7 . 1974 

1 0.7. 1974 
1 1.7. 1974 
12.7. 1974 
1 3.7.1974 
1 4.7. 1974 
Açıkhava T ıyatrosu 21.30 

1. Bölüm 
AL Tl N B A ŞL I  G ÜVE R C i N  
(G elene ksel d i.Jğ i.Jn dansı) 
YA YLA 
( Duz enleyen : V Yefınıov ) 
GE NÇ VE YA K IŞ I KL I i D i 
( Neşe li bir hal k şar kısı ) 
U S M A N S K Y  D A NS I  
GE N Ç  Kl Zl N D iLE G i  
(Ağıt ) 
O R MA N I N  K A RA NL IG I N D A 
( N eş eli bi r hal k şa r kısı )  

: Koro ve Dans Toplulu gu 

Koro 
Solist : L. K cırncı u khov o 
Koro 

Dans Toplu lu q ıı 
Koro 
Solıst S Konıs lıch ev cı 

l <oro 

C i K O V  K A D R i L i Dans Topl ııl uq ıı 
(Es ki Vorone1 köy i.J )  S cıhnc clu lf'rıı M T ch ernyshov 
KE TE N i  NE H R I N  I LE R I S II \JE E KT iL f R : Koro 
(Es kı bır t ur k u ) 
ŞA N L I  DE N i Z. K UTS �\ L  B A YK AL 
(Es kı b ir Rus hal k \ i.Jr k i.Js ıJ )  
K A L l N  K A  
( B ir Rus d onsı ) 

2. Bol i.J nı 
H i R  R U S  D A N S I  
V A T A N I M  V O RO NE J ' DE 

YE TE R O YNA M A, M A Ş A  
( Ne şeli bir ha l k  tur k i.Js i.J ) 
B i R  A R DE V U  
( Koreogra fi k gösteri ) 
U ÇU YO R Ö RDE K LE R  
( Voron e 1 'i rı a cısı )  
K O MA R i N S K A  YA 
( Bir dans ) 

K IZL A Rl N  D A N S I  
KH UT O RO K  ( K i.Jç i.Jk Ciftlı k )  
( Bir Rus T i.Jr k i.Js i.J) 
C i FTLE R i N  D A N S I  
( Mod ern Rus Dansı) 

P US D A  VE S i S TE 

Ç i FTL i K  T A RL A D A  B UL U ŞU R  

B A Y R A M  D A N S 1  

A R A 

Ko ro Solıst L. l <cı rn c ı u khov o 
v e  G Go ıe lov 
Koro v e  dcıns topl ıılu qu 
S c• lııw ci tllenı M T c lıernyshov 

Koro v e  D cı ııs Toplul tH J U  
Koro Mu ;ı k A Novıkov 
Soz 
Koro 

B S c lı ıı kov 

Solıs t K Gor el ov u  
N Lob onov cı-A Vıcızovı kin 

Ka cl ınl cır G rubu 
Solıst M P et ııl<.hova 
Koncert ıncı solol or 
1 Rud eı ı ko ( Dev let Sanatc ı
sı Şere f Ödulu ) 
V. Ruden ko 
Kadınlar Grubu 
Koro 
So ? A Koltsov 
Dans Topl ıılu qu 

Koro 
Solıst 
M uz ı k  
S öz 
Koro 

L. Karnou khova 
V Za kharov 
M lsa kovs ky 

Müzi k : D Lev - Kompaneits 
Söz V. S emernin 
Koro ve Dans Topluluğu 
M i.Jzı k · V Ruden ko 
Soz G Lut kov 
Sahne duzenı M 
T ch ernyshov 





















Türk ulusunun folk loru zengin 
ve derin bir geçmişe sahiptir .  
Bu folk lor, tarih in bilinmeyen 
çağlarından başlar. Büyük Türk 
vurdu olan Orta Asya'da başla
yan . kültür. tarih boyunca da 
sürdü. Türklerin göçler yolu ile 
başka ülkelere girişleri ve yeni 
dinleri kabul leri, eski kültürü or
tadan kaldıramadı. Yeni uygar
lık çevreleri, yeni inançlar getir
mekle birlikte. eski dinsel inanc
iarı ve Şornanlığın yarattığı kül
türü tümden etkisi altına ala
madı. Türkler eski inanç, gele
nek ve görenek gibi  sağlam kül
türlerini. yeni uygarlıklar içinde 
az çok biçim değiştirerek sür
dürmeyi, mi l l i  k ültürlerini  yitir
memeyi başardılar. 

Anadolu'ya gelişlerinde, eski 
ulusların üst üste yığılmış kül
türlerin i  buldu lar. Ama, karşıl ık
lı etki dışında büyük bir deği
ş ikliğe uğramadılor. Çünkü, dur
madan arkadan gelen göçler 
Orta Asya k ültürünü Anadolu -
da da üstün kıldılar. Büyük 
kentlerden çok, göçebe olarak 
küçük topluluk halinde eski ge
lenek ve görenekieri yaşattılar. 
Ayrıca köylere, boş buldukları 
yerlere yerleşerek yerli halka 
katılmadan,  uzak kaldılar. Böy-

124 

lece, islôm iyetin getirdiği yeni 
kültürleri kendilerine özgü bi
çimlerde esk i  kültürle iyi kay
naştırdılar. 

Böylece, ulusal benliklerini 
korumayı bild i ler. Onun için bu
gün Anadolu folkloru içinde en 
eski inanç ve dinin kalıntıları
nı bulmakta güçlük çeki lmez. 
Arap, i ran ve Bizans kültürünün 
bütün baskısına rağmen büyük 
halk toplumları bu baskıdan u
zak kalmayı bildi, milli benl iğin
den hiçbir zaman kopmadı. An
cak, yabancı etki altına yüksek 
tabaka, dinin verd iği medrese 
kültürü i le. düştü. Bu okumuş 
aydın tabaka halktan uzak kal
dığı için öneml i  bir değişikliğe 
yol açamadı. 

Yukarıda anlatılan nedenlerle 
bugün Türk ôleminde zengin bir 
m il l i  kültür vardır. Bu kültür halk 
k ültürüdür. Bi l imsel deyim iyle. 
folklorun her dalı Aıııadolu'da 
yaşamaktadır. 

Anadolu'da folklorun her ko
sununun günümüze dek kalma
sı, günlük yaşantıda yer alabil
mesin in nedenlerini şöyle açık
lamak gerekir. Osmanlı devle
ti Batı uygarlığına yöneleli an
ca k yüz elli yıl olmuştur. Bu ne
denle çağdaş öğrenim köylere 
dek yayılamamış, eski inancı,ge
lenek ve görenekieri ortadan 
kaldıracak etkinl iği  yaratama
mıştır. 

Bununla bir l ikte Cumhuriyetin 
kurulmasından sonra çağdaş 
düzeye g irme yolunda büyük ge
l işmeler olmuş,  Latin alfabesi
n in  uygulanması okuyup yaz
mayı hızla geliştirmiştir. Böyle
ce eski ile yeni büyük bir çatış
maya girişmiştir. Pek çok şey
ler modern bir hale gelmiş ise 
de aydınlar Mi l li kültürün korun
ması gerçeğini anlamışlardır. 
Bu yolda yapılan calaşmalar sa
yesinde fal klor b i l imin in ışığı al
tında çalışmalar başlamış. bü-

yük merkezlerde dernekler ku
rulmuş. derlemeler yapılmış, _ya
yın lar olmuş, müzeler kurulmuş
tur. 

Elli yıldan bu yana yoğunla
şarak gelişen bu çalışmalar, 
Türk falklorunun kaybolmama
sını sağlamış, yerli ve yabancı 
bilginierin Türk falk lorunun es
ki l iği ve zeng in l iğ i  üzerine d ik
katlerini çekmiştir. Bi rçok ya
bancı bilginler bu zengin falklor 
hazinesini deriemek ve değer
lendirmek için zaman zaman 
yurdumuza gelerek çalışmışlar
dır. Bunun sonucu olarak Avru
pa'da Türk fal klorunun tanrtıl
ması icin ellerinden geleni yap
mışlar ve yapmaktadırlar. 

Türk falklorunun turistik öne
mini tokdir eden Türk hükümet
leri de bu yolda cobaya giriş
mişlerdir. Özellikle halk donsla
rımızın sağlayocağı propoganda 
dikkate alınarak, çeşitli Avrupa 
memleketlerine ekipler gönder
meyi uygun bulmuşlardır. Ay
rıca, dış ülkelerden halk dons
ları topl uluklarını çağırorak u
luslararası şenlikler düzenleme 
işine girişmişlerdir. 

Türk halk danslarının çok es
kilere varan bir geçmişi vardır. 
Bunların bir bölümü islômlıkton 
önceki dinsel ôyinlerin devamı
dır. Dinsel n itel iğini  yitirmişlerse 
de oynanış biçimleri iyi korun
muştur. Bunların dışında kalan 
oyunların  eğlence ve savaş ni
telikleri vardır. Anadolu'nun her 
bölgesin in kendine özgü oyun
ları vardır. Her oyun her yerde 
oynanmaz ve bilinmez. Kılıkiarı 
da birbirine benzemez. Bunda 
ik i imin etkisi varsa da, kısa ya 
da uzun aralıklarla gelen göc
lerin tarihiyle yakından ilgi lidir. 



llllevsimlerin bel l i  zamanlann 
.da ve boyramlarda oynanan 
halk dansların ın  bölgelerine 
göre ayrı k ı l ık iarı da vardır. Cal
gllan da bölgesine göre, davul 
- zurna, kemence. kı larnet, a
kordeon, tef v.s. d ir: Tek, toplu,  
yalnız erkekler, yalnız kadiniar 
oldUOu gibi kadın, erkek kanttk 
aynanan oyunlar da vardar. 

YOzlerce oyunun bölgelent 
ayniltında genel adları vardir. 
Kuzeydoi)u Anadolu cBan.  Or· 
ta Anadolu cHalay. , Tırakya 
bölgesinin cHoro - Horat ,  Ka
radeniz bölgesinin cHoroiu , 
Orta ve Güney Anadolu cKOfJ k  
Oyunları» ,  Ege bölgesi cZflV· 
bek» adları altında toplamrlar. 

Turistik nıteııoı bak ımllldan 
biraz çokça &Ozünü etttOfmlz 
Anadolu halk oyunları, Osmanlı 
lmparotorluOu topluluOu lefnde 
bulunan Balkan ulualannca da 
oz çok deOiflk olarak benlm
aenmlttlr. 

TOrk folktorunda 6nemll yeri 
olon ve uzun yQzyıl lor halk U. 
yotroau olarak yaşoyan gölge 
oyunu cKoragöZt vardır. ()&.. 
manlı toplumu içindeki bOtan 
uluston bir araya getirerek olay
l ı  ve gOidürü n ltei iO indekl Kcl
ragöz oyunu 20 - 30 sm. � 
lüOOndekl insan şekiHerlndln 
oluşur. Her tip kendl luf tk ve ko
nutması i le kotı ldtOı  oyunun 
başlıca aktörleri Korogöz lle 
Haclvat't ır. Birincısı oşoS}ı tabo
ko halk ı ,  ikincısı aydın sınıfi 
temsil eder. Imparatorluk d6l'a. 
mlnde çok s&vilen bu oyun ye.. 
rini çaS}daş tiyatro ve sinema 
gibi eS) Iencelere bırakmıştır. 

gerekir ki, 
bellll hekimlllinde kullanlion pek 
� tOolar geroekten des)erll ve 
bafontt aon ucıor vermektedir. 
Buntonn modern kuruluşlarda 
Incelenmesi sonucu, ınsanl ık 
toJn yarartı olacak nitel ik  de to
f81ar. Orneotn .  halkıma peyniri 

ldlftendlrerek yerler. Sunun pe-
nleiUn oldul)u onloşılmıttır. 

�u TOrk halkının maddt 
ldlitOrO de ..ook zengtndir. Halı lo
n • .ldlfmı.t; her t0r10 dokumalo
n. ev 8fYOkm, tarım aroçlon, gl
ytm kUtomlan da kendine özgü 
6ıeJerl ve deOert vardır. Bun
lclrila InCe bir sanat zevkl h"
kfMdlr. TQrk zevkinin yQceiiOI  
.., llbt 8fYO ve zonootlarındo 
-- bOtOn cıeroeoı lle göa

Fabrllco sonayli bunların 
· :.U:VıDP,HJilii'W'riiMfN gerlletmlf88 de son yıl

turtatık 8fYO sonayli dolo
� yeniden conlanmıttır. 

COk eald bir medeniyet ve 
kih0r'4n birikimi olan Türk folk
tor :ve ..mooratvaaı hcll6 bütün 
...,.... He Anadolu'da YOfO· 
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teldikten aonra eakl mualkl ats
temlerini terketmlfler ve Türk 
M 8iateminl kuf lanmOYa 
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