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Istan bul Kültür ve Sanat Vokfı'nın, kurulduğundan 
bu yana, sanat ve kü ltür değerle rim iı:fn tanıt ı lması 
konusunda olumlu calışmalar yaptığ ın ı görmekten 
memnunluk duyuyoruz. 
Vakıfca düzen lenen ve bu yıl 6'ncısı gerçekleşti
rilecek olan Uluslararası Istanbul  Festivol i ,  ü lke
mizin turizm ve sanat a lanına yararlar sağladığı  
gfbi ,  ü lkele r arasındaki dostluk ve yakıniaşmaya 
da katkıda bulunmaktadır. 
Festiva l in,  bu yı l  da başarı l ı  geçmesini d i le r, yerli 
ve yabancı sanatçılma sevgi le r  sunarım. 

FAHRI S. KORUTÜRK 



Doğanın en çekic i ,  _özendiri c!
. 

g
_
üzy l l l i k l_erini sine

sinde· taşıyan, tarih ın  çok yon lu  tengın  oluşum
larını  içeren istanbul, adeta açık  bir sanat ve kü l
tü r müzesi g ib id ir. Bu açık müzede·, çağ la r boyu 
nice sanatçı en seekin yapıti'.:mnı  coşkuyla işle
miş, lstanbul 'a kendine özgü b ir  a nlam ve d_ uyar
l ı l ı k  kazandırmışlardır. Bugü n  de ista nbul ,  kültür 
ve sanat dü nyasındaki evrensel nitel iğ in i  en see
k in biçimde koruyor, en etkin b içimde sü rdü rü
yor.  Çeşitl i  ü lkelerin sanat hareketlerin in  bulu
şup kaynaştığı karş ı l ık l ı  i letişim ve etk i leş im sağ
ladığı  Uluslarorası 6. Istanbul Festival i 'n i  kıvancla 
kutluyorum.  
Guzel ş_anatların  dü nden bugü ne değişmeyen iyi
yi,  güzel i  arayan, doğaya ve insana açık or<•.:ık 
özel l i kleri hiçbir ayırı m  olmaksızın tüm bireyler 
arasında kend i l iğ inden bir yaklaşım sağlar. Böy
le l ik le tüm bireyler arasınd·.:ı sıca k  ve insancıl 
i l işki ler kurar. Özgür ve mutlu yaşa m ı n  temel inde 
bu sıcak ve insancıl  i l işki ler öneml i  ölçüde y8ral
ma ktad ı r. 
Özgü r yaşayabi lmek ve in.sa nl ığ ın  özgü rlüğü , ge
l işmesi ve mutluluğu ic in  uğraşabiirnek isteyenle
re engin bir esi n kaynağ ı  olan güzel sanatlar, 
barışcı yaşamın da en etkin dayana klarında;ı bi
rid i r. Işte bu dayanaklardan güc alan s·.:ı natçı lar 
ve olayla ra güncel kuşkulardan uzak  insancıl  bir 
yaklaşımla bakon s·.:ınat gösterileri, ortak beğeni
lerden, ortak düşü ncelerden hareketle bireyler 
arasındaki  dost luk ve kardeş l ik  duyguların ın gide
rek toplumsal ve uluslararası i l işkileri etki lernesi 
yoluyla ü lkeler arasında genel ve ko l ıc ı  ba rışın 
sağ lanmasında etken olmaktadırlar. 
Doğuyle - bat ın ın, eskiyle - yen in in ,  masal la- ger
çeğ in  kesiş ip kaynaştığı  istanbu l 'umuz. çeşit l i  so
not da l la rın ın  ve ü rü n lerin in  sergi lendiği  bir bel
de olmaktan kuşkusuz mutlu luk duymaktadır. 
Uluslararas ı  istanbul  Festiva l i 'n in  a lt ıncı y ı l ın ı  
doldurması nedeniyle Festival Yönetici lerine ve 
Festivale katı lan tüm sanatcı lara , lstiJnbul 'da ya
ratacakları gösterileri ve insanl ığa,  dünya barı
şına yapacak;orı katkı la r  ic in şü kranlarımı  suna
rım.  

ALEV COŞKUN 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 



Bu y ı l  20 Haziran i le  15 Temmuz 1978 tarihleri 
arasında sürd ü rürecek olan Uluslararası 6. istan
bu l" Festtvtıl i 'nin başar ı l ı  ve d üzen l i  o lması icin el
b irliğiyle ve özenle Ç'"al ış ı laca ktı r. 
Yerli ve yabancı sanat gruplarının kat ı l ıp  sergi
leneceği ve tüm halkımıza ve yabancı lara sunu
lacak olan bu fest ival demeti, ttırihi ve doğal zen
gin l ik leri eşsiz güzel istanbul 'umuzda gercek 
ama cına fazlası i le u laşacaktır . 
Uf'lütulmaz an ı lar ve çok yönlü  faydala r sağ laya
cak olan U luslararası 6. istanbul  Festiva l i 'nin bu 
anlömda düzen lenmesi ve yürütülmesi iç in gönü l  
ve  emek veren, özen gösteren değerli zevata ve 
yönetici lere, emekcilere, yerli ve yabancı sonat
kör ve sanat top lu luklarına şükranlarımı arzeder, 
başarı lar d i ler, sevgi ve saygı ile selamları m .  

IHSAN TEKIN 
istanbul Valisi 





ULUSlARARASI 6. ISTANBUL FESTiVALI 

Aziz Ata'mızın ( Ik i  büyük cihanın mültekasında 
Türk Vatanının ziyneti , Türk Tarih in in serveti, 
Türk Mi l letinin gözbebeği  Istanbul ,  bütün vatan
daşların· kalbinde olan şeh i rd i r) i lt ifatını ttı rihte 
gururla taşıyan Istanbul 'un Sultan l l. Mehmet Fa
tih ve kahra man ordusu tarafından zaptı ile O r
tacoğ kapan mıştır. 
Bi rinci Dünya Savaşı'nda Avrupa, Asya ve Afri
ka'nın çeşitli cephelerinde, kah ra manca canlarını 
feda eden yüzbinle rce şehitlerimizin fedakôrlık
larına rağmen koco impa ratorluğu kaybettik. Asır
lık Osman lı  saltanatının devlet me rkezi olan ls
tanbul'umuz, 1918'de düşmanlar tarafından işgal 
edi ld i .  M i l letimiz bu işga l felaketini, Aziz Ata'mı
zın çevresinde kenetlenerek, eşsiz b i r  Kurtuluş 
Savaşı i le işgalci le rin bayrağımızı selamlayorak 

. yurdum uzu terk etmeler. inl sağladı .  

Tarihin her devrinde m üstesno doğa.J g üzell iği ve 
eşsiz tarih hazineleriyle şöhret yapan şeh rimlz, 
bugün memleketimiz in tıem en ha.reketll bir kültür 
ve sanat merkezi,  hem de ticaret ve sanayı cıa
n ındak i i le rleyişi i le ,  bütün d ünyanın takdirini üze
rinde toplamıştı r. Vali ve Belediye Başkonl ığ ım sı
rasında turizmin ana dava ları olan ote l  ve diğe r  
tesisle ri kurma yolunda ça l ış ırken, diğe r  taraftan 
do Aya I rin i, Rumel ih isorı, Ayasotya,  Kariye M ü
zeleri ile tarih i  an ıt ve ceşmelerin ona rımı  üze
rinde öne mle durmuş, ayrıca temel i  selefim tara
fından atı lan şimdik i  ad ıyla Atatürk Kültür Mer
kezi , yani Opera Binası 'nın, ve Belediye Sarayı
nın temel ini otorak tamamlanmalarını ele a l mış
tım .  Sonra l sviıcre 'ye Büyükelçi tayin edi le rek 
Vali. ve Belediye Başkan l ığından ayrıldı m .  Böyle� 
ce kurmak isted iğim u luslara rası k ü ltür ve sanat 
tesisle ri de kaldı .  
Bir  müddet sonra, sosyal konularda memleketi
mize değ�rli eserler kozand ıran Dr: Nejat F. Ec
zacıbaşı kbınuyu ele a ld ı ,  bizleri de davet ederek 
fikirle rimizi sordu .  Istanbul Kültür  ve Sanat Vak
fı 'n ı  ve Istanbul  Festival i 'n i  kurmak şeretini ka
zandı.  
Bugün Uluslararası 6.  I stanbul Festival i 'n i  açıyo
ruz. Bu yı l ın geçen yılltırdan cok öneml i  b ir  ay
rıntısı vardır. Avrupa M üzik Festivalleri Birl iğine 
üye kabul  edi ldik. Festiva l imizin çal ışmalarını m i
henk taşına vura rak veri len bu kara rla memleke
timiz daima ift ihar edecektir. 
M i l ietimiz tarih boyuneo sanota ve ·öze l l ikle mü
ziğe önem ve rmiş ve değe rl i üstadlar yetişti rmiş
ti r. Masieğim bakımından b ir  noktayı aydınlatmak 
isterim: Batıda ruh hastaları şeytona karışmış di
ye ateşe atı l ı rken, bizde dorüşşifa larda müzik te
davisi uygulan ıyordu .  Al i  Şuuri ''Tati l-i Emzice "  
a d l ı  eserinde çeşitli makamların insan ruh ve mi
zacına etk i lerinin ayrı olduğu incelenmektedir. 
Atatürk Devrimlerinin yüce eserlerinden biri de 
güzel sanatlar a lanındaki te lkinle rid ir. Harika co
cuklarımız yetişti , konservatuarlar, senfoni orkes
traları, oda müziği toplu lukları , resmi ve özel ti
yatrolar, resim ve heykel galeri le ri ,  müzeler, aka
demi le r  kuruldu, bumlardan memleketimiz seçkin 
değerle r kazandı .  
Bu atmosfe r  içinde, başta Dr .  Nejat F. Eczacıbaşı 
olmak üzere, Festiva l im izin tüm yaratıcı larına, 
ge rcek yönetici Sayın Aydın Gün i le ca l ışma a r
kadaşlarına teşekk ür eder, yazıma Yahya Kemal '  
in "Istanbu l  Kasidesi" r le son veririm : 
Sana dün bir  tepeden baktım aziz Istanbul,  
Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. 
Ömrüm oldukca gönül  tahtıma keyfince kurul ,  
Sade b ir  semtini sevmek bi le b ir  ömre değer. 
Nice revnakl ı  şeh i rle r görülür  d ünyada, 
Lakin e fsun lu  güzel l ik le ri sensin ya ratan. 
Yaşamıştı r derim en hoş ve. uzun rüyada, 
Sende çok yıl yoşayan, sende ölen . sende yatan. 

Ord. Prof. Dr. 
FAHRETTIN KERIM GÖKAY 
Kurucular Heyeti Başkanı 
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ISTANBUL KULTUR VE SANAT VAKn 
ŞEREf KURULU 
TIIE ISTANBUL fOUNDATION 
fOR CULTURE AND TRE ARTS 
TIIE BONORARY BOARD 
Sayın CUMHURBAŞKANI 
P resident of the Republic 
Sayın BAŞBAKAN 
P rime M inister 
Sayın IÇIŞLERI BAKANI 
M i nister of  the lnterior 

Sayın DIŞiŞLERi BAKANI 
Min ister of the Foreign Aftairs 

Sayın MALIYE BAKANI 
Min ister of Finance 

Sayın MILLI EGITIM BAKANI 
Min ister of Culture 

Sayın GÜMRÜK ve TE'KEL BAKANI 
Minister of Customs and Monopo lies 

Sayın TURiZM ve TANITMA BAKANI 
Min ister of Tourism and Information 
Sayın KÜL TÜR BAKANI 
Ministe r of Culturol Affairs 
Sayın iSTANBUL VALISI 
Governor of Istanbul  

Sayın ISTANBUL BELEDIYESI BAŞKAN 
Mavor of Istanbul 

Necil Kazım AKSES 
Ferid ALNAR 
Muhsin ERTUGRUL 
Burhan FELEK 
Cemcil Reşit REV 
Ahmet Adnan SAYGUN 
Mukadder SEZGiN 
Dr. Diamchid BEHNAM 
Prince BERNHARD 
Leonard BERNSTEIN 
Nadia BOULANGER 
Prof. Cari EBERT 
Philippe ERLANGER 
Robert FENAUX 
Janos FERENCSIK 
Zino FRANCESCATTI 
Dr. Antonio GHIRINGHELLi 
Pierre GILBERT 
Ernesto HALFHER 
Arthur HAÜLOT 
Arch. Prof. Dr. Clemens HOLZMEISTER 
Maurice HUISMAN 
Louis JOXE 
Herbert von KARAJAN 
Prof. Wilhelm KEMPFF 
Dr. Raymond KENDALL 
Dr. Sadegh KIA 
Pierre L VAUTEY 
Zubin MEHTA 
Yehudi MENUHIN 
Mario MONDELLO 
Virgilio MORTARI 
Seppo NUMMJ 
Shinzo -OHYA 
Dr. Saroite OKACHA 
Prof. Cari ORFF 
Prof. Gyula ORTUTAY 
Mehrdad PAHLBOD 
Andrit PARROT 
Prof. Klaus PRINGSHEIM 
Arthur RUBINSTEIN 
Renzo SILVESTRI 
James J. SWEENEY 
Mitsuo T ANAKA 
Afework TEKLE 
Dame Ninette de VALOIS 
Andre WENDELEN 



KURUCULAR/ I'OUNDERS 
Ord. Prof. Dr. · 

Fahrettin Kerim GÖKAV 
Başkon 1 President 

AKBANK T.A.Ş. 
AKSA, Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. 
AKSU, iplik Dokuma ve Boya 
Apre Fabr. T.A.Ş. 
ARÇELiK A.Ş. 
AYGAZ A.Ş. 
Fettah AVT AC 
lzzet BA VSAL 
Fuat BEZMEN 
Halil BEZMEN 
Refik BEZMEN 
Dr. Mustafa BiRGi 
BORUSAN, Boru Sanayii A.Ş. 
BP Petrolleri A.Ş. 
BURLA Makina Ticareti ve 
Yatırım A.Ş. 
Fahlr  ÇELiKBAŞ 
Mehmet R. DEVRES 
Selma H. DEVRES 
Prof. Dr. Hayri DOMANIC 
ECZAClBAŞI Holding A.Ş. 
Ahmet Şeci EDiN 
Osman EDiN 
ELGiNKAN ı;tolding A.Ş. 
Özer ESEN . 
Vitali HAKO 
Nihat HAMAMCIOGLU 
E. E. HOTZ 
HÜRRiYET Gazetecil ik ve 
Matbaacıl ık A.Ş. 
iSTANBUL BANKASI A.Ş. 
iSTANBUL ROTARV KULÜBÜ 
iSTANBUL SANAVi ODASI 
iSTANBUL TiCARET BORSASI 
KOC Holding A.Ş. 
Ali KOCMAN 
Ara KUVUMCiVAN 
Kemal MÜDERRiSOGLU 
Bernar NAHUM 
OSMANLI BANKASI A�. 
PAMUKBANK A.Ş. 
izzet PENSOV 
PERFEKTÜP Sanayi ltd. Şti. 
PROFiLO Holding A.Ş. 
RABAK Elekırolitik Bakır ve 
M::ımulleri A.Ş. 
Emir SENCER · 

SlNAI YATIRIM VE 
K REDI BANKASI A.O. 
Semih SiPAHIOGLU 
Fethi TANALA V 
TATKO Otomobil, Lastik ve 
Makine Tic. T.A.Ş. 
TEKFEN Holding A.Ş. 
Afif TEKTAŞ 

TERCÜMAN Gazetecilik ve 
Matbaacılık T.A.Ş. 
TÜRK HAVA VOLLARI A.O. 
TÜRK PETROL ve MADENi 
VAGLAR T.A.Ş. 
TÜRK PiRELLi LASTiK LERI A.Ş .. 
TÜRKiYE iŞ BANKASI A.Ş. 
TÜRKiVE SlNAI KALKlNMA BANKASI A.Ş. 
TÜRKiVE ŞiŞE ve CAM FABR. A.Ş. 
TÜRKiVE TURiNG VE OTOMOBiL KURUMU 
ULUSOY Turizm ve Seyahat Koli. Şti. 
UNiLEVER - iŞ TiCARET ve SAN. T. Ltd. Şti. 
VEB Ofset ileri Matbaocılık A.Ş. ·-

YAPI ve KREDi BANKASI A.Ş. 

YÖNETiM KURULU 
BOARD OF ADMINISTRATION 

Dr. Nejat F. ECZAClBAŞI 
Başkan 1 President 

Afif TEKTAŞ 
Başkan v. 1 Vice - President 
Reşad AKSAN 
Başkan V. 1 Vice - President 
Fettah A VTAC 
Prof. Dr. Bülent TARCAN 
Attila. MANiZADE 
Rezan ABiDiNOGLU 
Haldun TANER 
Prof. Hüseyin GEZER 
ihsan HINCER 
Ercümend BERKER 
Cumhurbaşkanlığ ı Senfoni Orkestrası Müdürü 1 
Director of the P residentiol Symphony Orch 

Devlet Tiyatrolan Genel Müdürü 1 
Genera l  Director of the State Theatres 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü 1 
General Director of the State Opera and BalJet 

Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi 1 
Representative of the Min istry of Foreign Affaires 

Maliye Bakanlığı Temsilcisi 1 
Representative of the Mi n istry of Finance 

Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi 1 
Representative of the Min istry of National Educotion 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Temsilcisi /  
Representative of the Min istry of 
Tourlsm and Information 

Kültür Bakanlığı Temsilcisi 1 
Representative of the Min istry of Culture 

Suad Hayri ÜRGÜPLÜ 
Kemal AVGÜN 
Turgut ATAKOL 
Vecdi ÜNAV 

Genel Müdür 1 Genera l  D irector 
Aydın GÜN 



Uluslararası 6. Istanbul Festiva l i 'n in gercekleşmesi için gösterdi kleri yakın i lgi  ve değerli 
k o 1K ı taTTndcrn uo-ı-avı. 

Sayın Cumhu_rboşkanı Fah ri S. Korutürk, 
Sayın Başba kan Bü lent Ecevit, 
T.C. Dışişleri Bakan l ığ ı  
T .C .  Mal iye Bakan l ığ ı ,  
T.C. Gü mrük ve Tekel Bakan l ığ ı , 
T.C. Turizm ve Tan ıtma Bakanl ığ ı ,  
T.C.  Kü ltür Bakanl ığ ı ,  
Istanbul Va l i l iğ i ,  
istanbul Belediyesi, 
Ali Koçman , 
Aslan Çimento - Adakan - Devres. 
Beko Ticareti A.Ş., 
Borusa n,  
Eczacıbaşı Holding A.Ş .• 

Gü lok Elektrik Sanayi A.Ş. ,  
Hürriyet Gazeteci l ik  ve Matboacı l ık  A.Ş .• 

Istan bul Ban kası A.Ş., 
Istanbul Shera ton Oteli, 
Meban A.Ş .• 

Mobil Oi l  Türk A.Ş., 
Pertektüp Sanayi A.Ş .• 

Profi la Holding A.Ş. - Pek Sanayi A.Ş., 
Profi la Holding - Pemko Sanayi A .Ş.,  
Sınai Yatırım ve Kredi Bankası A.Ş .• 

Sinangi l  Holding A.Ş .. 
Tamal Ticaret A.Ş. (Fettah Aytaç) ,  
Tekfen Holding A.Ş .• 

Tercü man Gazeteci l ik  ve Matbaacı l ık A.Ş .• 

T ü rk - Pirel l i  Lastikleri A .Ş.,  
Türkiye Sınai  Kalkınma Bankası A.O . ,  
Türkiye Şişe v e  Cam Fabrikaları A .Ş.,  
Unilever - iş Ticaret Tü rk Ltd. Şti . ,  
Vakko, 
Veb Ofset i leri Matbaacı l ı k  A,ş ., 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş .. ne 

şükranlarımızı  sunarız. 

ISTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI 



KONSERLER 

CONCERTS 



ISTANBUL 
• 

DEVLET SENI'ONI ORKESTRASI 

ISTANBUL ı 
STATI SYMPRONY ORCIIESTRA 
Şef 1 Conductor : 
Stanislav MACURA 
Sol ist 1 Soloist : 
Tamas VASARY, 
piyano 1 piano 

• 
ACILIŞ KONSERi 
20.6.1978, 
Atatürk Kültür Merkezi, 21.00 
Atatürk Cultural Centre, 9.00 pm. 

F. TÜZÜN 
"'Esinti ler" 

F. LISZT 
Piyano Koncertosu No. 1, Mi bemol Majör 
Piano Concerto No. 1 in  E fiat Major 
Al legro maestoso 
Ouosi Adagio - Al legretto 
vivoce - Allegro an imoto 
Al legro marz iole animoto 

••• 

W. A. MOZART 
Senfoni  No. 40, Sol m inör KV550 
Symphony No. 40 in G minor KV550 
Molto Al legra 
Andonte 
Menuetto. Al legretto 
Al legro assai · 





Genel Idare ve 
Sanat Yönetmeni 
Genera l  M anager and 
Art ist ic Director : 
Mükerrem BERK 

Genel M üz i k  Direktörü 
General M usical Di rector: 
Mircea BASARAB 

ı. Keman 1 Vlolln 
Semih ARGEŞO 
(Konsertmeister 1 Leader) 
G ü lden TURALl 
(Konsertmeister 1 Leader) 
Yusuf G ü ler AKSÖZ 
(Konsertmeister 1 Leader) 
Cemi l  ÖZDOGAN 
(Konsertmeister Mv. 1 
Asst. Leader) 
Erdoğon SAYDAM 
Ayhan TURAN 
Şafak M U LA 
Saim PERKER 
Sevil  PERKER 
Tayfun BOZOK 
Gi lda ASSA 
Fügen AKCALI 
Nuran AYDINSAL 
Vura l  DO GU 
l l .  Keman 1 Violin 
Vahakn ARSLANYAN 
Sona OHANiAN 
N uri iYiCiL 

Att i lô AKSEL 
M ürüvvet ATAHAN 
Ülkü TEZO L  
Bet ü l  K I R  
A l i  i .  ÜNAL 
lffet GÜNEŞ 
Kena n  AYDIN 
Zeynur ERENGÖNÜL 
Gü lnur  N IRON 
Viyola 1 Viola 
Özer SEZG I N  
Herman ÖZ KA LFA YAN 
Bere DINANIAN 
Cahit ARALLl LAR 
lbrahim M USLU 
ismai l  TEMEL 
Ali  Nadir ATASOY 
Erdal ŞENER 
Viyolonsel 1 Cello 
Nusret KAYAR 
(Cello sol ist i  1 soloist) 
Vartan ARSLANYAN 
Emel ARGEŞO 
Neçati G i RAY 



'So l in SALMASLI 
Ali Aslan K lZlLÇAY 
Rauf AYKUT 
Sami ÖZTO P 
Gülten TEK 
Kontrabas 1 Double bass 
Roşit EROKTAV 
Aydem i r  METE 
Hüs•.Jmettin DEMIRAY 
l brah im TUNCA 
Yaz BALTACIGIL 
Engin BABAHAN 
Flüt 1 Flute 
M ü kerrem BERK 
Nazım ACAR 
Nomi ŞEN EL 
Celô l  KARA 
Obua 1 Oboe 
Celôl AKATLAR 
Gü lşen NEGIZ 
Emin ÖZISTEK 
Korangle 1 Hom 
G ü ler ACAR 

Klarlnet 1 Clarlnet 
Ahmet KARA 
Ümit ERTE 
Cevdet TO KUŞOGLU 
Basklarinet 1 Bass-clarinet 
Robert DELANO FF 
Fagot 1 Bassoon 
Orhan N ur i  GÖKTÜRK 
Lokman YAZlCI  
Rofet KAZIL  
Kontrafagot 1 Double-bassoon 
Kora l  HARACCI 
Korno 1 Hom 
Erol GÖMÜRGEN 
lrton TÜRKAY 
Nizarnettin DEMIRAY 
H üseyin COŞKUN 
Alôattin YOGURTCU 
Trompet 1 Trumpet 
Mehmet ERTEN 
Aykut GÖKGÖZ 
Rasim CAPAN 

Trombon 1 Trombone 
Ziya POLAT 
Hakkı  ŞAKUL 
Nurettin IRMAK 
Tuba 1 Tuba 
Nihat ÖZKI LIZMAN 
Tlmpani 1 Tlmpanl 
Mesut YEN ERÖZEKE 
Bateri 1 Percusslon 
Selcuk YARAR 
Cezmi BAŞEGMEZ 
Orhan TO PCUOGLU 
Arp 1 Harp 
Sevin BERK 
Uğurtan AKSEL 
Piyano - Celesta 1 Plano - Celelta 
Hülya SAYDAM 
Sahne Uygulatıcısı 1 
Stage Manager : 
Mustafa ESEN 



SMETANA YAYLI CALGIUR DÖRTLÖSÖ 
SMETANJl STRING QUARTET 

'Jiri NOVAK, 
1. keman 1 ı. viol in 
Lubomir KOSTECKY, 
l l .  keman 1 11. viol in 
Dr. Milan SKAMPA, 
viyola 1 viola 
Antonin KOHOUT, 
viyolonsel 1 cel lo 

•• 
22.6.1 978 
Aya Irini 
1 9.00 1 7.00 pm. 

• 
24.6.1978 
Aya Irini 
1 9.00 1 7.00 pm . 

F. SCHUBERT 
Dö rt lü ,  Mi bemol Majör O p. 125 
Ouartet in E fiat Major Op. 125 
Al legra moderato 
Scherzo. Prestissimo 
Adagio 
Al legra 

L. JANACEK 
Dörtlü No. 2 "Samimi Mektuplar" 
Ouartet No. 2 " lntimate Letters" 
Andonte - Con moto - Al legra 
Adagio - Vivace 
Moderato - Adagio - Allegra 
Al legra - Andonte - Adagio 

• •• 

F. SMETANA 
Dört lü ,  Mi minö r  "Yaşamımdon" 
Ouartet in  E minor " From my Life" 
Al legra vivo appassionoto 
Allegra moderato a l la polka 
La rgo sustenuto 
Vi va ce 

F. SMETANA 
Dört lü, Re minö r  
Ouartet in  D minor 
Al legra 
Allegra moderato 
Al legn:ı non piu moderato. ma agitoto e con fuoco 

L. JANACEK 
Dö rtl ü No. 1 "Kreutzer Sonot" 
Ouartet No. 1 "Kreutzer Sonate" 
Adagio (con moto) 
Con moto 
Con moto (Vivoce andantel 
Con moto (Adagio) 

••• 

A. DVORAK 
Dört lü ,  Fa Majö r  O p. 96 "Amer i ka n" 
Ouartet in F Mojor Op. 96 "American" 
Al legra ma non troppo 
Le n to 
Molto vivace 
Finale.  Vivace ma non troppo 

Bu konserler TAMAL TiCARET A.Ş. (Fettah AYTAC) ın değerli katkıları i le gerçekleştiri lmiştir. 
These concerts have been made possible. thanks to a donation from the TAMAL TiCARET A.Ş. 
(Fettah AYTAC) 
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ISTANBUL 
--------------------------------.-------------------------------------------

DEVLET SENI'ONI ORKESTRASI 

ISTANBUL 

STA.TE SYMPHONY ORCIIESTRA. 

Şef 1 Conductor : 
Stanlslav MACURA 
Solist 1 Soloist : 
Vlctor PIKAIZEN, 
keman 1 viol in  

• 
23.6.1978, 
Atatürk Kültür Merkezi, 19.00 
Atatürk Cultural Centre, 7.00 pm. 

G. VERDI 
"Tal ih in  Kudreti" Operası Uvertür ü  
Ouverture o f  the "La Forzo d e l  Destino " 
L. van BEETHOVEN 
Keman Koncertosu. Re Majör Op. 61 
Viol in Concerto in  D Major Op. 61 
Allegro mo non troppo 
Lorghetto 
Rondo. Allegro 

••• 
A. DYORAK 
Senfoni No. 9, M i  minör Op. 95 "Yeni Dünyadan" 
Symphony No .  9 in E minor Op. 95 "New World " 
Adagio - Allegro molto 
Lorgo 
Scherzo molto vivoce 
Fina le.  Al legro con fuoco 

Bu konser TÜRK PiRELLi LASTiKLERi A .Ş.nin değer l i  katkıları ile gerçekleştir i lmiştir. 
Th is concert has been made possible thanks to o donation from the TÜRK PiRELLi LASTiKLERi A.Ş. 
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ANKARA ODA ORKESTRASI 
ANKARA amMBERORCBESI'RA 
Gürer AYKAL 
Şef 1 conductor 
Suna KAN 
solist 1 soloist 
Engin ERALP 
ı. keman 1 ı.  viol in 
Cengiz ÖZKÖK 
ı. keman 1 ı. viol in 
Arda MiVAK 
ı. keman 1 ı. viol in 
M urat TAMER 
l l .  keman 1 11. viol in 
Ayhan ERMAN 
l l .  keman 1 ll. viol in 
Vedat EVREN 

.1 1. keman 1 11. viol in 
leda CENAZ 
l l .  keman 1 11. viol in 
Koral CALGAN 
vi yola 1 viola 
Feza TÜZEL 
viyola 1 viola 
Faruk GÜVENÇ 
viyola 1 vi ola 
Doğan CANGAL 
viyolcinsel 1 cello 
Ali D.OGAN 
viyolonsel 1 cel lo 
Gülören CANGAL 
viyolonsel 1 eel lo 
Selçuk SUN 
kontrabas 1 double bass 
Selçuk GÜNDEMiR 
klavsen 1 harpsichord 

• 
30.6.1978 
Aya irini 
1 9.00 1 7.00 pm. 

E .  GRIEG 
"Holberg" Sü iti, Sol Majör Op. 40 
"Holberg " Su ite in G Major Op. 40 
Prelude. Al legro vivoce 
Sarabande. Andonte 
Gavotte. Musette. Al legretto 
Air. Andonte rel igioso 
Rigaudoo. Al legro con brio 

J. S. BACH 
Keman Konçertosu. Mi Majör 
Viol in Concerto in E Major 
Al legro 
Adagio e sempre piano 
Al legro assai 
Solist 1 soloist : Suna KAN, keman 1 viol in 

••• 

B. BARTOK 
Yaylıçalgı lar Orkestrusı · iç in Divertimento 
Divertimento for String O rchestra 
Al legro non troppo 
Molto adagio 
Al legro assai 

An karu Oda Orkestrası çalışmalar ın ı  Sevda - Cenap And M üzik Vakfı'n ın  desteği i le  sürdü rmektedir. 
Ankara Chamber O rc hestru ıs sponsored by the Sevda Cenap And M usıc Foundatıon 

Bu konser Sayın Ali KOCMAN'ın değerli katkı ları i le  qerçekleştiri lmiştir. 
This concert has been made possible, thanl<s to a donation from Mr. All KOÇMAN. 
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''ELCIMARRON,, 
H.  W .  HenzB 

Karlheinz ZÖLLER 
flüt 1 f lute 
Christoph CASKE L  
vurma çalgı lar 1 percussion 
Wilhelm BRUCK 
gi ta r 1 guitur 
William PEARSON 
bariton 1 baritane 

• 
1 ,  3.7.1978 
Aya irini 
19 .00 1 7.00 pm. 

Kü bal ı  yazar ve etnolog Miguel Barnet. 1963 yı
l ında ü l kesin in ücra köşelerinden b irinde Esteban 
Montejo i le ta nışmışt ı r. Yüzdört yaş ında bir zenci 
olan Esteban. esirl i k  devrinde doğm uş. sonra ları 
"Cimarron" ya.n i  kaçak esi r olarak  uzun y ı l l•.:ır or
manda yaşamış .  1895- 1898 yı l larında ispanyol lara 
karş ı  yürütü len bağımsızl ık savaşı na katı lmıştır. 
Barnet, bu adam ın  öyküsünü kendi an latt ığ ı  g i bi 
banda alm ış, 1966 y ı l ında Havana'da " Biografia de 
un Cirrınrron" adıyla yayı nlamıştır. 
" E l  Cima rron"u oluşturan bölümler bu kitaptan 
Hans Magnus Enzensberger taraf ından seçi lm iş. 
düzenlenmiş ve Almanca 'ya çevri ldikten sonra 
Hans Werner Henze tarafından müziğe uygulan
mıştı r. 

In 1963, the Cuban-born writer and Eth nologist 
Miguel Barnet. met o 104 year-old negro ca l led 
Estebon Montejo.  He was in a t iny viiiage in Cu
bo, far from civ i l isation. Esteban Montejo was 
born and grew up in the t ime of slavery, and 
beca me a CimiJrron (o runoway slave). For a long 
time, he l ived in the wilderness and fought against 
the Spaniards in  the Wa r of l ndependence (1895 
- 1898). 
With the a id of o tape-recorder. Barnet pieced 
together the h istory of this man just as he re lated 
it. He publ ished these recol lections in Havana in  
1966, under the  t it le "Biography of a Runaway 
Slave" . 
From th is  book passages were selected. adapted 
and tra .. ;:;lated into German by Hans Magnus 
Eı. "'erger. The music was composed bv Hans 
Werneı nt;nze. 

Bu  konserler Türk - Alman Kültür Enstitüsü 'nün 
işbir l iğ i  i le  gerçekleştiri lm iştir.  

1 .  Die Well 
Fniher. in der Zeit der Sklovereı, habe !ch oft in dem Himmel geschaut. 
Dıe Forbe des Himmeıs gef<illt mır sehr. 
Eınmal hot er sich verfbrbt wie eıne Kohlenglut. 
Und es gob eine entsetzliche Durre. 
Ein anderes Mal verfınsterte sich über der ganzen lnsel die Sonne mitten am Tag. 
Es wor. uls ob der Mond mıt der Sonne kampfte. Dıe Well gıng ruckworts. 
Manche veriaren die Sproche. Andere hat der Schlog getro�fen 
lch weıss nıcht, woher diese Dı;ıge kommcn. Oıe Natur brıngt s:e hervor. 
Die Notur ıst alles, ouch das. was man nıcht sehen k'lnrı 
Über den Menschen sınd dıc Go!t2r. 
lch weıss. dass sıe f'ıegen ko:ı�··n 
Alles, wozu sie Lust ha ben. bnngen s,e fertıcf, durch Zauberei. 
Warum hoben sıe nıchts gegen dıe Sk�overeı getan? 
Dos geht mır im Koof herum wie e;n Rad . 
Angefanqen hat d::"! Sklaven:::: rnıt derı mohnroten TUchern. 
Frlıher wor gonz Afnko mit der ol ten Mauer umgeben 
Die olte Mouer wor ous Pelmen genıocht, 
Und es wohnten lnsekten ın ıhr, dıe wıe der Teufel stochen und bıssen. 
Desholb konnter. d.e Weıssen nıcht ın Afrika eındrıngt:n 
Bıs es ıhnerı p:nfı('t ouf dem Schiff die roten TlJcher zu schwenken. 
Als dı e schw•.:-ıı Le n Könıge dos sohen, riefen si e: 
Loufı br•na m'r dos rote Tuch! 
Und d·e S�l"ı\•:r.Hzen liefen wie die LOmmer ouf der Schiff. 
Und wurd�n ı:::ngf'::tteckt. 
Dıe Schworzen huben immE'r ei ne Vorlıebe flJr ·die Forbe Rot gehobt. 
Dos wor ihr Verderben. 
So sınd sie nach Cuba çeKommen. 

2. Der Cimorron 
Well ich eın C:marron wor. hobe ich meine Eltern nie kennengelerrı!. 
Nicht ein'llol gesehen hobe ich sre. Dos ıst �ıcht trour:g. denn es ist die Wohrheit. 
Meıne Poten noben mır gasngt. wann ich geberen bin im Johr 1860 
Am Tog des nedigen Esteban, wıe er ırn Kalender steht. 
Desha!b heısse ich Estebon. 
Damals htJbPrı dıe Herren die Schworzen verkauft. als woren es Ferkel. 
Mıch auch 
lch kom out G!e Zuckerplontoge Flor de Soguo. 
Mrt zehn Jor.ren lıef ich zum c�sten Mo\e auf und davon. 
Sie fingen rn:ch und schlugen mıch mıt der Kette. rtass ich es heute noch spüre. 
Donn legten sıe mir dıe Hondschellen on und schickten mich wıeder aufs Feld 
Dıe Leute schufteten damals wıe Strotıınçe. 
Heute w ıli es rr.ir ke:ner glauben. aber ich hobe e-:: selbst erlebt. 
Wenrı eın schiNUrzes Kind hubsctı und zierlıch war, 
Nchmen die Herren es ıns Hous und stelıten wer weiss wos mit ihm on. 
Den ganzen Tag stand so eın Junge mit dem F!ıeaenwertel on dem Tısch, 
Denn die 1-:erren trussen den gonzen Tog 
Wenn ıhi1en erne Flıege ins Essen fıel, fluchten sıe und liessen ihn verprUgeln. 
lch bın nıe im Herrenhaus gewesen. 

3. Die Sklaverel 
Um hal b funf Uhr früh loutete der /\u tseher dos Ave Morıo 
Beım neunten Schlog mussten dıe Ski'\Jven ouf den Beinen seın. 
Um sechs Uhr schlug dıe Gıocke zum Appell aul dem Plotz ver den Borocken, 
Die Frauen links, di"' Monner rechts. 
Es wor ern weiter, stoubiger Plotz. 
Dort gob es keınen einzıgen Baum. 
Keire Polme, keine Zeder. keinen Feıgenboum. 
Donn wurden wir out dıe Zuckerfelder getrieben. 

These concerts have been made possible with 
the help of the Turkish - German Culturol lnstitut. 

Bu konserler TEKFEN HOLDING A.Ş. nin 
değerli katkı ları i le  gerçekleşti ri l m iştir. 

These concerts have been made possibleJ thanks 
to o donation from the TEKFEN HOLDING A.Ş. 

Karlheinz ZÖLLER Christoph CASKEL 



Wir arbeıteten, bis dıe Sonne untergıng. 
Donn lautete es zum Gebet. 
Um neun Uhr schlug dıe letzte Glocke. und der Aufseher legte 

dos qrosse Schloss vors To:-. 
In der Skloverei ho be ich grosse Schreckcn gesehen 
lm Kesselhaus der Sıederei wor der Stock 
Der Stock war aus dıcken Bohlen qemacht, und er lıatte funf Löcher 
Fur den Kopf. dıe Hande und dıe Fusse. 
Wegen eınPr Bagotelle. wegen eınem Dreck wurden dıe Sklaven 

in den sınek oeschlogen. 
Zweı ader drei Monote Jang 
Dıe LEoderpeıtsche sass den Aufsehern Jocker, 
Dıe schwongercn Frouen leaten sıe auf den Bnıır:h. 

domit das Kind nicht veriaren ging. 

Jch hobe viele meiner Bruder mıt reten Schultern gesehen. 
Die zernssene Hout rieb man mit nossen Tobokblottern, mıt Sotz und mıt Pısse ein 
Das bronnte wıe Feuer 
Von eınem solchen Leben wollte ich nıchts mehr wissen 

4. Die Flucht 
Wer do blıeb, der war ein Niemand. 
lch wollte flıehen. 
lmmer dochte ich on die Flucht. 
Oft konnıe ıch nicht eınschlafen, weil ich an die Ffucht dachte. 
Dıe meısten Sklaven furchteten sıch var dem Leben in den Bergen. 
Eingefongen wırst du doch. sogten sıe. 
lch d\Jchte mır aber: lm Wold ıst es besser. 
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Und liess den Hund nicht mehr ous den Augen. 
lch seh ihn heute noch. Nıe nahm er seinen Hut ab. 
Die Schwarzen furchteten ihn. 
Mit ei nem Schlag konnte er eınem dos Fell ın Fetzen houen. 
Eines Toges hıelt ıch es nicht mehr ous. 
Oıe Wut tosste mıch on wie ein Feuer. 
lch pfıff. und er drehte sich um. 
Da hobe ıch eınen Stein genarnmen und ihn mitten ın seıne Fresse geworfen. 
lch habe gut getroffen. 
Dos weıss ich, denn er schrie: Hoıtet ihn fest! 
Jch ronnte und blıeb nicht mehr stehen, bis ich ollein wor, 

in den Sergen im Wold. 

5. Oor Wald 

ım Wald getıel es mir sehr. lch kannte oııe Wege. 
lch bin vlele Johre ım Wold geblieben. 
Es ging mır gut wie einem Kind. 
Von der Skloverei wollte ich nichts mehr hören und sehen. 
Oft vergos� lch, doss ich auf der Flucht wor, und fıng zu pfeifen 

und zu sıngen on. 

Longe Zeit hobe ıcn mıt Keınem Menschen gesprochen. 
Diese Ruha geflel mir sehr. 
Mıt einem Strick zog ich aus, um Ferkel zu fongen. 
Das Flelsch hobe ich mir geröuchert. 
Es glbt viel GemUse im Wold, 
Auch Blotter, ous denen man Zigorren drehen kcnn, und wılden Honig. 
Dos Wasser in den Sergen war sehr gut. 
Es hat mir nichts gefehlt. ousser der Uebe. 
Frouen gab es nicht im Wold. 
Nur dıe Stuten. Eıne Stute konnte ich mir immer nehmen, 
Aber die Stuten wieherten, als rıtte sie der Teufel. 
Die Aufseher hörten den Larm und lıromen geronnt. 
Ein Dummkopf, wer sich in Ketten Jegen liesse tur eine Stute! 
lm Wold hobe ich mir angewohnt. mıt den Boumen zu leben. 
lch kenne eınen Boum. der nochts sogt Utsch utsch, uı ui, utsch. wie ein Vogel. 
Ein Baum ıst etwas Grosses. Er ist wie em Gott. 
Einen Baum dert man nicht töten. 
Denn er glbt einem olles, wos er hat. 
Son st Ist auf nıemond Verloss, nlcht elnmol auf den Heiligen Geist. 
Ein C imarran ist ouf sich oııeın ongewissen. 
Mich haben dıe Vögel und dıe Boume unterholten, 
Und zu essen hatte ich genug. 
1m Wald hat mir nichts gefehlt 

Wilhelm BRUCK Will iam PEARSON 

Die Geister 
v..,n dPn Geıstc;:ı kann man nıcht sogcn. dass S!e dıese ader jene Forbe haben. 
S·� NSr:heınen alien Menschen aber dıe meısten wollen nicht doruber sprechen. 
ICh habc 

·
.-..underbarP O.nqe geSehen 

Dm Reıter ohne Kop: ıst cıne fuıchtburc Erscheınung. 
r:ınmal ıst �r mır beqeqnet und hat gesogt 
Geh dorthın und hal das Geld 

lch bın hıngegani_Jen. kolt var Angst. und wos hobe ıch gefunden? 
Eıncn Hautcn Kohlen 

DıC><;P.r G�·ıst war eın ı;;possmacner erler aın ormN Teufeı 
E·:"lf· orıdl'"!rc Erscr.eınunq sa1d d•e Guııes 
S c kommrın o us den Hussen und sormen sıch, wenn es warm ıst. 
Klponı· schwcrıe Lı::>ute mrt platten Kopfon 
D·� Sırcncn kommcn aus r:lr.:m Meer. vor allcm ın der Johannısnacht 
Sıe kanımt•n sıch das Hacr und schmeıchc�n srch beı den Monnern eın. 
Ol! nehrnP.n sıc einen ı:ısctıer m·t au! den Grund 
Sı e hob�n eınen Zauher. dam't der Mo n n nıcht ennnkt. 
Vor den Geı<>tern darf mon sıch nıcnt furchten 
Dıc Lebcndıgen sınd gelahrlıch�r als die Toıcn. 
Wer eınen Toten trıfft. muss ıhn frogen 
Was wı/ls[ du von mır, Bruder? 
Wenn eıner stirbt. ader wenn cr sc'ıtcft macht sıch seine Seele auf und davon 
Sıe ıst rnude. weıl sıe den ganzen Tog •1iel herunterschlucken muss. 
Desholb llıPqt sıe fert und strcıft durch dıe Luft und ubers Meer. 

Wıe eıne SchnPcke. dıc ihr Haus lıegen lasst 
lch wıll nıcht zuvıel doran denren 
Dıese Dınge sınd dunkel. S;e mochen mich mude 
Doch der Mf'nsch dcnkt ımmerıu. om meısten. wenn er ollein ist. 
Er denkt soqor ım Traum 
Es ist nıcht gut. davon zu reden. 
Mancher hat sıch schon um Korf und Krcgen geredet. 
Ausserdern ı<:ıt Ps mıı den Geıstern so wie mıt den Marchen, 

dıe nıch: oufhören wo!len. 

Nıemond kennt das Ende 

Die falsche Freiheit 
Eınes Tagcs horte ich c;n Geschreı. W'r sınd freı1 rıefen dıe Leute. 
lch horte es und konnte es nıcht glauben 
lch wcıss nicht warum. aber ich dochte: das ıst eınP. Luge 
lch sııeg von den Bergen harunter 
Als ıch o us Oem Wold kom, trof ıch cıne Al te mıt zwei Kindern ouf dem Arm. 
ıch frogte sıe Sog m ır. ıst es wohr. doss wır keıne Skloven mehr sind? 
Sıc ontwortete: Ja. wır sınd frei. 
Do gıng ıch weiter und suchte mir eıne Arbeıt 
Sıc hatten die Sch1össer und Rıege1 von den Boraeken obgenommen, 
Und dıe Wochter woren fon 
Aber <iıe Arbeıt out dem Fe!d war so wıe ımmer 
Noch dreı Monoten hotte ıch aufgerissenc Handa und geschwoııene Füsse. 
Das Zuckerrohr und dıe Hıtze briogen eınen fost um. 
Der Tag au! dem Feld wıll keın Ende nehmcn. 
Dıe Aufs�her sınd dıe alten geblieben Wenn eıner eine Pouse macht. 

heısst es gleich: Du wirst enııub"C>n 

Dos war dıe Befreıung der Schworzen. von der ıch soviel gehort hatte. 
lch habe mır gleıch gedacht. dass es eıne Luge war 
Reden und Schreıe nchten n1chts ous 

8. Die Frauen 
Dos Grosste. wus es gıbt. sınd die Frouen. 
Jch habe ımmer eıne gefunden. die mır sagte Jch will bei dır bleiben. 
Wenn ıch cıne Frau brouchte. gıng ıch ıns Dorf 
Am Sonntag woren dıe Stressen voller Tanzer 
Damals woren dıe Madchen anders 
Sıe machten nıcht viel Umstande 
Wenn ıhncn eıner gefıel. nanmen sie ihn mit oufs Feld und 

lıessen sıch ins heisse Zuckerstrah te�en. 

So war es ınır recht. Heute oıe una morgen eıne andere. 
ıch habe allerlei Frauen gekonnt. sanfte und wılde. helle und dunkle 

Wenn ıch doran oenKe, :;;o scheınt mır, als musste ıch vie!e Nachkommen hoben. 

Mıt eıner wur ıch lange Zeıt zusommen 
Das wur e•n0 von dıesen schonen maulbeerblouen Mulottınnen. 
Sıe hıess Ana Aber sıe wor eıne Hexe. 
Jcden Abena nel sıe dıe Geıster ıns Haus und sproch mit ihnen, 
Da ss es m ır ongst und bange wurde. 
Sıch dos gonzc Lebcn long on eın Frau hongen, das ıst nıchts fur mich. 
Jctzt bın ıch aıt 
Von Zeıt ıu Ze1t f,ndc ich noch eıne. dıe sich zu mır hıniegt. 

Aber es ıst nicht mehr so w: e fruher. 

fıne Frou ıst etwos G�osses. 
ı ch sagc dı e Wahrhcıt . 
Was mır aı..:f der Welt om besten gefollen hat. dos sind die Frouen. 

9. Die Maschinen 
Eıne Zeitlang kamcn und gingen dıe lngenıeure 
Sm lıtıfen durch dıe Feldcr and besahcn sıch die Zuckersiederei. 

Alles wellten sıe verbessern. 

Wcnn es hıess . Dıe lngenıcure kommen. donn mussten wır aile saubere 
Kleıder anzıehen, 

Und dcr Auıseher lıess dıe Kessel scheuern. bıs sıe blo nk wıe dıe Sonne 'MJ ren. 
Dıe lngenıeure waren Auslander. 
Sıc komen ous England ader aus Amerika 
Dıe alte Dampfmaschıne war ıhnen zu ıangsam. 
Sie liesscn eıne grössere kommen. 
Sie brochten ouch eıne Zcntrıfuge. 
Dos grosse Werk von Arıoso hatte drei Moschınen. 
Dıe Schrotmuhle zerhackle dos Zuckerrohr, 
Der Kallergang presste den Saft herous. 
Dos Moh1werk mochte den Ruckstond tur dıc Ofen kteln. 
Als ich sah. wıe aile dıcse Moschınen sıch out eınmol ruhrten, 

bfiP.b mir der Mund offen stehen 

Sıe g1ngen von ganz olleın. Das sa h wunderbar aus 
Nıe zuvor hotte ıch eınen so1chen Fortschrıtt gesehen. 
Am me.sten freuten s. ch dıc Pfllanzer. weil ıhnen dıe Mühle 

ımmer mehr Rohr abnahm. 

Und dann dıe Moschınısten. dıc Kessel· und Woogmeıster. 
Sıe hıclten sıch lur etwas Bcsseres. 



Sie wohnten ouch in bequemeren Housern. 
Die Moschinen hoben ouch vıel Hoss und Unglelchheit gebrocht. 
Wer ouf dem Feld orbeitete, ın der SonnAnhitze. dem halfen sıe nicht. 

10. Die Pforrer 

Wer gloubt, den muss man in Ruhe lossen. 
tch hobe nicht viel ubrıg fur dıe Religıon 
Zu meıner Zeit hotte es ın Cubo ıedermonn mıt dem Christentum, 

ouch die grossten Gongster. 
In Arioso stand om Feıertog dıe ZuckArmuhle stili, und dıe Fetder 

ıogen vertassen do wıe eın Frıedhof. 
Die Pforrer tıngen schon in eller Fruhe zu beten an und wellten 

oor nıcht mehr oufhören. 
Die Kirche 'NOr nıcnt wen. ooer ıch hobe nıe elnen Fuss hineıngeseut. 
Dıe Sokristei wor ein rechtes Hurenhaus 
Ehrwurden. gebt mır Euern Segen, sagten die scharfen Madchen, 

Bevor sie mıt dem Pforrer ins Bett gıngen. 
Die Pforrer können mir gestohlen bleıben. 
Es gibt rıchtıge Gauner unter ihnen. 
lmmer haben sıe Lust out ein Stuckchen Fleisch 
lhre Kınder verstecken sıe unter dcr Soutone und nennen sie Netfen 

ader Patensbhne. 
In Arioso waren aıe Pforrer sehr mochtıg und mıschten sich ın olles eın. 
Sie hatten eine Menge Geld und goben nıchts davon her. 
Um die Arbeiter in der Zuckermuhle kümmerten sıe sıch Uberhoupt nicht. 
lm Maschinenhous liessen sıe sıch nıcht blıcken 
Vielleıcht hotten sie Angst, sıe wurden dert erstıcken. 
Sie woren zort und weıcn wıe l:lutter. 
Obrigens gibi es keine wahren Kathaliken in Cubo 

Bei uns hat ıeder seıne eıgene Zouberei. 
Aile Relıgıanen haben sıch beı uns vermıscht. 
Dıe spanısche ıst schwach und dıe ofrıkonısche ist stark. 
Wer gloubt, den muss man ın Ruhe lassen. 
Denn dos wichtigste ıst dıe Gelassenheıt. 
Ohne sıe kann der Mensch nicht denken und nıcht leben 

1 1 . Der Aufstond 
Donn kom dıe Zeıt, wo aile Welt onfıng. vom Aufsıond zu reden. 
Es roch n-.JCh Krıeg. 
Mıt den Sponıern, hıess es. ist es ous und vorbei, und Vıvo Cubo libre! 
!ch horte mir olles on und sogte keın Wort 
Die Revolutran gefiel mır. 
lch hıelt grosse Stuci<e ouf die Anarchısten, weıl sie ihren Hols rıskıerterı und 

keine Furcht hatten. 
Aber tausche dich nıcht' 
Der Krieg brıngt dos Vertrouen unter den M�nschen um 
DemeBruder sterben neben dır. und du konnst nıchts lur sıe tun. 
Wenn olles varher ist. kommen dıe sclılouen Ratten ous den Lochern und 

mochen sich etn'3n guten Tog 
Und doch konnst du dich nıcht verorucken. wenn dos Elend zu gross wırd. 
Du musst dich schlogen. sonst bıst du nıchts wert 
Dıe Schworzen haben nıcht lang gefrogt, wozu dıe Revolulion do wor 
Der Krieg musste seın. 
Niemand wollte mehr dıe Ketten leıden, dos schleChte Fleısch essen und 

im Morgengrauen auf dos Feld gehen 
Es wor nicht recht, dass dıe Weıssen olles hotten. und doss es keine Freıheıt gob. 
Oesholb zogen wır ın den Betreıungskrıeg 
Es ging um unsre Hout. 
Wer zu House blıeb, hotte keine Freunde mehr 
Er storb var Troungkeıt. 

1 2. Die Schıacht von Mal Tlempo 
tm Dezember funtundneunzıg sagte ıch zu meinen Freunden: 
Es ist Zeit. doss wir unsre Kopfe erheben. 
Am selben Nachmittog verhessen wir die Raffınerıe und 

gınaen bis zum nachsten Bouernhot. 
Zu dem Bouern sogte ich gonz höttich:. Bitte geben Sie un s lhre Pferde mit Zoum 

und Sottelzeug. 
Donn sessen wir out und rıtten dovon. 
ın Los Viilos stiessen wır zu den Aufstondıschcn 
Wir hatten keine Gewehre, nur unsere gressen Messer. 
Var der Schtocht saate der Anfuhrer: Wenn ıhr den Feind seht. 

sturzt euch out ihn mıt der Mocnete. 
Mal Tıempo ist eine grosse Ebene mıt Zuckerrohr·und Anonos·Feldern. 
Es wor om fruhen Morgen. Wıe dıe Sponıer uns sohen, tıngen sıe on zu zıttern. 
Sie furchteten sich var den Messern. 
Menche worfen sıch zu Beden. 
Andere lıessen ihre Gewehre falten und versteckten sich tm Gebusch. 
Es gob ouch topfere Teufel unter ıhnen 
Em kleiner Sponier hotte mıch test umgebracht. 
lch pockte ihn om Krcgen und hielt ıhn fesı. 
Do soh er mich on und schrıe: lhr seıd dıe reisten Wılden• 
Dıe SP"Jnıer wunderten sı ch, do ss w ır ıhnen dı e Kop fe obschnıtten; 
Denn sıe dochten, wır seıen keıne Menschen, sondern Hommel. 
Dıe Schlocht douerte nur eıne halbe Stunde. aber es wor eıne blutige Arbeit. 
Zum Schluss logen uberoll kleine Spanıer·Kopfe zwıschen den Anonasstouden. 
Dıe Cubaner haben ın Mal Tiempo begrıflen, doss sıe stark s.nd. 
Es wJr ein gresser Trıumph fur die Revolutıon und eıne grosse Schlochterei. 
So musste es seın. 

13. Der schlechte Sieg 
Wır zogen ın Hovonna em und feterten den Sıeg 
Dos wor der reınste Johrmorkt 
Wer ein Buschmesser trug, wor eın Befreıer. 
Dıe Modchen ftelen uns wie reıfe Plloumen zu 
Am Halen ruhrten sıch Tog und Nocht dıe Trommeın 
Dıe Leute worfen Hute und Taschentucher ın dıe Luft. 
Uberoll schollte der Rumbo 
Es war wıe dos Ende der We!t 
Alles schrıe ·Jus vollem Haise: Vıvo Cuba lıbre! 
Aber der Sieg hotte auch seınc Hake:ı. 
Dıe Cubaner bıldeten s1ch eın, dıe Yankees seıen zum Vcrgn�gen 

out unsere insel gekommen. 
Bald aber merkten sie· Dıe Yonkees hotıen, ganz stıll und le1se, 

das beste Stuck o us dem Ku�,hen grıııomnwn 

Do hıess es donn: Die Yonkces .;ind die grossten Dreckschweine. Das ist wahr. 
Aber wcr hat sıe ıns Lond gebrocht? 
Das warcn dıe reichen Cuboner, dıe uberotl ıhre weissen Fınger drin hotten. 
Und unsere kleinen Herren Olfızıerc woren ouch nicht unschuldıo. 
Dıe Yonkees hefen in ıhren ge:ben Unlformen herum, 
lmmer schon gebUge!t und schwer besoffen 
�ıgger, Nıgger. rıefen sıe den Schwarzen noch. 
Und wenn ıhnen eın schones Modchen uber den Weg lief, 
Hıess es gleich: Fucky, fucky 
\o'1�nn ich dıe Wahl t".obe zwischen den Spaniern und den GrınQos. 

sınd mır die t>ponıer ııeber. Dos heı�st. soıang sıe bleıben. wo sie sind. 
Jeder wo er hıngehört• 

Als der Krıeg zu tnoe wor. sa h ich, in der Slodt wor lauter Schwındel und Betrug. 
Neger. Freundchen. hıer wırst du reichı 
Ja. wer's glaubte1 
In Hovono konnte man var Hunger sıerben 
lch nohm meınen Sock und g;ng zum Oahnhof an der gressen Hofenmouer. 
lch kehrte zuruck out dıe Zuckerfelder. 
Meıne Tosc!ıen waren le'3r. 
lch hobe nıchts vergesc;en. 

1 t\. Die Freundiichkeit 
Dos beste. wos es g.bt, wenn dıe Menschen wıe Bruder zueinandcr slnd. 
In der Stodt gıbt es dos nıcht oft 
In der Stodt gıbi es zuvıel Reıche 
Dıe Reıchen glouben. sie sınd dıe Herren der Welt. 
Und sıe helfen keinem Menschen. 
Aut derıı Londe ıst es onders. 
ın unserer Gegend woren wır zu unseren Nochborn wie Brüder. 
Jeder h·.JII dem ondern. wenn es um dıe Aussoot. eine Fuhre ader 

eın Begrobnis ging. 
Eıne Polmhutte zum Beıspıel war leıcht gebout und gedeckt, in zwei ader 

dreı Togen, 
Aile halfen zuS'iJmmen. 
Wır wussıen. eıner ollein wırd leıcht müde und richtel nicht vlel aus. 
Wos sıch ın solchen Sachen zeıgt, dos Ist die Freundlichkeit. 
Vıel ıst nıcht von ıhr ubrıg ouf der Welt. Die Leute sind mır zu feindlich. 
Deswegen bın ıch gern alleın. 

15. Dos Messer. 
Morgen sıerbe ich vielleicht, aber mein Gesicht verstecke lch niçht. 
Damals mussten wır stillhatren. nockt und schmutzig in den Bergen, 

und die soanisehen Truppen zogen vorbel, souber wie dıe Zinnsoldoten, 
mrt ıhren blitzenden neuen GewAhren. 

Heute ıst es onders. 
Dıe Wohrheıt lronn nıemand verstecken. 
lch ho be keıne Lust zu sterben. 

Beı den Kompfen, dıe kommen werden. bın lch dobei. 
lch grobe mıch nicht eın. 
lch brouche keın neues Gewehr. 
Meın attes Messer. mein gresses Messer, mehr � .. nuche lch nlcht. 

••• 
1. Dünya 
Eskiden. esirlik zomantorındo, sık sık gökyüzüne bakordım. 
Gökyüzünün rengini cak severim. 

Bir kez kömür ateşi gibi kızordı, 
Ve ardından müthiş bir kuraklık oldu. 

Bir kez de güneş rom öğle vakti. bütün adanın üstünde kopkara kesildi. 
Sanki oy güneşte savtışıyor, dünya tersine dönüyordu. 
Kiminin dili tutuldu, kimi yıldırım corpmışo döndü. 
Nasıl olur bütün bunlar bilmem. DoQonın gücü bu. 
DoOo herşey. Göremediklerimiz de. 
Tanrılar, insaniann yükseğinde. 

Biliyorum ucobildiklerini anitırın 
Ne isteseler yapabiliyorlar büyüyle. 
Peki esirfiğe karşı neden birşey yopmadılar? 

Bu soru kofarnı kurcalayıp duruyor. 
Esirlik. gelincik kırmızısı kumaşlarla başlamıştır. 
Eskiden Afrika'yı eski bir duvar cevrelerdi. 

Bu esKi duvar polmiye oğoclarıylo örülmüştü. 
Duvorın icınde böcekler borınırdı, Insanı şeyton gibi ısınp sokan böcekler. 

Bu yüzden Afrika'ya giremezdi beyazlar. 
Gemilerden kırmızı bezteri sallamayı akıl ettikleri güne dek. 

Bunu görünce siyah kırollor: 
- Koşun, kırmızı bezleri bono getirin! diye boğırdıltır. 
Ve siyahlar kostu gemilere koyun gibi. 
Ve sıkıştırıldıtor kapona. 
Her zaman kızıl rengi sevmiştir siyohlor. 
Onları mohveden de bu olmuştur. 
Küba'ya böyle gelmişlerdir. 

2. Kocak Esir 

Bir kocc.!\ �=irim. bu nedenle tonımcdım onomı babamı. 
Görmedim bile onları. ACIKH ı.ıe!)il bu, gercek cünkll. 

Beni ttlkdis edenler söyledi ne zaman do!)duğumu. 1860 yılında dediler. 
Takvime göre kutsal Estebar, gününde. 

Bu nedenle Estebon adım. 
O romonlar beyler, siyahları satardı domuz yavrusu n'bl. 

Beni de sattılar. 
Flor de Soguo şekerkamışı �rlalorıno geldim. 
On yaşımda ilk kez doğrulobildim ve koctım. 

Beni yokoloyıp, zincirle dövdüler, bu gün de duyuyorum derbelerin sızısını. 
Sonra ellerime kelepce takıp, beni gene tarlaya saldılar. 
Insanlar o romonlar pranga mohkümu gibi calışırdı. 

Bugün kimse inanmak istemiyor, oma bunları yaşadım ben. 
Siyah cocuklardan biri güzel ve sevimli oldu mu, 

Beyler onu evlerine alır, bilmem artık neler yaporlordı, 
Bu geneler masa boşında sinek kovardı bütün gün, 
Çünkü beyler bütQn gün yemek yerlerdi. 
Yemeklerine bir sinek düştü mü, gence sövüp sayar. onu döverlerdi. 
Hlc bir bey evine pirmedim ben ömrümde. 



3. Elirlik 
Bekçi, sabah dört buçukttı Ave Maric'yı çalar, 
Dokuzuncu vuruşta esirterin doı'}rulmuş olması gerekirdi. 
Saat altıda boralırolar önündeki olanda kilisenin canları çalar. 
Kadınlar solda, erkekler sa(lda. 
Geniş toz! u bir aklndır. 
Tek bir oQoc yoktur. 
Ne palmiye, ne sedir, ne de ıncir cı')ocı. 
Sonra şeker kamışı tarfalanno götürülürdük. 
Güneş botana dek colışırdık. 
Sonra dua Için cunıcr caıar. 
Ve son CO[I scrot dokuzda, ve bekçi kopının büyük killdlnl kitler. 
Büyük korkular yaşadım esirllkte. 
Şeker roflnerisinln kazan dairesinde dururdu Işkence aletı. 
Kalastan yapılmıştı, beş deliOi vordı Işkence aletinin, 
Boş, eller ve ayaklar ıcın. 
Incir cekirdeı')i doldurmayacak nedenle işkence oygı tın o vurulu.rdu eslrler. 
Iki, üç oy süreyle. 
Bekçiler deri kayışlarıyla vurmaya hozırdırlor her zaman, 
Gebe kadınltın karınüstü yatırırlardı, düşmesin cocukları diye. 
Kardeşlerimden bir co(lunun kanadı omuzlon. gördüm. 
Derlde acılon Vt:Jraları tütün, tuz ve eldikle ovorlardı, 
Ateş gibi yonordı. 
Anık unutmak Istiyordum böylesi yaşamları. 

4. Kacıf 
Ordo duran. kimse deQII. 
Kocmak Isteyen benim. 
Kocmavı düşünüyordum her zaman. 
Uyku girmezdi gözüme c�u kez. kaçmoyı düşünmekten. 
Esirlerin col}u doOiordokl yaşamdan korkorlordı. 
Gene yokolanacaksın, derlerdi. 
Ama ben. orman daha Iyidir. diye düşünürdüm. 
Ve tonadaki Işin cehennem olduOunu blllrdlnı. 
Bekciyi gözüme kestirdim. 
Bakışlarımı bir an ayırmoksızın. 
Bugün bile onu görür gibiylm. Şapkasını hlc cıkormozdı. 
Siyahlar korkardı ondan. 
Bir yumruktc adamı yere yıkardı. 
Günün birinde artık doyor'ıomoz olmuştum. 
Öfke ateş gibi basmışu üstüme. 
lshk caldım. Bekçi döndü. 
Bir taş alıp tırlottım oOızının ortasına. 
Iyi nişan almıştım. 
Biliyordum, çünkü: Yakalayıni diye bal}ırıyordu. 
Koştum. Durmadan kaştum. Bir boşıma kolono dek. 
Da�lorda. Ormanlordo. 



5. Orman 
Ormanı cak sevdim. Bütün vonarı biliyaıdum. 
Ormanda yıllarca kaldım. 
Cocuk gibi mutluydu yaşamım. 
Artık eslrli(il ne duymak, ne de görmek Istiyordum. 
CoOu kez koçaklıı}ımı unutup, ıslık colıyor, şarkı sôylüyordum. 
Uzun süre hiç bir Insanla korşıtcşmodım. 
Hoşuma gitti bu sessizlik. 
lple domuz yavrusu ovıno cıkıyordum. 
Eti plşlrlp saklıyordum. 
Ormanda sebze cak. 
Sigar sarmak Icin yaprıık da. Yabani bal do var. 
Suyu da cak iyidir ormonın. 
Yoktu aşktan başka eksiOim. 
Kadın yoktu ormı:mda. 
Yalnız kısrcklor vardı dllersem. 
Ama kısraktcr. üzerierine şeyton binmiş gibi titriyor, 
Bekclier Işitip. koşarak geliyordu. 
Bir kısrak Için de kendini zincire vurduran budaladırl 
Ormonda al}aclarlo yaşamoya olıştım. 
Gecelerı bir kuş gibi: Uc uc. uc diye ınıeyan bir oOoc blllyoı uııı. 
AOac. büyük bir şeydir. Tanrı gibidir. 
AOocı öldüremez insan, 
Cünkü ol}oc varını yol}unu insanlon:ı verir. 
Güvenecek başka bir şey yoktur, kutsal ruh bile. 
Kaçak esir kendi kendlnedir. 
Beni kuşlar ve· aOaclor oyolodı. 
Ve ylyeceQim baldu. ' 
Yoktu bir eksiOlm ormondo. 

8. Ruhlar 
Ruhiann rengini söylemek oltınoksızdır. 
Her insan ruh görür, oma çoOu bu konuda konuşmak Istemez. 
Ben harika şeyler gördüm. 
Boşsız süvari korkunç bir görüntü. 
Bir kez bana rastgeldi ve dedi ki : 
Git oraya, paranı ol. 
Korkudon ödüm potlayorak gittim, ve ne buldum? 
Bir kürek kömür. 
Bu ruh, şakacı. yo do zavallı bir şeytondı. 
Bir başka görüntü de Gulje"ler. 
Sıcak havada hehlrden gelip güneşlenlyarlar. 
Deniz kızlan do denizden, özelllkle Johan gecelerlnde. 
Saçtarını tarayıp, erkeklere sokuluyorlor. 
eoou kez suya dolorken, bir de balıkçı götürürler. 
Adam boQulmasın diye bildikleri bir büyü var. 
Ruhlardon korkmamak gerek. 
Yoşoyanlor, ölmüşlerden daha tehlikelidir. 
Bir ölüyle kor�ııltışon 
Benden ne istiyOrsun, kardeş? diye sormohdır. 
Ölülerin ve uyuyaniann ruhlan bedenlerini terkedip, uzaklara gider. 
Bütün gün sineye cak şey cektiQinden. yorgundur ruh, 
Bu nedenle gökyüzünde uzaklam ucor denizlerden öte. 
Yuvasını bırakıp giden bir salyongaz gibi. 
Cok derin düşünmek istemiyorum bunu. 
Koranlık bu konulcr. Yaruyar beni. 
Ama lnBOn en cak yalnızkan düşünüyor. 
Üstelik düşünde bile düşünüyor. 
Bunu konuşmak iyi olmaz. 
Kimi konuşmakton aklını yitirmiştir. 
Aynco ruhlar, bitmek istemeyen maBOIIaro benzer. 
Kimse bilmez sonlonnı. 

7. Yanlı• Özgürlük 
Birgün bir cıOilk Işittim: Özgürüzi diye baOırıyordu Insanlar. 
Işittim, oma inanamadım. 
Neden. bilemiyorum, oma yalandır diye düşündüm. 
DaQiardan aşaQı Indim. 
Ormandan çıktıOımda. kolunda iki cocuk taşıyon yaşlı bir kadına rastladım. 
Sordum ono: Söyle bono artık esir olmodıQımız doO ru mu? 
Yanıtladı: Evet, özgürüz. 
O zamari gidip iş orodım. 
Borokalordan kilit ve anahtar koldırılmıştı. 
Bekçiler de yok olmuştu. 
Ama tarladaki Iş hep aynıydı. 
Oc oy sonro ellerim açılmış, ayaklarım şişmlşti. 
Şeker kamışı ve güneş. adamı ölesiye yorar. 
Tartada gün bitmek bilmez. 
Bekçiler eskisi gibi. Biri dinlenmek Istedi ml: Işten kovuldun. der hemen. 
Bu denli sözünü işittiCim siyahların kurtuluşu buydu Işte. 
Yalan olduQunu düşünmıJştüm. 
Konuşmalar ve borışmalar deQiştimıez blrşeyl. 

8. Kadıntar 
En büyük olay kadındır. 
'3enlnle kolmak istiyorum. diyen bir kadın buldum hep. 
Conım kadın Isteyince. köye gldiyordum. 
'Pazar günleri SÔkoklan dans edenler do/dururdu. 
O zaman kızlar başkaydı. 
Fazla güclük çıkormazlardı. 
Birini belJendller mi, alıp tarioya götürür, sıcak şeker samanı üstüne yotark:ırdı. 
Böylesını yeQierdlm: Bu gün blrt. yarın bir diQerl. 
Her türiü kadın tanıdım, yumuşak. vahşi, açık tenli, koyu tenli. 
Cok insonın tohumunu attım gibime geliyor, düşü nünce. 
Bir kadınla uzun süre birlikte oldum. 
Korodut rengi, güzel bir melez. 
Adı Ana. Codıydı oma. 
Her gece ruh coOırıp, onlario konuşurdu. 
Korkar. bunolırdım. 
Yaşam boyu bir kadına boOtanmak bono göre de()il. 
Şimdi yaşlıyım. 
Ara sıra yonıma yatan birini buluyorum. Ama eskisi gibi olmuyor. 
Kadın büyük bir olay. 
GerceQi söylıJyorum : 
Dünyoda en hoşuma giden şey, kadınlar olmuştur. 

9. Makineler 
Bir sürü mühendis geldi gitti. 
Tarkilarda dolaşıp, şeker rofinerisine baktılar. 
Herşeyi dıJzeltmek istiyorlardı. 
Mühendisler geliyor dendi ml, hepimiz temiz giyinmek zorundaydık. 
Nöbetçi koztınları güneş gibi porlottırırdı. 
Mühendisler yoboncıydı. 
Ingiltere. ya do Amerika'dan gelirlerdi. 
Eski buhar kazanını pek yavaş buldulcr, 
Daha büyüQünü getlrttiler. 
Santrifüj de getirttller. 
Arioso'daki büyük fobrikoda üc makine vardı, 
DeQirrnen şeker kamışını biçer, 
Ezme makinesi suyunu sıkor, 
�me makinesi de fırınler Için küsbeyi hozırlardı. 
Bütün bu makinelerin bir orada colıştıOını görünce, aQzım açık kaldı. 
KendlliOinden çolışıyortordı. Harika bir görüntü. 
Daha 'Önce gelişmenin böylesine tanık olmomıştım. 
En çok çiftlik sahipleri seviniyordu. çünkü delJirmen hiç durmadan 

kamış öQUtıJyordu. 
Sonra mokinlstler, kazan ve tartı ustaboşılan sevinlyordu. 
Kendilerini önemsameye boşlomışltırdı. 
Artık daha rahat evlerde oturuyorlardı. 
Makinelerle birlikte nefret ve eşitsizlik de geldi. 
Tarlada, güneş altında çalışanlara dokunmodı bir yarorı bu makinelerin. 

10. Papazlar 
lnananı, rahat bırakmak gerek. 
Dinle hlcblr zornan fazla ilişiOim olmadı. 
Benim zamanımda Küba'de herkesin Işi gücü hırlatlyonhktı. Büyük gongster1er1n de. 
Arioso'da kutsal gıJnlerde şeker deOirrnenl durur, ve bir mezar sesslziiOine 

terkediiirdi tar!alor. 
Papazlar sabah kon:ınlıQındo ayine başlar, Hic bitirmek lstemezlerdl duoyı. 
Uzak deOildi kilise. Ama ben adımımı bile otmadım. 
Kutsalların odası bir genelevdl, oma sesini çıkarmazdı kimse. 
Popgzın koynuno giren copkın kızlar: 
Beni kutsayın aziz peder, derlerdi ilkin. 
Papazlar eksik olsun hayatımdan! 
Aralannda gerçek soyguncular var. 
Bir et parcosı karşısında her zornon lşttJhhlar. 
Cocukları uzun etekleri altına sokloyıp, yeQenlm va do vaftiz eviadım derler. 
Arlaeo"da papazlar cok güclüydü. herşeye l'anşırlardı 
Bir yıOın poralan vardı. metelik harcomozlordl. 
Şeker ratlnerlalndekl Işellerio hiç llgllenmezlerdl. 
Makine dalresine hiç girmezlerdl. 
Belki Icende baQulmaktan karkorlardı. 
Ince ve tereroO gibi yumuşoktılor. 
Yoktur aslınde gercek kotalik Kübo'da. 
Bizde herkesin kendine özgü bir bıJyücülüQü vardır. 
Bizde bütün dinler birbirine karışmıştır. 
Dlnin Ispanya! yönü zayıf. Afrika yönü güçlüdür. 
Inananı rahat bırakmak gerek, 
Cünkü en önemlisi huzurdur. 
Huzur olmadı mı. düşünemez, yoşayomoz insan. 

11. Isyan 
Sonroları tüm dünyanın isyandon bahsettiQI bir zaman geldi ..... 
Savaş kakuyardu. 
lspanyollann devri bitti, deniyordu, yaşasın boOımsız Küba. 
Hepsini dinliyor. oQzımı acmıyordum. 
Devrim hoşuma gidiyordu. 
Anarşistler bu işe hoyotlonnı koymuşlor, yoktu korkulorı. 
Bu yüzden tutuyordum onları. 
Ama yanılgıya düşme! 
Savaş insanlar orasındoki güveni altüst eder. 
Kardeşlerin yanıbaşında ölür, elinden birşey gelmez. 
Her şey bitti mi, kurnaz foreler deliklerinden çıkıp, günlerini gıJn eder. 
.<Oımo acıları çok büyüdü mü, üzülmez olursun artık. 
Kendini kurtormotısın, yoksa kolmaz bir de()erin. 
Siyahlar neden devrim oldu diye sormodı uzun uZOdıyo. 
Savaş, mutlaka atacaktı. 
Artık kimse zinciriere dayanmak, etin kokmuşunu vemek ve 

sabah lroranlıCındo tariova gitmek Istemiyordu. 
Beyazların her şeye sahip olması, özgürlük olmaması hoksızlıktı. 
Bu yuzden boşlottık boOımsızlık savaşını. 
Derimizin rengiydi ilk nedeni. 
Aramıza katılmayanın kolmıyordu tek dostu. 
O. acısından öluyordu. 

12. Mal nempo Sovafı 
Doksanbeş AralıCında orkudaşlorımo dedim ki : 
Artık kofolorımızı kaldırmanın zamanı gelmiştir. 
Aynı gün öQieden sonra. cıktık roflnerlden, öteki çiftiiCe dek yürüdük. 
Çifteiye saygıyla: Bize otlorınızı ve eyerterl verin, dedim. 
Attora bindik, koyulduk yoi'O. 
Los VI Ilos'da tx:ışkoldıronlorlo korşıloştık. 
Silohlorımız yoktu. Yalnız büyük bıcoklorımız vardı. 
Savaşton önce liderimiz: Düşmanı gördünüz mü, 

şekerkamışı bıcaCı ile atıayın üzerine, dedi. 
Mal Tiempo şeker kamışı ve anonos . tarlolorıylo dolu bir ova. 
Sabahın erken soatiydi: lsponyollor bizi görünce başladılar titremeye. 
Bıcaklordon korktular. 
Kimi yere yottı. 
Kimi silahını atıp, bitkiler arasına soklandı. 
An:ılorındo cesur şeytonlar do yok deQildi. 
Bir kucUk lsponyol. neredeyse gebertiyordu beni. 
Yakasına sımsıkı yapıştım. 
Bono tıokıp bo!)ırdı: Siz vahşinin dlkolôsısınızl 
Kofolarını kesmemize hayret etti lsponyollar: 
Cunkü bizi insan deQil, koyun sonıyodordı. 
Savaş sadece yarım saat sürdü. Ama kanlı bir ıetl. 
Sonunda onanos oOoclon altında kücıJk lsponyol kofoları yatıyorou. 
Mal Tlempo'do, güçlü olduklorını kovradı Kübolıltır. 
Devrim Için büyük bir zafer, büyük bir kotllamdı bu. 
Böyle olması gerekiyordu. 



13. Kötü Zafer 
Havana'ya girdik. Zaferi kutluyarduk. 
Panayırların en temiziydl bu. 
Elinde kt:Jmış bıcoCı tutan, kurtarıcı soyılıyordu. 
Kızlar. olmuş erik gibi kucaklanmızo düşüyordu. 
Limondo gece gündüz borazan çolınıyordu. 
Insanlar mendiller!, şapkolan OOvoya fırlatıyordu. 
Her yerde rumbo calıyordu. 
So,nkl dünyanın .sonu gelmişti. 
Herkes ovazı çıktığıneo t:xı()ırıyordu: Yaşasın OO(iımsız Küba! 
Ama zaferin de dikenleri vardı. 
Kübalılar, Yankilerin odaya eCienmeye geldiklerinf sanıyordu. 
Ama ctıbuk anladılar. Yankiler postanın en Iyi parcasını lropmış/ordı. 
Adları çabuk kondu: En pis domuz bu Yanki ler. Gerçek bu. 
Ama kim getirdi onları ülkeye? 
Her Işte parmağı olon zengin Kübalılar. 
Ve küçük subaylanmız do suçsuz değildi. 
Yonkiler son üniformayta dolaşıyordu. 
Her zaman iyi ütıJienmiş üniformoylo, her zaman zn zumo sorhoştu Yankl!Sr. 
"Nigger. nlggerl" diye boOırıyorlordı siyahların arkasından, 
Ve önlerine güzel bir kız çıktı mı, 
Hemen bo!}ınrlar: Fucky, fucky! 
Yankllerle lsponyollar orasında bir seclm yepocak olsam, Ispanyalion ye(llerim. 
Tabii yerlerinde durduklan sürece. 
Harklls kendi yerini bilmelll 
Savaş blttiOinde dalave:e ve soygun almış yürümüştü kentte. 
Zenci arkadaşım, bumda doldurursun kesenil 
Evet, kim Inanır buna! 
Havana·cta açlıkton ölünürdü. 
Torbomı alıp, liman yokınındaki lstasyona gittim. 
Döndüm şeker tar1alanno. 
Cepierim bomboştu. 
Hiç bir şeyi unutmadım. 

14. Dostluk 
En güzel şey, insaniann birbirine kardeşçe dovmnması. 
Kentte cok ender böylesi dostluklar. 
Kentte zengin cak. 
Kendilerini dünyanın hakimi sanıyar zenginler. 
Kimseye de yardım ettiklerı yok. 
Taşrada başka. 
Bizim yörelerde herkes birbirine kardeş gibi davranır. 
Torltıda, yükte. cenazede herkes birbirine yardım eder. 
Orne(iin herkesin yardımıyla. 
üc günde biter polmlye kulübenin yapımı, 
Biz Qlliriz bir kişinin çabuk yorukloo(iını, cok Iş cıkaramayacai:)ını. 
Böyle durumlarda dostluk kendini belli eder. 
Ama pek kalmamış yeryüzünde. 
Insanlar düşman birbirine. 
Bu nedenle severim yalnızlıOı. 

15. Sıcak 
Belki yonn ölürüm. Ama saklamarn suratımı. 
O zamanlar sessiz durmomız gerekiyordu. DoOiardo çıplak ve pls. 

Ispanya! birlikleri önümüzden geçiyordu. 
Pırıl pırıl silahltınyle kurşun asker gibi temiz. 

Bu gün. bu deOişti. 
Kimse gizleyemez gerçe(il. 
Ölmek istemiyor canım. 
Gelecek mücadelelerde ben de varım. 
Gizlenmem. 
Yenı silah Istemem. 
Eski bıcuOım, büyük bıço(iım. 
Daha fazlasına yok Ihtiyacım. 



----------�. .---------

DANZI NEI'ESLI ÇALGILU BESLISI 
DANZI WIND QUINTET 

· Frans VESTER, 
flüt 1 flute 

Jan SPRONK, 
obua 1 oboe 

Piet HONINGH, 
kla rinat 1 eforinet 

Brian POLLARD, 
togot 1 bassoon 

Adrlaan van WOUDENBERG, 
korno 1 horn 

• 
4.7.1978, 
Aya Irini, 
19.00 1 7.00 p.m. 



Franz DANZI 
( 1 763 - 1 826ı 
Beşl i .  Fo Majör Op. 68 No. 2 
Ouintet in F Major Op. 68 No. 2 
Allegra 
Andonte 
Menuetto - Tr io 
Finale - Allegretto 

Boris BLACHER 
( 1903 - ı 
Divertimento Op. 38 
Allegro 
Moderato (Tema con Variazion i ı 
( Fi üt 1 tlute . Obua 1 oboe . Klarinet 1 ::larinet . 
Fagot 1 bassoon ı 

Matyas SEIBER 
(1903 - 196oı 
Permutazioni Cı cinq 

Antonin REICHA 
(1770 - 1836ı 
Korangle icin Andante, M i  bemol Majör 
Andonte "po ur le cor onglais " in E fiat Major 

Rudolf ESCHER 
(1912 - ı 
Ouintette o fiati 
(Danzi Beş i is i 'ne ithat edi lmiştir 1 
dedicated to the Danzi Ou intet ı 

Paul HINDEMITH 
(1895 - 1963ı 
Küçük Oda M üziği  Op. 24 No. 2 
Kle ine Kammermus i k  Op. 24 No. 2 
Lustig, möss ig schnel le Viertel 
Walzer-durchweg sehr leise 
Ruhig und einfach 
Schnelle Viertel 
Sehr lebhaft 

Bu konser Türkiye - Hollanda Kü ltür Anlaşmas ı cer ceveşinde gerçekleştir i lmiştir . 
This concert has been rea l ized through the Holland ·· Turkish Cultura l  Agreement. 
Bu konser ASLAN ÇiMENTO A.Ş. - ADAKAN - DEVRES'in değerli katkı ları ile gerçekleştir ilmiştir. 
Th is concert has been made possib le thanks to a donation from the 
ASLAN CiMENTO A.Ş. - ADAKAN - DEVRES. 



CAÖDAS ODA Mitziöi 
CONTEMPORARY CIIAMBER MUSIC 
Karlheinz ZÖLLER, 
flüt l flute 
Christoph CASKEL, 
vurma ça lgı lar 1 percussion 
Wilhelm BRUCK, 
gita r  1 guita r 

• 
5.7.1978, 
Atatürk Kültür Merkezi, 19.00 
Atatürk Cultural Centre, 7.00 pm. 

Bu konser Türk - Alman Kültür Enstitüsü'nün 
işbir l iğ i  i le gerçekleştiri lm iştir. 

This concert has been made possible with 
the help of the Turkish - German Cultura l  lnstitut. 

Bu konser SiNANGiL HOLDiNG A.Ş.n i n  
değerli katk r i•.Jrı i le  Qerçekleşti r i lmişt ir .  
This concert hos been made possible thanks 
to cı donation from SINANGIL HOLDING A.Ş. 

Karlheinz ZÖLLER 



Marek KOPELENT 
Vibrafon ve flüt iç in "Canto intimo" 
"Canto lntimo" for flute and vibraphone 

Hans Werner HENZE 
Solo gitar iç in 3 . .  Tentos" (Kammermusik 1 958) 
3 "Tentos" for solo guitar (Kammermusik  1 958j 

Bernd Alois ZIMMERMANN 
Solo flüt için "Tempus loquendi"  
"Tempus loquendi"  for solo fl ute 

Karlheinz STOCKHAUSEN 
Vurma Çalg ıc ı  için "Zyklus" 
"Zyklus" for o percussionist 

••• 

Christoph CASKEL 

Mauricio KAGEL 
Giinr ve_ der: g_ed l i  vurma çalgı lar icin 
"Fa ites votre ieu 1/1 1  (1 960/ . . . . . .  ) 
"Faites votre jeu 1 / 1 1  ( 1 960/ . . . . . . ) for 
Gu itar and skin stretched percussion 

Elektron i k  tın ı lar  ve deneysel ses cıkarıcı lar 
için "Montage" 
"Montage" for electronic sounds and 
experimental sound producing objects 

Wilhelm BRUCK 



"GEORGI INISCU,, 
rbliRMONI.-O_R_K_fS_ı'_R_A_S_I ___ 

_ 

"GEORGI INESCU,, PBILRARMONIC 
Şef 1 Conductor : 
Mlrcea CRISTESCU 
lon voıcu. keman 1 viol in 

• 
7.7.1978, 
Atatürk Kültür Merkezi, 19.00 
Atatürk Cultural Centre . 7.00 pm. 

A. A. SAVGUN 
"Ayin Roksı" 
Ritual Dance 
P. 1. TCHAIKOVSKV 
Keman Konçertosu. Re Majör Op. 35 
Viol in Concerto in D Major Op. 35 
Allegro moderato 
Canzonetta. Andonte 
Finale.  Al legro vivacissimo 

• •• 
J. BRAHMS 
Senfoni No. 1 .  Do minör Op. 68 
Symphony No. 1 in C minor Op. 68 
Un poco sostenuto-AIIegro 
Andonte sosten uto 
Un poco al legretto e g razioso 
Adagio - Al legro non troppo ma con brio 

Bu konser GÜLOK ELEKTRiK SANAVII A.S.nin değ erli katkı ları i le gerçekleştirilmiştir. 
This concert has been made possible thanks to o donation from the GÜLOK ELEKTRIK SANAVII A.Ş. 

Şef 1 Conductor : 
Mlrceo CRISTESCU 
Solist 1 Soloist : 
Valentln GHEORGHIU, piyano 1 piano 

• 
8.7.1978, 
Atatürk Kültür Merkezi, 1 9.00 
Atatürk Cultural Centre. 7.00 pm. 

G. ENESCU 
Senfoni No. 1, Mi bemol Majör Op. 13 
Symphony No. 1 in E fiat Major Op. 13 
Assez vif et rythme 
Le nt 
Vi f et vigoureux 

• •• 
L. van BEETHOVEN 
Piyano Konçertosu No. 5,  Mi bemol Majör O p. 73 
Piano Concerto No. 5 in E fiat Major Op. 73 
Allegro 
Adagio un poco moto 
Rondo. Al legro 
R. STRAUSS 
Til l  Eulenspiegels lustige Streiche, Op. 28 

Bu konserler Türkiye - Romanya Kültür  Anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 
These concerts have been real ized through the Ru manion ·· Turkish Cultural Agreement. 



Mlrcea CRISTESCU lon voıcu Valentln GHEORGHIU 



ENSEMBJ.E I 
Jean ., Pierre WALLEZ, 
keman solo 1 viol in  solo 
Jean ESTOURNET, 
kema n 1 vio l in  
Christian CRENNE, 
keman 1 vio l in  
Philip BRIDE, 
keman 1 viol i n  
Nicolas RISLER, 
keman 1 vio l in  
Patrick DIAZ - PELAS, 
keman 1 v io l in  
Jean - Philippe VASSEUR, 
viyo la  1 viola 
Tasso ADAMOPOULOS, . 

viyola 1 viola 
Franky DARIEL, 
viyolonsel 1 cel lo 
Manfred STILZ, 
viyolonsel 1 cel lo 
Sylvain WIENER, 
kontrahas 1 double bass 
Martine ROCHE, 
klavsen 1 horpsichord 

• 
10.7.1978, 
Aya Irini, 
19.00 1 7.00 pm. 

Bu konser Türk - Fransız K ü ltür Anlaşması 
çercevesinde gerçekleştirilmiştir. 
Th is  concert has been realized through 
the French - Turkish Cultura l  Agreement. 



1. STRAWINSKY 
"Re" tonunda Koncerto 1 Concerto in D 
Vi va ce 
Arioso 
Rondo 

B. F. MENDELSSOHN 
Keman Koncertosu, Re minör 
Vio l in  Concerto in D minor 
Al legro molto 
Andonte non troppo 
Al legro 
Sol ist 1 soloist : 
Jean - Pierre WALLEt: 

• • •  

A. JOLIVET 
Yin - Yang 

G. ROSSINI 
Sonat No.  _1 ,  Sol Majör 
Sonata No. 1 in G Major 
Moderato 
Andanti no 
Al legro 





- ·-----

RISITALLER 

RECITALS 



VICTOR PIIWZEN 
kemon 1 viol in  

Mlkhail Moutyn, 
piyano 1 piano 

• 
26.6.1978, 
Aya Irini, 
19.00 1 7.00 pm. 

G . F. HAENDEL 
Sonat No. 5 1 Sonata No. 5 
Adagio 
Al legra 
Largo 
Allegra 

S. PROKOFIEV 
Keman ve Piyano Sonatı No. 1, Fa minör 
Sonata for Viol in and Piano No. 1 in F m inor 
Andonte a ssai . 
Al legra b rusco · 

Andonte 
Al legrissimo 

••• 
A. KHACHATURIAN 
Sola Keman ve Piyano ic in  Sanat - Monolog 
Sonata - Monologue for sola Viol in  and Piano 

N. PAGANINI 
"Weigl" teması üzerine Çeşitlerneler 
Variations on a ''Weigl" Theme 

P. 1 .  TCHAIKOVSKY 
Vols - Scherzo 1 Waltz - Scherz o  

. 

Bu resitol Türk - Sovyet Kültür An i•..Jşması 
-çerçevesi n de gercekleşti ri lm iştir. 
Th is  rec ital has been realized through , 
the Soviet - Turkish Cultural Agreement. 

Bu konser ECZAClBAŞI HOLDiNG A.Ş.nin değerli 
katkıları i le gerçekleştiri lmiştir. 
This concert htis been made possible thanks to a donation 
from the ECZAClBAŞI HOLDING A.Ş. 





SEVIN BIRK 
Arp 7 Harp 

27.6.1978, Aya Irini 
19.00 1 7.00 pm. 

• 

J. S. BACH 
Solo Keman için Partita No. 1 'den 
Sara bande (Largo ve Allegretto) 

Sarabande from Ptırtlta No. 1 
for Solo Viol in ! 'Largo and Allegrett0 

FR. A. RÖSSLER - ROSETTI 
Son at 

Sonata 
Allegra assai 
Adagio 
Allegretto 
L. van BEETHOVEN 
Bir !sviçre Şarkısı üzerine Çeşitlema 

Variation on o Swişs Song 
S. COLESTAN 
Romen Baladı 

Rumanion Balioda 
C. FAURE 
lmpromptu 

••• 
L. SPOHR 
Fontazı 

Fantolsle 
C. DEBUSSY 
ı .  Arabesque 
K. GILLMANN 
V als 

Waltz 
S. PROKOFIEV 
Prelüd 

Prelude 
1. ALBENIZ 
Sevi l lanas 





SLOBODAN STANKOVIC 
bariton 1 baritane 

Alexandar Kolarevic, 
piyono 1 piano 

• 
28.8.1978, 
Aya Irini, 
1 9.00 1 7.00 pm. 

L. van BEETHOVEN 
An die gerne Gel iebte 

. F. SCHUBERT 
Die Kröhe 

O. RESPIGHJ 
Nebbie 

M. RAVEL 
"Don Ouichotte Cı Dulcineee"den 3 Şarkı 
3 Songs from "Don Ouichotte Cı Dulcinee" 
- Duygusal Şarkı 1 Romantic Song 
- Epik Şarkı 1 Epic Song 
- Içki Şarkısı 1 A Drinking Song 

J. OTOVAC 
Gavan 
Bor (Cam Ağacı 1 The Pine Tree 

D. GOSTUSKI 
Smiyesno cudo (Gülünç Mucize/The Funny Miraele 

K. BABIC 
Ses için Hümoreskler 1 Humoresques for Voice 

••• 

W. A. MOZART 
Figaro'nun Düğünü 1 Marriage of Figaro 
"Vedro metr'io sos 

C. GOUNOD 
Foust : "Avtınf de qu itter . . .  " 

G. VERDi 
Maskeli Balo 1 Un Ballo in maschera 
"Aizati . . .  Eri tu . . • " 

P. J. TCHAIKOVSKY 
Mazepa : "Oh , Maria . . .  " 

G. ROSSINI 
Sevi l  Serberi 1 The Barber of Sevi l le 
"La rgo a ı  factotum . . .  " 





CBRIS'I'INE WALEVSKA 
viyolonsel 1 cello 

Judlth Uluğ, 
piyano 1 piano 

• 
29.6.1978, 
Aya Irini, 
19.00 / ı:oo pm. 

A. VIVALDI 
Sonat No. 5 
Sonata No. 5 
Lorgo 
Al legra 
Lorgo e espressivo 
Allegra grazioso 

J. BRAHMS 
Viyolonsel ve Piyono Sonatr, Mi minör Op. 38 
Sonota for Cello and Piono i n  E Minör Op. 38 
Allegro non troppo 
Al legretto quasi Menuetto 
Allegra 

••• 
E. GRANADOS 
lntermezzo 

E. BOLOGNINI 
La Serenede del Gaucho 

M .  RAVEL 
Piece en Forme de Habanera 

C. DEBUSSY 
Viyolonsel ve Piyono icin Sonat 
Sonota for Cello and Piono 
Prologue. Lent. Sostenuto e molto risoluto 
Serenede et Finale. Moderement anime-anime 

G. FAURE 
Elegie 

F. CHOPIN 
I ntroduction et Palonaise Bri l lante, Op. 3 

Bu konser PERFEKTÜP SANAYi A.Ş.n in değerl i 
katk ı ları  i le  gerçekleşti ri lm işt ir. 
This concert has been made possible 
thanks to o donation from the Pı:RFEKTOP SANAVII A.S. 

Judlth Uluğ, 





TURAN�MIRZJl KAMAL 
gitar  1 guitar 

2.7.1978, 
Aya Irini, 
19.00 1 7.00 pm. 

Daniel BATCHELAR 
M9nsiers Almaine 

Fernando SOR 
Andonte Largo 

Manuel M. PONCE 
Theme Varie ve 1 and Finale 

J. S. BACH 
Praludium 
Menuett 
Bourree 
Gique 

••• 

Gaspar SANZ 
Fo li as 
Fuga ai a i re de Glga 
La Mignona 
Canarios 

Miguel LLOBET 
Variociones sobre un tema de Correlll 

Turan .• Mirza KAMAL 
Kok Tepe VI ve 1 and VI I I  

Agustln Borrios MANGORE 
Katedral 1 The Cathedral 

lsaac SLBENIZ 
Sevi l la 

B u  konser BEKO TICARET A.Ş.nin değerli 
katkı ları i le gercekleştiri lmistir. 
This concert has beerı made possible 
than ks to a donation trom the BEKO TiCARET A.Ş. 





VALENTINA LEVKO 
sopn::ıno 

Larisa Lyleyeva, 
piyano 1 piano 

• 
1 1 .7.1978, 
Aya Irini, 
1 9.00 1 7.00 pm. 

H. PURCELL 

"Didon ve Enee" Operasından Dido'nun Şarkısı 
Dido's Air from the Opera " Dido and Aeneas " 

G. PERGOLESE 
Beni Seviyorsan 1 If you love me 
"Coton" Operasından Şarkı 
Alr from the Opera "Co ton " 

P. 1. TCHAIKOVSKY 
Cingenenin Şarkısı 1 Song of the Gipsy 
Sözler 1 Lyrics by : Polonski 
Gürültülü Baloda 1 At the Noisy Bali 
Sözler 1 Lyrics by : A. Tolstoı 
Mumun Hafif ışığı sönüyor 
The Feeble Light of the taneile ıs fading 
Sözler 1 LyriOI by : Rothauz 

M. GLINKA 
Geethe'nin "Faust" Trajedisinden Marguerite'in 
Şarkısı 
Song of Marguerite from the T ragedy "Faust" by 
Goethe. 
Çeviri 1 Translation by : Gouber 
Venedik Gecesi 1 The Venetlan Night 
Sözler 1 Ly rics by : Kozlov 
Beni Gereksiz Sınama 
Don't tempt me unnecessorily 
Sözler 1 Lyrics by : Baratynski 
Kanda arzu ateşi yanıyor 
The Fire of Desire Burns In the blood 
Sözler 1 Lyrics by : Pouchkine 

••• 

V. VLASSOV 
Kesit Ormanlarda 1 ın the Dense Fötests 
Sözler 1 Lyrics by : Pouchkine 

S. PROKOFIEV 
Düş 1 The Dream 
(Bir Ru,s Halk Şarkısından uyarlama 
Arranged from a Russlan Folk Song ) 
"Korkunç Ivan" On::ıtoryo'sundan Efrossinia'nin 
Şarkısı 
The Song of Effrossinla from the Oratorio 'lvan the 
Terrible '' 

S. RACHMANINOV 
Sabah 1 Morning 
Sözler 1 Lyrics by : lanova 
Benim önümde şarkı söyleme, Güzelim 
D�n't sing in  front of me , my Beauty . 
Sozler 1 Lyrics by : Pouchkine 
Ni lüfer 1 The Water - Li ly 
Sözler 1 Lyrics by : Plechtcheıev 
U�un süredir  aşık 1 In love for a longtime 
Sozler 1 Lyrics by : Fet 
Gün kadar Güzel 1 Sh e is beautiful as the Doy 
Sözler 1 Lyrics by : Minski 
l ıkbaha r  suları 1 Waters of the Spring 
Sözler 1 Lyrics by : Tioutcl:sv 

Bu resirol Türk - Sovyet Kültür  Ani•.Jşması çerçevesin d e  gerçekleştiri lm işti r. 





GARRICK OBISSON 
piya n o  1 piano 

13.7.1978, 
Ata1ürk Kültür Merkezi, 19.00 
Atatürk Cultural Centre, 7.00 pm. 

L. van BEETHOVEN 
Sonat Fa minör Qp. 2 No. 1 
Sonata in F minor Qp. 2 No. 1 
Al legro 
Adogio 
Menuetto . Al leg retto 
Prestissimo 

J.  BRAHMS 
Hoendel' in bir teması üzerine Çeşitlerneler 
ve Fugler, Qp. 24 
Variations and Fugues on o Theme by Handel, 
Qp. 24 

••• 
F. CHOPIN 
Polonise Fanta sy, Qp. 61 

Scherzo. M i  Majör Qp. 54 1 in E Major Qp. 54 
I ki Noktürn Qp. 25 1 Two Nocturnes. Qp. 27 
(Do d iyez minör ve Re bemol Majör 
in C sharp minor and D flot Major) 

Vo ls,  La bemol Majör Qp. 42 
Waltz i n  A fiat. Qp. 42 

Andonte Spianoto ve Gra nde Polonaise, 
M i  bemol Major Qp. 22 
Andonte Spianato a nd Gra nde Poronoise 
in  E fiat, Qp. 22 

Bu konser MEBAN A.Ş.nin değerli katkı ları i le  gerçekleştiri lm işti r. 
This concert has been made possible, thanks to o donation from the MEBAN A.$. 
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VAqOVA DEVLET OPERASI 
WARSAW STATE OPERA 
Genel Sanat Yönetmeni 1 
Genera t Director 

Zdzlslaw SLIWINS'KI 

Stanlslaw MONIUSZKO 

H A L K A  
(4 Perdelik Opera 1 Opera tn 4 ActtıJ 

• 
21 .6.1978, 
Açıkhava Tiyatrosu, 21 .30 
Open Alr Theatre, 9.30 pm. 

• 
22.6.1978, 
Açıkhava Tiyatrosu, 21 .30 
Open Air Theatre, 9.30 Pf"' 

LiLretto : 
Wlodzimierz . WOLSKI 
Orkestra Şefi 1 Conductor : 
Antoni WICHEREK 
Sahneye ko'{IJn 1 Directed by : 
Maria FOL TYN 
Dekor - kostüm 1 Costumes a nd settings by : 
Andrzel MAJEWSKI 
Koreografi 1 Choreography by : 
Wltold GRUCA 
ve 1 and 
Varşova Devlet Operası Korosu, 
Batesi ve Orkestrası -
The Chorus, Bal let a nd the Orchestra 
of the Warsaw State Opera 

Stoinik : 
Jerzy OST APIUK 
Zofia : 
Barbara NIEMAN 
Dziemba : 
Marek DABROWSKI 
Janusz : 
Jan CZEKAY 
Halka : 
Hanna LISOWSKA 

Jantek : 
Roman WEGRZVN 
Gaydacı 1 Bagpiper: 
Wladyslaw JUREK 
ı.  M isafir 1 ı.  G uest : 
Kazimlerz DLUHA 
t t .  M isafir 1 1 1. G uest : 
Leslaw PAWLUK 
Köylü  1 Pea sa nt : 
Jozef HAZUKA 

Stotn i k  : Jantek : 
Wtodzimierz DENYSIENKO Bogdan PAPROCKI 
ıofia : Gaydacı 1 Bagpiper: 
Hanna ZDUNEK Wladystaw JUREK 
Dziemba : ı. M isafir 1 ı. Guest: 
Edward PAWLAK Kazlmlerz DLUHA 
Janusz : 
Jan CZEKAY 
Halka : 
Hanna RUMOWSKA 

• MACHNIKOWSKA 

t t .  Misufir 1 1 1 .  G uest: 
Lesta·ııv PAWLUK 
Köylü 1 Peasant: 
Jozef HAZUKA 

Bu gösteri ler Türkiye � Polonya Kültür Antaşması çercevesinde gerçekleşti ri lm işti r. 
These performances have been reatized through the Turkish - Pollsh Cultura t  Agreement. 

Zdztstaw SLIWINSKI Antoni WICHEREK Maria FOL TYN Andrzel MAJEWSKI 



PERDE 1 
Olay, XVIII. yüzyılda Krakov civarında gecer. Soylu Stolnik'in şotosunun bohce
sinde kızı Zofio ile soylu Jonusz'un nişan töreni yapılacaktır. Soylular. zenginler 
bu törene katılmak üzere gelmektedir. Stolnik'in kôhyosı Oziemba, gene ciftin 
şerefine kodeh kaldırılcca�ını bildirir. Eski bir gelenek uyorınco muhteşem bir 
polonez töreni tamamlar. Gene çift, Stolnik'ten kendilerini kutsamasını dile'r. Fo
kat bu sıroda sahne gerisinden duyulan acıkil bir şarkı ortalığı karıştırır. Bu şor
kıyı, soylu ve copkın Jonusz'un iğfal ettiği Halka adındaki dağlı bir  gene kız 
söylemektedir. Stolnik ve Zofio, Jonusz'un bu sırudoki üzüntü ve şoşkınlığını, 
onun bu talihsize karşı duyduOu acımaya bağlorlor. Stolnik ve Zofio ayrıldıkton 
sonra. Janusz yalnız kalarak duyduOu pişmQnlıOı yanıtlaytın bir şarkı söyler. Fa
kat bu zavallı kızı terketmeOe de kararlıdır. 
Bu sıroda Halka'nın sesi tekrar duyulur ve operanın ünlü bir porcası olon "Rüz
gôrın savurduOu ccilı gibi" aryasını söyler. Halka ve Jonusz şotonuıı bahçesinde 
buluşurlor ve ihtiros dolu bir düo i13 kUrşılıklı aşklarını ocıklarlar. Fakat, iki yüzlü 
Janusz kıza. uzaklaşmasını ve onunla Vistül kenarında büyük bir hac ile iki aziz 
heykelinin bulunduğu yerde buluşmalarını söyler. 
Bu sırada Jonusz'un yokluOunu farkeden davetliler "Neredesin gene nişanlı. ni
şanlılor bugünü kutlamolıdırlar" diyerek, snhneye dolarlar. Stolnik misafirlerine 
törane geldikleri icin teşekkür eder ve perde canlı bir mazurka ile sona erer. 

PERDE ll 
Halka gelir ve Stolnik'in şotosunun ışıklı pencerelerine bakorak sevgilisinin mut
laka ono döneceğine Inandığını söyler. Ancok, dağlı Jantek kızın bu hayatlerini 
altüs·ı eder. Köyünden buralara Halka'yı gözlernek ve onu korumak icin gelmiş
tir. Jontek, Halka'yı ümitsiz bir aşkla sevmektedir. Jantek'in anlattıkları ve şa
todon duyulan neşeli gürültüler Halka'ya herşeyi ocıklor. Şotonun kapısını bü
tün gücüyle yumruklar. Feryadı davetliler arasında şaşkınlık ve korışıklık yara
tır. Jonusz gelerek Halka'ya uzaklaşmosını söylediOi gibi, Jontek'e de bunu ön
lemediğl icin crkışır. Dziembo, Stolnik ve davetliler, her iki rovallıyı saygısızlık 
ettikleri tçin kovarlar. 

Witold GRUCA Jan CZEKAY 

PERDE lll  
Zofio ile Jonusz'un nişanlonmalarından sonra bırkoc hafta geçmiştir. Akşam 
vokti meyhonenin önünde doOiı kodın ve erkekler topianmıştır. Canlar calar: 
akşam duasından sorıra dağlılar Janusz'un düğününden söz ederlerken, genc
ler de pazar olmasındon yorurlanarok, neşe icinde dans ederler. Jontek, ümit
sizlikten cılgına dönen Holka'yla gelir. Köylüler kızın üzüntüsünü paylaşırlar. Bu 
sırada bir felaketi haber verecek olan kara bir korga, vadi üzerinde ucmakto
dır. Ardından düğün olayı gözükür. 

PERDE IV 
DüOün töreninin yapılacağı kilisenin önündeki meydon. Jantek talihslz Halka'nın 
ekibatinden korktuğundan dağlardon inmiştir. Halka, vefosız sevgilisinin düğün 
törenini izlemek Icin ortoya cıkar. Bir goyda colgıcısı, kıbrok bir hovo caıor. 
Jantek ondan, içinde bulunduğu acıklı günleri yansıtacak dahu acıklı bir hava 
calmosını ister. Halka cılgın bir hoide korşıda durmaktadır. Jantek acılarını yon
sıton ünlü aryasını söyler: "Dağların tepeSinCe comlar uğu/duyar." 
Düğün töreni başlar. Kil iseı1en kutsal şarkılar yükselir. Halka, gömeceği eecu
ğunun ölümüne yakaran bir şarkı söyler ve birdenbire elinde yanan bir meşale 
ile kiliseye koşar. Ancak, duyduğu kutsal şarkının etkisiyle inti�mdon vazge
çer. Aşkı galip gelmiş ve vefasız sevgillsini offetmiştir. 
Kilisenin duvarına mutlu günlerinin onısı olan şah eser 'l{e cağiayan şelaleye 
kendini atmtık üzere yakındaki koyolıOo tırmonır. Jantek ve köylülerin koşma
larına rağmen dalgoltır arasında kaybolur. 
Oü()ün olayı kil iseden cıkar ve Janusz cak iyi tonıdıOı şolı görür, elinde olma-

· 

yarnk duvardon cekip alır. Bu, o güne kadar gizli kolon aşkının ve ihanetinin 
halk önünde itirofı olduQu gibi, insafsızco terkettiOi sevgilisinden kalan son yo
digara sahip cıkmak içindir. Jontek. oşkına loyik olmadııi;ı Halka'nın şaıını Ja
nusz'un elinden ceker, alır. Zofia boyılır. 

Hanna USOWSKA Barbara NIEMAN 



ACT 1 
The vlclnlty ot Crucow during the 18th century. In Stolnlk's gorden ot the Pontler'e 
oosije, they are celebrating the betrothol of his doughıer Zofıo to o young 
noblemon Jonusz. Guests and noblemen are toking port in the greot event. A 
toost to the health and happlness of the young couple is proposed by Dziembo, 
the Pontler's confldont. A palonoise follows the toasts. The young couple osk 
for the Ponijer's bleeslng.Suddenly slnglng ıs heord from off sıoge; ıı ıs the deeply 
movlng doleful compkJint of Halka, o young girl from the mountolns who has 
been seduced by the reckleos Janusz. The Panller and Zotio thin k that Jonusz's 
obvlous distress ls coused by normal humonlttıri<ın feelings for this unhoppy 
glr1. Zofio and her father leove the stage. ın o dramotıc arlo Jonusz expresses 
his ramorse but he ls determlned he must abandan the gir!. 
Holko's fomous orıo "Uke o brench broken by o gust of wind" ıs heord. Halka 
and Jonusz meet in the oorden and In on ardent, passlonate duet they declore 
!heir love for eoch other. Bul the hypocrltlcol Jonusz forcas Halka to leove. 
promlslng to meet her olong the Vlstula where there ıs a huge cross and the 
stotues of two salnts. 
Jonusz's obsence ıs notJced by the guests who rush on to the scene, shouting: 
"Where. where ore you, the groom? You must enjoy yoursalt to the full!". The 
Ponijer thanks his guests for coming to his doughter's betrothol. A vigorous 
mozurka ends the tırst acı. 

ACT ll 
Halka retums and looks at the llghted windows of the costle and belleves thal 
her lover wlll remoin falthful to her. Her llluslons are· dlspelled by Jontek. o 
hlghlonder, who has come from his viiiage to toke core of her and who loves 
her fauthfully bul hopelessly. When Halka leorns from Jantek the truth obout 
Janusz and heors the goy cheers coming from the costle, she understands what 
has hoppened and In despolr storts hammoring the door of the costle. Her cries 
dlsturb the feostlng guests. Jonusz appears and triea to persuade Halta to leove 
the gorden and reprooches Jantek for ol lowlng her to come to the costle. 
Dzlernbo, the Panller and the others, drunk from the testlvltles, brutolly drive 
the lntrudlng peosonts from the cosııe. 

Jerzy OST API UK Bogdan PAPROCKI 

ACT lll 
One Sunday ot dusk. o few weeks otıer the betrothrn porty, o group of hlgh
landers. men and women are assembled In front of on Inn. A beli calls the 
folthful to vespers. Loter the peosanıs are laiking obout the Jonusz's weedlng 
with Zofitl whlch is to take place very shortly. Whllst the e/der people chot. the 
young men and glrls dance wlth greot gusto. 
Jontek opprooches. leoding the holt-mod. heort-broken Halka. The peosants 
are full of sympathy for the wronged glrl. A black roven flles over the meodow 
/ike an omen of the impending trogedy. The weddlng processlan opproaches. 

ACT IV 

This oct takes place In the &Quore before the viiiage church, where the weddlng 
of Jonusz and Zotio is to t!Jke ploce. Jantek comes down from the mountalna 
as he tears what moy hoppen to Halka who ls just opproaching to watch the 
wedding. A bog-pipper opprooches playing o merry tune but Jontek osks him 
to ploy o doleful song which would be mora suitoble for his woeful mooct. Halka 
rushes in ha/f.mod wıth tearing poin. Jantek slngs his fomous oria expressing 
all the depth of his own pain: "The plnes are rustllng on the mountaln peok". 
T..,e wedding ceremony begins. The congreation sing o prayer. Halka etarta o 
ıuıkJby about her baby whom she must bury in o coffin. Then suddenly siı-e rushes 
toword the church with o blozing torch. However, suddenly moved by the song, 
she changes her mind. Her love for Jonusz prevolls over her grlef and sh•

. 
forgives him for the wrong he has done to her. On the well of the church she 
hungs o show/, whlch has been o mute witness of her hoppy doys. Then she 
runs to o rock and leaps into the fooming w.:ıters of the rlver. Jantek and the 
peosonts rush to rescue her but they are too Iate! 
The wedding cort6ge leoves the church., Janusz, losing control over hlmse/f, 
ıeors Halka'& tamillar showl off the woll, thus publlcly confesslng his gullt and 
his deep hidden love. He shows o desire to keep o souvenlr of the glr1 he loved 

and deceived. But Jantek snatches the shciwı from the seducer who has been 
so unworthy of Holko's love. The curtoln tolls os Zoflo folls folnting to the floor. 

Hanna RUMOWSKA -
MACHNIKOWSKA 

Roman WEGRZVN 



STANISLAV MONIUSZKO 
VE "HALKA" OPERASI 
ilk oynonışlorı, ulusların opera tarihinde yeni bir Uiil( döneme yol acon üç eser 
vardır: Glinko'nın "Ivan Susanin"i 9 Aralık 1836'do, o devrin Petersburg'unda 
ilk kez sahneye konulmuş ve ulusol Rus operasının ilk önemli eseri olmuştur. 
Smetano'nın "Sotılmış Nişanlı" operası 30 Mayıs 1 866'do Prag'da ilk defo oy
nanmış ve ilk Cek ulusal operası sayılmıştır. Polenyalı besteel Stonislov Moni
uszko ilk olarak 1846'da Vorşova'da oynandığı zaman, Polon�'do Elsner ve 
Kurpinski gibi bestecilerin yazdığı ulusal dildeki opernlordon sonra yirminci iken, 
"Halka" operası birdenbire Lehlerin i lk ulusol operosı olarak ün yaptı ve bu ün 
diğer üc opera gibi  torit:ıe maloldu. 
Müzikseverlerimiz bu üc eserden yalnız "Satılmış Nişcnlı"yı tanırler ve aslında 
bu güzel kemik opera. diğer ikisi yonında dünyaca tonılıp sevilmiş olarak başta 
gelir. "Ivan Suscnin" (eski ismi lle "Çar Için Yaşam") fazla ulusel konusu ile 
Rus sınırlarını seyrek olarak aşmış ve bizde hiç oynanmamıştır. 
"Holko "yo gelince, onu do Istanbul'da Uluslarorası 6. Istanbul Festivı:ıli dola
yısıyla yurdumuzo gelen Polonyolılardon i lk olarak göreceğiz. Aslınde bu bir 
şanstır. Çünkü b u  tür oparoların gerçek yüzü ve kokusunu. yazıldığı memleketin 
sanatçıları ve dili l le görüp duymak, sayesinde tatmak elbette tercihe değer. 
Saf Slov kanı taşıyon Polenyalılar moğrur, mücadeleci ve aşırı vatansever in
sanlardır. Yanyana yaşadıkları diğer büyük Slcv topluluğu olan Ruslara benze
mezler. Bu benzemezlik iki tatin ulus olan halyon ve lsponyollorın farklılığını ha· 
tırlotır. 
Ruhi-monevi kültüre gelince, koyu kotalik Polonytılı, ortodoks Rusc göre bom
başka bir irısondır ve bu başkalık yüzünden iki ulus da birbirini kırıp durmuştur. 
Bu mcğrur ınsanları örgütlenmiş bir kuvvet halinde toplayarak Polanya Devle
tini 922 yılında ilk kuran Mieszko l'dir ve onunla Piost Hanedonı oluşur; Lahler 
hıristiyanlığı, milli bir hiyerarşiye uyarak kabul ederler. Oğlu Boleslav ı bu dev
letin sınırlarını, Cermenlerle mücadele ederek Moravyo ve Lusotia'yı ai•Jrok ge
nişletip güçlendirir. Böylece X. yüzyıldan itibaren kurulan Polanya ·oevleti'ni 
oluşturan Leh ulusu, diğer bütün Avrupa ulusları gibi, kilise ve halk müziğinin 
çok defa birbirine karışmasından oluşon bir müziğe sohiboiur. Bu müziğin bir 
kökü "plain-chant" veya Gregoryen meiodi, ikincisi ise ulusun tarih derinlikle
rinden sürüp getirdiği halk müziğidir. ilksel halk ezgilerinde pentatonik kolıntı
lor sezilmekle beraber. Rusya'ya göre daha çabuk bir tempoctJ uygarlaşmlŞ ol
manın .etkisi ile ilksel ezgiler batı dizileriyle karışmış ve sonunda dördüncü ba
samağı tiz olan {örneğin Do dizisinde Fo diyez) bir töre çıkmıştır. Bunu Syzmo
·nowskl gibi çağdaş besteciler, hutto Chepin bile kullanır. 
Fransız trubadurlarının bir çeşit karşılığı olon ve Rybalt adı verilen Leh ozanlorı 
halk müzlğini yaymışlor ve 200 yıllık bir gelişmeden sonra bu sanat kaybolmuş
tur. Bunun etkeni, o devirdeki kili�e müziOinin ağır OOs.orok halk türü ezgiterin 
itibarını di:4şürmesidir. XVI. Yüzyılda Polanya'daki müzik durumu böylece diğer 
Avrupa ulUSlarından farksız hele gelir. 1 543'00· Krokov'do kurulan kilise müziği 
okulu, bir sanat merkezi olarak 200 yıl devam eder. Bu devrede Nicelos Gomolko 
(1539 - 1609). Nicelos Zelienski (161 1 yıllarında) ve Jocob Polok (1545 - 1605) gibi 
sanatçılar ortoya cıkar ki, bunlar skolostik yozı türlerinden uzaklaşmaya calı
şan bir stil geliştirme peşinde colışmışlordır. Bu sanatçılar Polanya müziğini 
yurtları sınırlarından oşırobilmiş kişilerdir. 
XVII. Yüzyılda Iki  ulusol dans: Mozurko ve Palenez Avrupa'ya yayılmaya başlar. 
Özellikle Polonez (temposu: olla poloocco) Couperin. Rameou, Hoendel ve özel· 
likle Bach torofından çalgı müziğinde başarıyla kullanılır. 
Opera sanatına gelince, XVII. yüzyılda bir halyon unsuru olorok Polanya'ya gi
rip benimsenmekle beraber, bu yüzyılın savaşlario dolu huzursuz hoyotında gü
dük kalır. XVIII. 'Y'üzyılda karşımızdo önemli S'Jnotcı olarak. Beethoven'in coğ
daşı Joseph Kozlawski (1757 - 1831) belirir ki, uzun süre Rusya'da kalorak bir 
sürü tiyatro eseri ve Roman kilisesi ritüellerine uyan litürjik eserler vermiştir. 
Bunlar orasındaki M i  bemol tonundaki Mes en üstünüdür. 
XVIII. Yüzyıl ltclyon operolcrı. artistieri ve bestecilerinin Polanya'da pek revaeta 

Hanna ZDUNEK 

olduğu b i r  devir olmakla beraber, Polanya dilinde yazılan i lk başarılı opera dci 
bu zamanın ürünüdür. Bestaeisi Mothics Kamienski'dir ( 1 734 - 1821). Ancak. ge
rek Komienski ve gerekse biroz sonr•Jiarı, Chepin'in hacası olon Joseph Elsner 
(1769 - 1859) ve Koral Kurpinski' (1785 - 1857) nin li•ik dram denemeleri, Polanya 
dilinde yazılmış olmanın uyandırdığı ilk heyecandan sonra unutulmuş iken, Mo
niuszko "Halka" opemsı ile ilk gerçek ulusol opera gücünü taşıyon eseriyle Po· 
lonyo Operası'nın kapısını dünyaya ardına kadar acmıştır. 
Kimdir bu Moniuszko? Stcnislav Moniuszko Litvanya'da Ubiel koscbosında 1819' 
do doOmuş. 1872'de Vorşovo'do ölmüştür. 1827 - 30 yıllan orasında Vorşovı:ı'do 
Alman ped'Cgog Freyer ile, 1837 - 39 yıllan arasında Rungenhogen-11e Berlin'de 
çalışmış, 1 840 - 50 yıllarında Wilno'nın St. Johonnes Kilisesi'ne orgcu olmuştur. 
1 858'den ölümüne kadar Vorşovo'da yaşıyon besteci, Varşova Operası'nda of
kestro şefliOi ve Vorşovı:ı Konservotuarı'nda hoca lık' yaptı. XIX. Yüzyılda Chopin' 
den sonra gelen en önemli besteel sayılır. 
Moniuszko "Halka" ile birlikte 15 opera yazmıştır ki, bunlardan beşi Polanya 
Operalannın daimi repertuorına girmiştir: 1848'de önce iki perde .ohJmk yazılan 
Halka. 1858'de dört perde halinde tamomlonmışlır .. Ayrıca "Strosny Dwqr" (Pe
rili Şoto), "Hrobina" (Kontes). "Verhum Nobileyi Flls" (Sol Yöneten Adam) bes
taeinin diğer .önemli operok:Jrıdır. 
Moniuszko'ya aynı zamande Polanya sanat liedlerinln bobası olarak bckılmak
tadır; zira bu alanda Schubert'in Alman lledierinde yaptıOı caboya benzer eme
ği  vardır ve bir coQu Polanya'da hôlô popüler olan 300 kadar lied yazmıştır. Bun
lardan başka bircak önemli koro eserteri ve b1r de Polanya erkestreları r'eper· 
tuorlonnda sürekli yeri olan bir Senfoni k. Şiir "Bajko" (Kış Masolı) bu btıreketli 
sanatçının eserleri arasındadır. 

· 

Biraz da "Halka" operasından söz edelim: Bu opera. sevgilisi torafındoni terke
dildiği icin kendine kıyon Halka isimli bir Polonyulı kızın öyküsünü konu alır. Bu 
tolihsiz kız uzun süre yabancı baskılar altında ezilmiş bir toplumun icten gelen 
kederini simgeler aslında. Operoda Halka'nın ocıklı psikolOjisi ile soylu bir kızla 
evlenen vefasız sevgilisinin düğününe oit sahnedeki mutlu, göFkemll atmosfer. 
güçJü bir çelişki halinde eseri cyokto tutar. Yani. ızdırop ve mutluluk halindeki 
iki zıt eylem. Polanya'ya özgü iki ruhsal etken olarak korşılaşır. 
Operanın etkin kısımları or·..:ısındo Halka'nın acılarını dile getiren koro, bazan so
raydan yansıyan mozurko ve polonezle.r ile bir halk dansı olan Krokoviaklar, dağ
lıların söylediği donslı koro. Hotko'nın acılarını içe yöneiten sahneler başta gelir. 
Bütün bu bölümler i.nce bir arkestresyon ile işlenen somiOıi. gercek bir Polanya 
atmosferini büyük bir ustalıkla yansıtır. Operanın yazıldığı çağda bu tür eseriere 
bulaşan "ltolyonhk" etkisi Holk•J'do da bulunmakla bember. Polanya ritmleri ve 
Moniuszko'nun ustası olduğu Polanya lied tarzı bu etkileri hayli soklar. 
Eser tümüyle ocıkh biten bir opera - kemik stilinde yazılmıştır. lık olarak Wilno' 
da bir konser tronskripsiyonu h•Jlinde 1847'de ve lirik dram olarak yine Wilna'da 
1854'de, dört perdelik son şekliyle de 1858'de oynanmıştır. 
Moniuszko, Polanya ulusal okulunu vurdunda kolorak ilerietmiş bir sanotcıdı.r. 
Yaşadığı karışık ve acı günlerin Polanya'yı koranlıOo boOcn olayları için kahm
man ve mağrur Leh ruhunu eserleriyle ayaklondırır. Chepin Ise votantnd'On cı
kcrok bir doho dönmemiş ve sürgün yaşamında dünyanın en büyük bestecile· 
rinden biri olarak yurduna ve ulusuno tüm dünyanın sevgi ve hayranlığını cek
miştir. Moniuszko, Chepin oyarında bir dahi olmamakla beraber, ayrı bir yolun 
{lirik sonot. lied. kvro) hünerli ustası olarak o devirde, ondan sonrtı gelen en 
belirli sonotcıdır. 

Prof. Dr. Bülent TARCAN 

Stcnıslas Monıuszko wos born ın 1819 ın Ubıel. o Lithunion town. and died in 
Worsow ın 1972. Between 1827 and 1830 In Wcr8'0w, he wos tought by Freyer 
the German pedogogue and between 1837 · 39 In Berlin, Rungerhagen wos his 
teocher. ın 1 840. for ten years, he w.Js the organ ployer ct the Church of St. 
Johonnes In Wılna. Then from 1858 untıl he died, he ııved ın Worsaw and net 
only directed the erehestre of the Worsaw opera, but alsa tought In the Con
servatory. 
In the 19th century Moniuszko was the greotest Polısh composer after Chopln. 
Besides Halka, he composed 15 operas. Hve of whlch are in the repertory of the 
Pallah opera. In 1848 "Halka" was first composed in two acts. then rewritten 
in 1858 os four acts. 
Besides Halka, "Strasnv Dwor" (The Haunted Castle). "Hrablna" (The Countess) 
and "Verhum Nobıleyı Flıs" (The Man who Directed the Raft) '.Jre his other well 
known operos. 
Monıuszko ıs alsa ıooked upon os the father of the Pallah lieds. As Schuben 
contributed extensıvely to the German lieds. Moniuszko too composed cbout 
300 lieds, most of them stıll populer in Polond. Vonous works for chorus, as well 
os "Baska'' {Wınter Tole). o symphonic poem. are omong his mony cccom
plishme;ıts. 
Now for o few words obout the opera "Halka ". lt ts the story of o Polish peasanı 
gırl colled Halka who commits suıcıde when her tover forsakes her to mcrry o 
nch nobte gırl. She ıs reolly symbolızıng the sulterıng of the cummnity whtch 
has been crushed under foreıgn powers The sadnesa of Halka ın comparison 
with the hoppy coupte ond theır splendıd weddıng creates the atmesphere of 
o reel porodox and thıs controdictıon keeps the opera very much allve. Hoppinass 
and pain appeor os two moral foctors that deminete life ın Polond. Holka's 
onguistı, the cherus reloting her unhoppiness. oıong with the MJzurkcs. the 
Potanalses o nd the Krakovioks, faik sqngs whtch o re overheord from the Polo.ce, 
are all unforgettoble scenes depıcııng the controdıctory emotions in this opera. 
Though the er(.l wos under the influence of the ltolıon Opetas, the orchestratlon 
gives anather dimension to the atmesphere whıch is purely Polish . Any ltollanis'm 
"Halka" has. ıs compensoted by the Polish rythyms and the tleds where the 
composer eıı:celled The opera ends trogıcolly yet was wntten in the style of 
comıc opera 
Moniuszko nevcr left Peland and so helped the notıon-.JI musıc to progress. Paland 
wos llvıng througn on age of ogony and all was dork. Hıs music deplcts the 
heroic and proud Pele. Chopın, one of the greotest compasers of his time. had 
Jeft his hometand and os an exı le. had cr6oted o fovoroble image for Potand 
and had turned the attP.ntıoıı of the world to the Pollsh questıon. As he wos not 
as greot o genius as Chopın. Moniuszko ıs not hıs equol, t.ut on o dilferent plcne 
his contributıon to Polısh lyncol drcmo. lieds one! cherus works, he definltely 
comes right ofter hım. 
We shell see "Halka" during the 6th Istanbul International Festıvaı. produced 
ın Polısh. presantıng o unique pleosure. the opera stoged ın ıts origlnol language. 
and sunQ by p..:ıtriotıc Poles. Thus giving the opero the flovour and odour which 
the production neects 
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LOUDUN ŞEYTANLARI 
(Oç Perdelik Opera} 

PERDE 1 

Loudun kasabcsının Ursulines Monastırı başrohibesi Jeonne günahlarından orın
rm:ık ve Tanrı'nın kendisine verdiği sakath�a isyan etmeden da\anobilmek icin 
dua etmektedir. Sen Plyer Kilisesi'nin başrahibi Grandier. Rahibe Cloire ile boş
rohibe Jeanrle·a gönderdiği bir mektupro. manasıırın günah cıkartıcısı olmayı 
reddetmektedir. Başruhibe Jeanne hayalinde kendini Grandier'nin kolları ara
sında görmektedir. 
Loudun'da bir sokOk. Cerroh Monnoury ve eczocı Adam kiliseden cıkorlor: ra
hip Grondier'yi dini sapık ve küfürbaz olmakla sucloriar. 
Gene kız Philippe, rohip Grondier'ye günah cıkarmo sırasında, ona atan aşkını 
açıklar. 
Adam ve Monnoury, idam edilmiş bir suçlunun kafasını "bilimsel amaçla" satın 
almışlardır. Yolda Grandier ve Philippe·e rastlarlar . .  Rohip, suclumın ölmeden 
kendisine gelerek günah çıkardığını ve bir kodının aşkı uğruna hırsızlık yaptığı
nı. tek sucunun insan olmak ve erkekliğin gerektirdiği hareketlerde bulunmak 
olduğunu ocıklar. Adam ve Mannoury, rohibin bu kadar hoşgörülü olmasına şaş
mazlar, cünkü o do Philippe ile yosok bir aşk sürdürmektedir. 
Rohibe Jeonne dua etmekte güçlük cekmektedir. Rohip Grandier'nin hayalini dü
şüncelerinden atamomaktadır. 
Philippe lle gizli bir aşk sürdüren Grondier de bundan ozop duymakta ve doğru 
yola yönettmesi icin Tanrı'ya ya�ormaktadır. 
Loudun kasobosı komutanı D'Armognac, Grondicr'ye X I I I .  t ouis'nin emri uya
rınca. Kalvenistlerin ayoklonmolorını kolaylaştıran kosaba surlannın yıkılmasına 
ait emri açıklar. Bu emrin Kordinar Richelieu'nün politik bir daloveresi olduğunu 
kralın temsilcisi Loubordemont'dan öğrendiğin, bu işi yapmak istemediğini Gron
dier'ye acıklor. Grondler. D'Armagnoc'o yardım vaadeder. 
Eczocı ve cerrah. Grandier'yi suclamek icin yeterince kanıt bulamadıklorından, 
olayların gelişmesini beklerneye karar verirler. 
Boşrohibe Jeanne. monastınn yeni günah cıkartıcısı rohip Mignon'o şeytonın 
eseri sondığı ve kendisini mahvaden görüntülerden yokınır. Geceleri. ölmüş eski 
günah cıkartıcısı rahibi boş ucunda gördüğünü. ancak onun Grondier'nin şeklini 
olarak kendisine kirli tekliflerde bulunduğunu anlatır. 
Rohip Mignon. cerrah ve eczocıyo rohibe Jeanne'ı kıvrondıron şeytani görün
tOleri anlatır. Bu bedbahtı günahlarındon kurtarmak icin her careye başvuracak
tır. Bu sıroda Laubardemont gelir ve onlardon Grandier h'.Jkkında ayrıntılı bilgi 
Ister. 
Jeanne dualan sırasında Grandier'nin hayatiyle bir kez 

·
daha karşılaşır.• Bu ara

do. n:ıhlp Mignon'un cağrısı üzerine büyücü papaz Born�. vali. ecrJcı ve dak· 
tarla birlikte Jeanne'ın hücresine getir ve kötü hayalleri büyü yoluyla uzakh:Jş
tırmak ister. 
Geceyarısı. Sen Piyer Kilisesinde Grandier Philippe ile evlenir. Grandier. belki 
de bir kodının aşkı sayesinde Tanrı'ya yaklaşobile·cektir. 

PERDE ll 

Rahip Borre, rohibe Jeanne'dan büyü yoluyla sonuc alamayınca, rahibenin di
renmesıne rağmen, onu ilaeta konuşturur: Jeanne. rahip Grandier'nin kendisini 
diQer rahtbelerle birlikte rmJnosttrın kil isesinde bir sefahat alemine katılması 
Icin zorlodı(;iını iddia eder. Barre, Mignon ve Rongier bu haberden çok etkilenir
lerse de. D'Armagnoc bu itirafların gercekliğine inanmoz ve kasabanın komu
tanı sıfatıyla büyücülü(;iü durdurmak:Jrını emreder. 
Grandler yardımları icin D'Armagnac'o teşekkür eder, fakat D'Armognoc surlo· 
rı, kral emrince yıkmodı()ındon KardirrJI Richelleu'nün kendisine düşman kesil
di()lnl ve kralın, Kardinale inanması halinde, kasabanın tahrip edilerek Grandier' 
nin de mahvolacaOını ono anlatır. 
Philippe, Grandier'ye bir cocuk beklediOinl ve bobasının da o olduğunu söyler. 
Rahlp Barre, D'Armagnac'ın girişimi lle manasııra girmekten menedilir. Başpls
koposun doktoru. bütün rahibeleri muayene etmiş ve hic birinin şeytona kapıl
madığını açıklamıştır. Bu açıklama Grandier'nin düşmanlarını ümitsiziille sürük
ler. 
Fakat Kardinci Richelieu sonunda Kralı kandırmıştır; Loudun surları yıkılacak
tır. Grandier ölümle karşı karşıyadır. 
Rahip Mignon. rohlbe Jeanne ile arirodaşiarını şeytarm kapılmış meczupiar gibi 
davranmaya teşvik eder. Bu iş boşarı kazanınca Laubardemont. Kralın özel tem
silcisi önünde büyü ile Jeanne'ı kurtarması icin papaz Borr6'yi çağırtır. Kralın 
özel temsilcisi Cond� Prensi, büyü sırasında Borr6'ye küçük bir kutu verir. Bu 
kutuda, içinde Hazreti lsa'nın kanı olon bir şişe vardır. 
Kutsal emenetin etkisi sayesinde Şeytanlar Jeanne'ın bedeninden ayrıhrltır, oma 
kutu acılınca icindeki şişenin ... boş otduı}u görülür. 
XIII. Louis ve Kardirrol Richelieu'nün hazır bulunduğu bir Devlet Konseyi topla· 
nır. Loubardemont. Loudun'da olup bitenleri anlotan::ık bunların sorumlusunun 
/Chip Grondier oldu()unu .bildirir. Ayrıca rahibin evinde kordinalin aleyhinde bir 
broşür ile rahiplerin bekarlığı konusunda bir inceleme bulunduQunu açıklar. Lou
dun'doki büyü sohneslnln şahidi olon Cond� Prensi, Grondler'yi savunarak Je
anne'ın şeytona uymasının bir düzmece olduğunu ispata çalışırsa do başaramaz. 
Grandler, kilisenin önünde tutuklonır. 

PERDE lll 

Grandier zindanda dU'Oylo huzur bulmaya colışır ve gelen rahip Ambroise'o gü. 
nchlarını itiraf eder: korku Ve yalnızlığın ızdırapları içinde kıvranmaktodır. 
Loubordemont'un cağırdıQı eczocı ve cerrah, suclamaltın dinlemek üzere Gron
dler'nin getirilmesini beklerler. Yargıcın okuduğu korarda Grandier kötülük, se
fahat ve küfür yüzünden Işkence edilerek yakılmaya mahküm edilmektedir. Ka
rarı dinleyen Grandler. asla "koro büyü" yapmadığı na ve sucsuz olduğuna ye
min eder. Laubardemont ona. suclarını itiraf eden ve önceden hazırlanmış bir 
kôğıdı imzalotmak isterse de Grandier reddeder. 
Rahibe Jeanne bir türlü huzum kavl:işomadıOından intihan; kalkışır, diOer rahi
beler bu günahı işlemesine engel olurlar. 
Grandier'ye yapılan insanlık dışı işkenceler ona işlemediği sucları kabul etme· 
sini sa()lamaz. Hüküm yerıne getirilir; Grandier yakılır. 



Mieczyslaw NOWAKOWSKJ Kazimiarz DEJMEK 

DEVlLS O F  LOUDUN 
(Opera In 3 Aclo) 

ACT 1 

Sister Jeonne, Mather Superlor of the Ursuline Convent ın Loudun. ıs proying. 
osking Gad to seve her from sin and to give her strengh to beor wıth humıllty 
the burden of lnfirmity wıth whlch sh e has been aftlicted. Sister. Ciaira brıngs 
the Mather Superıor o Jetter ın whlch Father Grondıer, parlshpriest of the St. 
Peter's Church, reıects the post of father-confessor to the convent. Mather 
Jeonne's lmoginotion canıuras up o visian of Grondier cmbrocing her passion
ololy. 
A street in Loudun. Adam, the chemıst and Mannoury, the surgeon, emerge 
from the church. They talk obout Father Grondler, calling him o dangerous 
heretle and c blasphemer. 
Grondler heors the confession ot o young gırl, Phılippe, who tolls him that she 
is In love wlth him. 
Adam and Monnoury have purchased the head of o hangad criminal for ''scientific 
purposes". They encounter Grandier and Phil ippe. The priest tells them that the 
condemned m-:ın had canfessed his sins to hım before the executıon. He had 
stolen ,out of ıove for o gırl ·.Jn:f hE. was guilty only of beıng human. of Ceing a 
man over andawed by Notura wıth sensuallty. Adam and Mannoury are not 
astonished at Grondler's ındulgent judgement of the criminol as they knew he 
was licentlous wıth Phllıppe 
lt is becomlng mora and mora dlfflcuıt for Mather Jeanne to pray, os the visian 
of Grandier is olwoys before her eyes. 
Grondier and Phılippe felt deeply l n  love wıth each other and Grandler prays 
ardently, eskıng Gad to show hım the nght woy to lıve 
D'Armognac, Governor of Loudun, informs Grandıer that the Kıng has erdered 
the city wells to be demoiıshed as they are believed to have t·acı litated Huguenot 
rebel lions. He ıs well awore that this order ıs the results of Cordınal Rıche/ieu's 
pallticai machlnotions. and when Baran de LaubordemoPlt (o King's deputy) 
canflrms the orders personnally, he ıs not wılllng to execute them. Grondier 
promises to help D'Armognoc. 
The chemlst and. the surgeon. sttll lockıng ırrefutoble proof for accuslng Gran
dier, decide to woit. 
Mather Jeonne complalns to Father Mignon. the new father-confessor of the 
convent, obout same horrible vislana whıch must be caüsed by the devil. One 
night Father Mignon's predecessor, who is dead, oppeored ot her bed and began 
ttJiklng to her In obscene and tilthy language. However, he oppeored not os 
himseli bul as Fether Grondler. 
Father Mignon confldes to Mannoury and Adam that Mather Jeonne ls pessessed 
by the devi! and soya that he wlll do his utmost to exorcise the evi! splrit from 
the mlseroble Mather Superior. The canvarsation ıs interrupted by de Lauborde
mont who osks them for same detalled informatıon about Father Grondler. 
During her proyers, Jeonne ogain has o vislan of Grandler. Father Barre, an 
exorclst summoned by F-.Jther Mlgnon. anters her cell in  the company of the 
Klng's deputy, the surgeon and the chemlsı. Falher Bornl beglns the excırcism. 
At night, Father Gıı:ındier secretly morriea Philippe i n  St. Peter's Church. Perhaps 
through the love of o women. he will succeed come eleser to Gad. he hopes. 

ACT ll 

Father Barr8, failing In his attempts to get the truth by exorcism, decides to try 
medical treatment of Jeanne. Mather Jeanne declares that Father Grandier 
forcad her and her componions to take port in o sexual orgy in the convent 
chepeL Fathere Barr8, Mignon and Rangler are shocked but D'Armagnoc is 
susplcious of the trüthfulness of Jeonne's stotement . As the Governor of Loudun, 
her orders the exorclsm to be lnterrupted. 
Grandier expresses his thenka to D'Armagncc for helplng him. D'Armagnoc 
informs Grandler that because of his oppositlon to the destruction of the 
fortlflcatlons he has moda o powerful enemy of Cardinal Richelieu and the 
CardlnoJ's lnslnuatıons, the town will be destroyed ond he, Grandler, wııı die. 
Philippe tells Grondler thot she ls expecllng a baby, his baby. 
O'Armognac has succeeded In borring Father Borr6s' entronce to the convent. 
The Archblshop's physlcion has exomlned all the nuns and declared that any 
possession by the devll ıs out questlon. Grandier's enemies are enraged. 
In the maantime Cardinal Rlchelleu has succeeded in convincing the king: the 
fortificotions In Loudun are to demollshed. Grondler ıs ın donger of his life. 
Father Mignon incites Mather Jeonne and her componions to behave as If 
pessessed by the Devi!. When this project is successful. De laubardemont 
decldes to summon father Borre again to perform the exorclsm to cure Jean ne 
I n  the presanca of the king's speciol deputy. During the exorclsm, Prlnce de 
Cond8, the Klng's deputy, gives o phlol centcining o drop of Christ's biood to 
Fether Borr6. By !he help of !he relic !he evli spirlt leoves Jeonne's body but ıı 
turns out, however. that the phiol was empty. 

Andrzei MAJEWSKI Krystyna JAMROZ 

A Stote Council between King Louis XII I  ond Cordlnol Rlchelleu. De Loubordemonl 
normtes the events that have taken place ot Loudun and accuses Grandier ar 
being the chlef culprit He odds that a pomphlel dlrected ogalneı the Cordlnol, 
and popers partcining to the celibacy of priests' were found ın Grandier's house. 
Prince de Cond8, witness of the exorclsm ot Loudun, pleads for Grondler and 
tries to convince the members of Council that Mather Jeanne's possesslon was 
o sheer fobrlcatlon. But his elforta are I n  valn . 
Grandier is arrested es he is about to enter the church. 

ACT lll 
Grondıer. in prison begs for God's help and mercy tınd he canfesses his sına 
to Father Ambroıse: He ıs tormented by fear and lonellness. 
Adam o nd Mannoury (summoned by De Loubardemont) are woiting for the orrlval 
of Grandler to lısten to hıs sentence. The iudge pronounces the verdict: Grondler 
has been sentencad to be tortured ofter whıch he will be burned ot the stoka 
for hıs associotion wıth the devil, hıs licentıousness and his blasphemy. After 
llstenıng to the sentence Grandier states that he never has performed black 
magic ond that he ıs not guiity. Lcubordemont trles to persuade him to slgn o 
forgad document which would make him seem to pfeod guılty. Grondier refuses. 
Mather Jeonne can not fınd any peoce and tries. to commit euicide but the nuns 
manage to prevent her from committing this sin. 
The atrocius tarturas ınfiicted upon Grondier cannot moke him admit the offences 
whıch he has not commııted. The sentence is curried out: Grandier perlehes ot 
the stoka. 

KRZYSZTOF PENDERECKI 

Penderecki, 1933'de Krakovi yakrnındoki Debice'de doğdu. Lutoslawski ile bir
likte yalnızca Polanya değil, dünya müziğinin ünlü bestecilerindendir. Her iki 
sonatcı da, büylık halk kitlelerine ilk defa, vahşi ve sevimsiz gelebilen öncü 
(ovont-gordeJ sanatı. anlaşılır ve sevilir bir koltıyiık itersinde yazıp, sunobilmlf
lerdir. 
Pendereıcki'de bu, sihirboz gibi kullandığı orkestrosıyla, çekici ve müzikal etki
ler yaratmo yoluyla boşorılır. Bu bakımdon stili heyecanlı, akıcı ve dramatiktir. 
Pandereeki eğitimini Krokovi'de Artur Molowski ile yapmış. 1959'da "Strophes 
emanations" ve "Dovud'un psolmodileri" adlı yapıtlorıyio gene besteciler aro
sındo acılan yarışmaların birinci, ikinci ve ücüncü ödüllerini kazanmıştır. Bere
ketli bir S\Jnatcı olarak ardı sıra yazdığı pek cak yapıtıarı orasında "Hiroşima 
Kurbanları icin Ağıt" ile "Luka Pasyonu" ve "Stobat Mcter'' en ünlülerldir. "Lou
dun Şeytanları" adlı operası, bu cak yönlü soneteının dramatik olanda da ne 
kadar güciU olduğunu dünyaya tanıtan bir eserdir. 
Eserin librettosu Aldous Huxley'in "The Devila of Loudun" (Loudun Şeytanlorı) 
isimli mistik görünüşlü eseriyle John Whiting'nın "The Devils" (Şeytonlar) adlı 
drcmından cıkarılan ve Ludwik Erhordt tarafındon düzenlenen bir operadır. Konu 
XVII. yüzyılda, Orta Fransa'nın kilise ve mooostırlarıylo ünlü ve Kolvenist'lerin 
bir boşkaldırma yeri olan Loudun kasabasında gecer. Huxley, bu konuda katelik 
bağnozlığının. dini �apı k - heretik soyılonlcra karşı uyguladığı insanlık dışı dav
ranışları ve günah korkusuyla, istemeden günah işleyenierin ruh haletine bu 
eserde eleştıren bir gözle bokmaktadır. 

Prof. Dr. Bülent TARCAN 

KRZYSZTOF PENDERECKI 

Pandereeki wos born in 1933 at Deblce, near Cracow. olong wlth Lutoslowski, 
he is one of the most ıomous of the Polish composers. These two great artiste 
hava ıntroductd o certain charm and sensitiveness into this avant-garde form 
of ort which might sametimes seem incomprehenslble or even wild to the masses. 
Pandereeki ochieves this effect by usıng the orchestro Ilke o magiclan. His style 
ıs excitıng and fluent. yel dramotic. 
Pandereeki took music ıessons from Artur Malowski in Cracow, and at o 
competitıon organized omongst young compesers in 1959, he recelved ıst. 2nd 
and 3rd owords with hıs cornpositıons entitled "Strophes emanatlons" and 
"Dovid's Psalms". 
The prolific Pandereeki produced mony works but his best known are "Eiegy for 
the Vıctıms of Hıroshima", "Luke's Passion" onJ "Stabat Moter". His opero 
entıtled "The Devils of Loudun" proves hıs striklng drametle style to the world. 
The opera's l ibretto is bosed on Aldous Huxley's mystic book whlch beers the 
same title. os well as on John Whitl ng's play "The Devils". The story wos 
adapted lnto an opera by Ludwik Erhordt. The story takas place at Loudun. o 
town in central of Fronce, fomous for Jts monasteries and churches. During the 
17th century tJ-o�: Calvinists rebelled. Huxley teııs of cnd vlews with crlticism the 
fnnotic cotholıcs committlng blgger sins wlth their lnhuman attitudes than those 
whom they consldered to be slnners. 
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BALE VE DANSLAR 

BALLETS 

AND DANCil 



NIKOLAIS DANS. TOPLULUGu 
NIKOLAIS DANCE TIIEATRE 
Llsbeth BAGNOLD 
Lynn LEVINE 
Jude MORGAN 
Gerald OTTE 
Carlo PELLEGRINI 
Chrls REISNER 
Jesslca SA YRE 
Kar'en SING 
James TEETERS 
Joseph ZINA 
Koreografi ,  Ses, Kostüm ve Işık Düzeni 1 
Choreography, Sound Score, Costume and 
Lighting Design : 
ALWIN NIKOLAIS 
Gösteri Sahne M üd ü rü 1 
Production Stage Manager : 
William DAVIS 
Tekn i k  Müdür  1 
Technica l  Director : 
Mark Joseph LIGHT 
Elektrik Sorumlusu 1 
Master Electrician : 
Robert BRENNER 
Müdür Yardımcısı 1 
Assistant to the Manager : 
Paula PEVZNE R  
Kostüm M üdürü 1 
Costume Di rector : 
Frank GARCIA 

Nikolais Dance Theotre, 
M urray Louis Dance Company 
ve Louis - N ikolais 
Dance Theatre Lab kôr a macı gütmeyen 
Chimera Foundation for Dance l nc.' in 
b ir  bölümüdür. 
Yönet.men : 
Betty YOUNG. 
The N i kolais Dance Theatre,  
the Murray Louis Dance Company, 
a nd the Lou is - N ikolais 
Dance Theatre Lab a re components 
of the Chimera Foundation for 
Da nce, Ine. ,  o not - for - profit 
organiz•Jtion. 
Executive Di rector : 
Betty YOUNG. 

Bu gösteri ler Amerikan Basın ve Kültür Merkezi 
n in  işbirl iği i le  gerçekleştiri lm iştir. 
These performances have been made passible 
with the help of the American Cultura l  Centre. 



• 
29, 30.6.1978, 
Açıkhava . Tiyatrosu, 21 .30 
Open Air Theatre, 9.30 pm. 



• 
1 .7.1 978, 
Açıkhava Tiyatrosu, 21 .30 
Open Air Theatre, 9.30 pm. 

G ROTTO'dan Üçlü Düet 1 

New York on February 1 7, 1 973 . 
STYX ( 1976) 

1 .  Toplu luk 1 Company 
2. Jessica SAYRE, Joseph ZINA 
3. Toplu luk  1 Company 
4. Lisbeth BAGNOLD ve 

Triple Duet from GROTTO (1 973) 5. 
Dansçı lar  1 Performed by : 6. 

Toplu luk / · and the Company 
Gerald OTTE, James lEETERS 
Toplu luk 1 Company Lisbeth BAGNOLD, Jude MORGAN, Jessica SAYRE, ?. 

Karen SJNG, James lEETERS ve 1 Lynn LEVINE,  Carlo PELLEGRINI, 
Chris REISNER, Karen SING, Joseph ZINA 

and Joseph ZINA 
"Grotto" National E ndowment for the Arts, 
Wash ington D.C. 'n in bağ ışı  i le  
gerçekleşmiş ve prömiyeri 
1 7  Şubat 1973'de New York'dak i  
Brooklyn Müz ik  Akademisi 'nde yapılmışt ır. 

"Grotto" was commissioned 
by a grant from the National 
Endowment for the Arts 
i n  Wash ington.  D .C . .  a federa l agency.  
The work was premiered at the 
Brooklyn AC'.:ıdemy of Music i n  

8. Jude MORGAN, Gerald OTTE, James lEETERS 
9. Toplu luk  1 Company 
"Styx" National E ndowment for the Arts. 
Wash ington D.C. 'n in bağışı ve buna 
ek olorak New York State Counci l  
on the Arts'ın katkı larıyla 
gerçekleşti r i lmiştir .  Eserin prömiyeri 
3 Ağustos 1 976'da New York City'deki Beacon 
Tiyatrosu'nda yapı lm ıştır . 
Gamelan emprovizasyon ları 
Wesleyan Ün iversitesi M üzik Bölümü 
üyeleri torotından yapı lmışt ır .  



E lektron ik  seslerin oluşturulması 
ve düzen lenmesine Andrew Rudin 
yardımcı  o lmuştur. 
Diapozitifler : 
Tom Caravaglia. 

"Styx" was c o m m issioned by o g ra n t  from 

the N a t i o n a l  Endow m e n t  for t h e  

Arts i n  Wash i ngto n .  D .C . , a federa l  a g e n cy . 

Addit icnal  s u pport for the 

mount ing o f  the p rod uct ion was provided 

by pub l i c  funds from the New York 

State Cou n c i l  o n  t h e  Arts. 

The work was p re m i e red at the Bt'!acon Theo tre, 

New York City on August 3, 1976. 
G a m e l a n  i m provisa t ions by m e m be rs 

of t h e  M u sic Department,  Wesleya n 

U n iversity.  Andrew R u d i n  a ssiste d  

in  c rea t i n g  a n d  i ntegra t i n g  som e o f  t h e  

electro n i c  s o u n d s  a n d  the e d i t i n g  o f  the score .  

Photographed sl ides b y  : 
Tom Caravaglia . 

••• 

GALLERY ( 1978) 

1 .  Toplu luk  1 Compa n y  
2. Lisbeth BAGNOLD, Jude MORGAN, 

Jessica SAVRE ve Top lu luk  1 
a n d  the Company 

3 .  Karen SING ve 1 a n d  Lynn LEVINE 
4 .  Toplu luk 1 C i mpany . 
5. Lisbeth BAGNOI,.D, Jude MORGAN, 

Carlo PELLEGRINI, Chrls REISNER, 
Jessica SAVRE, Joseph ZINA 

6.. Gerald OTTE ve 1 a nd James TEETERS 
7. Top lu luk  1 Company 
"Gal lery" Nationa l Endowment for the Arts, 
Washi ngton , D.C. 'n in katkısıyla 
gerçekleşti ri lmişt ir. 

" G a l lery "  was com m i ssio ned 

by ·.:ı grant from the Nat ional  E n d ow m e n t  fo r 

the A rts i n  Wa shi ngton,  D .C . ,  
a federa l agency.  



LENINGDD MALY AKADEMIK BALESi 
BALLET Of TRE LENINGRAD 
MALY ACADEMIC TREATRE 
• 
3.7.1978, 
Açıkhava Tiyatrosu, 21 .30 
Open Alr Theatre, 9.30 pm. 

S0VARiLERIN MOLASI 
HAL T OF THE CAVALRY 

Müzik 1 M usie by : 
ı. Armsgelmer 
libretto ve koreografi 1 
Libretto and ehoreography by : 
M. Petipa 

GAYANE 
l l .  Perdeden bölümler 1 
Frogme n ts from Aet l l  

Müzik 1 M usie b y  : 
A. Khachaturyan 
Koreogrofi 1 Choreography by : 
B. Eifman 

Danscı lar  1 Daneers : Donsçı lor 1 Doneers : 
L. FILINA, N. YANANIS, T. STATKUN, K. NOVOSYELOV, 
A. YEVDOKIMOV, A. SIDOROV, T. FESENKO, V. OSTROVSKY ve 

E.  MYASISHCHEV, V. DOLGALLO, topl u l u k  1 ond the eompcı n y .  

G. ZAMUEL, V. PECHERSKY 

Bu gösteri ler Türk - Sovyet K ültür Ani\Jşmosı çercevesinde .gerçek leştirl lriı iş{ir. 

These performonees have been reo l ized though the Turkish - Soviet Culturo l  Agreement. 

Bu gösteri PROFiLC HOLDiNG A.Ş. - PEG SANAYil A.Ş.n in  değerlı Katkıları i le gerçekleşti ri l mişt ir .  

This perfo rmonee has been mode pos s i b l e  th·.:ı n ks to o donat ion from the PROFILC HOLDING A.Ş. 
PEG SANAYii A.Ş. 



4.7.1 978, 
Açıkhava Tiyatrosu, 21 .30 
Open Air Theatre, 9.30 pm . 

• 
GISELLE 
l l .  Perdeden bölümler 1 
Fragments from Act l l  

Müzik 1 M usic by : 
A. Adam 
Koreografi 1 Chor'eogra phy by : 
J. Perrot, M .  Petipa 
Da nsçı lar 1 Daneers : 

Gisel le : T. FESENKO 
Kont 1 Count Albert : 

A. SIDOROV 
ve toplu luk  1 and the company 

RAPSODI 1 RHAPSODY 
Müzik 1 M usic by : . 
F. l.,lszt 
Koreografi 1 Choreography by : 
lvanov 

çiÇEKLERIN ŞENLIGI 
FESTIVAL OF FLOWERS 
M üzik  1 M usic by : 
E. Helstedt 
Koreografi 1 Choreography by : 
A. Bournonvllle 



• 
5.7.1978, 
Açıkhava Tiyatrosu, 21 .30 

Qpen Alr Theatre, 9.30 pm. 



"PACH1TA" Bulesi nden Grand-pas 
Grand�pas from the Bal let "PACHITA" 
Müzik 1 M usic by : 
L. van Beethoven 
Koreografi 1 Choreography by : 

M. Petipa 
DanS(:ılar 1 Daneers : 
T. FESENKO, N. DOLGUSHIN, 
E .  ALKANOVA, G.  SHAKIROVA, 
A. SIDOROV, T. GORYSHINA, 
V. KHUSNULOVA, A. MALYSHEVA, 
T. STATKUN 
G ISELLE 
l l .  Perdeden bölümler 1 
Fragments from Act l l  

Müzik 1 M usic by : 
A. Adam 
Koreografi 1 Choreography by : 
J. Koralll, J. Perrot, M .  Petlpa 
Danscı lar  1 Daneers : 
Gis€l le : T. FESENKO 
Kont 1 Count Albert : 

A. S!DOROV 
ve toplu luk  1 and the company 

GENÇ KIZ VE SERSERi 
YOUNG LADY AND THE HOOLIGAN 
Müzik 1 M usic by : 
D. Shostakovich 
Kôreografi 1 Choreography by : 
K .  Boyarsky 
Danscı lar  1 Daneers : 

S. SHIROKIKH, E. MYASISHCHEV 
GAYANE 
l l . Perdeden bölümler 1 
Fragments from Act l l  
Müzik 1 M usic by : 
A. Khachaturyan 
Koreografi 1 Choreography by : 
E. Elfman 
Dansçılar 1 Daneers : 
T. STATKUN, A. SIDOROV 
ve top lu luk 1 and the company 

"ANTUAN VE K LEOPATRA 
Balesinden Adagio 
Adagio from the Bul let 
ANTHONY AND CLEOPATRA 
Müzik 1 Music by : 
E. Lazarev 
Koreografi 1 Choreography by : 
Chernychov 
Danscılor 1 Daneers : 
V. MUKHANOVA, V. OSTROVSKY 
ve toplu luk  1 a nd the company 

CICEKLERIN ŞENLIGI 
FESTIVAL OF FLOWERS 
Müzik 1 Music by 
E. Helstedt 
Koreografl 1 Choreography by : 
A. Bouronvllle 



SENEGAL ULUSAL BALESi 
THE NATIONAL BALLET OF SENEGAL 



"SIHIRLI SE·NEGAL" 
"THE FAIRY SENEGAL" 

• Genel Müdur 1 General Director 
6, 7, 8, 9, 10.7.1978, Maurice Sonar SENGHOR 
Açıkhava Tiyatrosu, Müdür  1 Director : 
21 .30 

. Mamadou M BAYE 
Open Air Theatre, 
9 30 Bu gösteri Momadou MBAYE ve . pm. . 

Abdou Mama DIOUF�un artistlk 
işbirl iği  i le 
M.aurice Sonar SENGHOR 
torotından gerçekleŞtiri lmiştir. 
This performanca 
has been made possible 
by Mourice Sonar SENGHOR 
with the co-operation 
of Mamadou M BAYE and 
Abdou Mama DIOUF. 

Mal i  Yönetici 1 
Financial Administrator : 
Babacar M BENGUE. 

Line SENGHOR'un kostümleri 
Danlel SORANO Ulusol Tiyatrosu 
atölyelerinde gerçekleşti ri lmişti r. 
The costumes by Line SENGHOR were made 
in  the workshops of Danlel SORANO 
Notional Theatre. 
Aksesuarla r  1 Accessories by : 
Abdouleye CAMARA 
Reji 1 Directian : 
Dllmo KOUVATE 
Dekor 1 Settings. by : 
Moustapha TOURE, D.dnlel SORANO 
Ulusal Tiyatrosu Başdekoratörü 
Chief designer of the Daniel 
SORANO National Theatre 
Dekaratörler 1 Designers : 
El Hadll Mallck SV, Mamadou SARR, 
Djlmo KOUVATE, Keba DIOUF 
Bu gösterideki falklor öğeleri 
Maurice Sonar SENGt!.OR ve Mamadou M BAYE 
tarafından Casamance, Doğu Senega i '  ve 
Saloum bölgelerinden derlenmiştir. 
The foiklore elements for this performanca 
have been collected from the 
reg ions of Casamance, East Senegol 
and Saloum by Maurice Sonar SENGHOR 
a nd Mamadou MBAYE. 

,Toplu luk Müdürü 1 Director of the Company : 
Mamadou MBAVE 
Yardım<(ı Müdürler Komitesi 1 
Assistant Committse of Directors : 
Babacar M BENGUE, Abdoulaye CAMARA, 
Djlmo KOUVATE, lbrahlm CISSE, 
Fanta TÇ>URE, Rokhaya NDOYE 

Bu gösteri 
HÜRRI.YET GAZETECILIK VE MATBAACILIK A.Ş.nin 
değerl i  katkı ları i le  gerçekleştiri lm iştir. 
This performanca has been made possible 
thanks to a donation from the 
HÜRRiYET GAZETECiLiK VE MATBAACILIK A.S. 



"SIHIRLI 6ENEGAl" 

1. - SAllCOUNOA 
Dembo odh bir delikanlı, Iki kış önce Ant.:ı adlı bir genekıza rastlar ve aşık olur. Oembo zengin almodıQı 
Için genekızın allesi bu aşka karşı çıkar. Delikanit para kozanmak ve sevgilisiyle evlenebllmek icin )f 
or\lmovo karar verir; ulkeslnl terkeder. 
Para kazanır ve Anta'yı bulmak Icin tekrar Dekor civarındaki Wakhlnone kosobosınc döner. 

Tablo 1 :  
Kasaba meydanında yapılan brl şenlik sırasında Anto'nın orkodoşlorı, Peuhls kabllesinden olon Anto ve 
allealnln başka bir yere gôc ettiklerini Oembo'yo haber verirler. 

Tablo 2 :  
Dembo yollara düşer ve Djlgulnoum kasaba"sırıo gelir ve Essomall onuruno tertiplenen şenilkiere kotıhr. 
Easomoll, oloQonUstli guclere sahıp olduQuno Inanılan bir alsone kohromonıdır. 
Dembo, Anto ve olleainln bu kasoboda pek kısa bir aure koldıkton sonra Senghal kosobosrno giltikle· 
rini ö(ırenlr. 

Tablo 3 :  
Sahne ı :  Songhal k'Jsobosı susuzlukton kırılmoktodır, mahsul mohvoımuş, kuyular kurumuş ve oclık 
başlamıştır. 
Sahne ll : Kosabanın uzerine çôken bu le�Jkenen kurtulmak ıcın boıı kosabahlar buyüeunün yardımı· 
nı Isterler. Buyucu, yoQmur tonrılorıno boşuno yo111orır Ancck, kusobonın ruh801 !)aşkanı Soltlgul başka 
bir guce sahiptir ve leloketa son verecek olon yoQmuru ge:ırecektir. Y�mur yoQor. Kosaba halkı Sol· 
tigui'ye şükranlarını sunarler 11e sevine içinde göQun ryılıksevorliQinl kutlar. 
Dernbo. Anto'vı aramak içın Senghorden ayrıtır 11e Konderi kosabasının yolunu tutar. 

Tablo 4 :  
Dembo Konderi kosobosrno gelır Kosaba halkı neşe Jelnde torlolordo çohşmoyo hozırlonmoktodır. Dem· 
bo, sonunda Anto'yı bulur. 

Tablo 5 :  
Konderi kasabası halkı Dembo ıle Anto'nın buluşmalarını kutior. Ancak Anto'nın ailesi bir *.e'z dohc 
karşı cıkar· Anto, balıkçı B::rkorv lle nişanlıdır 

Tablo 6 :  
Sonunda Anto'nın allesi Iki gencin avitnmesine razı olur. Arkadaşları Anto'nın. düQun hozırlıklotıno var· 
dım ederter ve onu düOön evıne götururlcr 

Toblo 7 :  
Balıkçı Bokory namusunu lekeleyen bu olaydon dolayı lntıkom olmoyo and ıccr ve Buyük BöyücUnUn 
yardımını Ister. 
Buyuk Buyucü Dembo"yu ormono gOturur ll(! onu buyulcr. 

Tablo 8 :  
Dembo'nun buyulenme torenl. 

2 - PEUHLS"lÜ AKROBATIK DANSCILAR 
3 - FINAL 



FAıRV SENEGAl' 

1. SAUCOUNOA 

T"'o years belore. Dembo n· et on{! lo'J ı ın love ..,. th t··e prt'lty Anro Hu lom••v retuse ıtıeır wtsh to 
mcırv as Dcmba wos poar TlıNrıtorrı the vourıq morı lrıtı home ta tırıd wcrk ond moke hıs fertuna 
sc os. ıo mo•rv Anto 

Dembo returns once morc to Wokhonoıı� ncor Dokor to !•nd h.<; beıove'i 1\n:o He tıos now eorned the 
moncv he needs ıo mmrv hPr 

Ac1 1 
Wr,pn Dembo orrıves ttft're s. testıvıty ııı th� vılll:lqf' squorl" Anıa·s lrıends teli hım that shc anel her 
ıam •. v have em groted to on:.· ı her ,,ııo�ı� 
Act 2 · 
He ıeuves at cınce o nd go� to 1'" v :age ol Dı•quı nocım The tc. ın the honour of Essomoil. o tcgendory 

1 guer "Aı·th supPır\tılu roı po-.v�>rs s br. ng hcid H re. Dcmbo lf'orns ı.tıoı An to and her ıomıl�· have stoyed 
ın thıc; vıllagt> on•v bt•elly on theır woy to onothN trıwn r:otıen Songno 

Act 3 
ScC'nc ı Songııo. ıS  sulıP•ı111"' lrom fl'Olırınt Tnp r.ro;ı o;;, ıll'sıroyed, the wells have dned up and 
lomıne h-.Js &torted 
Scone U SC'mc ot the v.ııoqers go to the w ten dO(.t��� lo· he p out h(' l:::ı ıs to brıng the benef.c•ol 
raıns The Holy Mmı Soltıguı ıs the h':!od ol ıne v•llo•)· c " .·1 �� • rı ı•r powers·th,., tJ•ns storı Ttıey 
gıve ıhonks ıo hım ond thE' generous skıes 
DembO :eoves Snnqh(l· :o f n1 A ... , ro eınj rie<: de:> to Q<l arı ıo Konderı. 

Acı 4 
Oembo orrıves when the tıoopy peopıe ot Konderı o•e geıtrrıg wody to go to the f,eıds Here Dembo 
lınds Anto 
Act 5 
Joy ıs m the o ır ond the peopte ceıebroıe the mee ı.ng oı the ıovers but Anıo·s lomı1y once more 
opoose ın� motcıı os tlıe young g·r1 has bcen t:Ptrottıed ıo Bokory the losh<Jrmon 

Acı 6 
Eventuolly. Anıo·s h.ımily reconcıle themseıves to tho morrıoge Frıends tıelp w1th the preporaı�ons 1or 
ıtıe wedd·ng and occompony Anıo to her new home 

Acı 7 
Bokorv. the f,sherman. sweors ıo ıake hıs revenge, os ıosrng Anto has d�shonoured hım He goes ıo 

the Wıth Docıor for help The W.tch Docıor ıoı..es Dembo to the ıo�esı ond cosıs o soeıı on hım 

Acı 8 
Thıs sc en c shows the cetemonv durınq whıch Dembo .s bowıtched 

ll THE ACROBAT!C DANCERS FROM THE PEUHLS TRIBES 

lll THE GRAND FINALE 



''PIRIN, 
li1JIIGiidiDN IIALK DANSIARI 

ENSEMBLE or BULGARIAN 
fOLK DANCES AND SONGS 
Bu gösteri ler Türk - Bulgar Kü ltür Anlaşması çerçevesinde gerçekleşti r i lmiştir. 
These performances have been rea l ized through the Turkish ·· Bulgarian Cultura l  Agreement .  



• 
8 .7.1978, 
Yedikule Açıkhava Tiyatrosu, 18.30 
Yedikule Fortress, 6.30 pm . 

• 
9.7.1978, 
Gülhane Parkı, 17.00 1 
Gülhane Park, 5 pm . 

• 
10, 1 1 .7.1 978, 
Rumellhlsan, 21.30 
Rumellhlsar Fortress, 9 .30 pm. 



-

fiESTA DE ESPANA 
Manollta - Rafael Agullar 

12, 13, 14, 15.7.1978, 
Açıkhav43 Tiyatrosu 21 .3Q 
Open Air Theatre, 9 .30 pm. 

• 

ı. Bölüm 1 Part ı. 

AIRES. NAVIDENOS 

Vllltıncicos - Sevillanas - Alegrias - Verdiaiee 
Noell kullamtık Için çeşitli şarkı türleri vardır : , Bir 
yandan şi irsel, diQer yandan çok anlamlı olan bu 
şarkılar kişisel duygulan yansıtır. Bu tür, tüm Is
panya'da cak popüler olmokll:ı beraber en fazia 
Endülüs'de ve özellikle Sevll, Cadiz ve Malaga'do 
sevilmektedlr. 
The re are .many form s of artistıc expressian for 
commemoroting the birth of Jesus Christ ot 
Christmas and up to Epi phony. Christmos corols 
o re. on the one ha nd very poetic and on the other 
cleorly understondoble, and one is able to form 
o n  individuol im pressian in line wıth one's personal 
woy of celebroting this event. This form of art is 
populer throughout Spoın, principally ın Andolu
sic, especiolly in Seville. Codiz and Mologo. 

OFERTORIO DE LA ALBERCA (Salamonco). 

Solist 1 Soloist : · Manollta 
Bu dans, 15 AQustos Meryem Ana ŞenliOI törenini 
simgelemektedir. Kentin tüm gene kızlarıneo ha
zırlanan bir armaQon mihraba kanmadan önce, 
gene bir kız "Sunma Dansı"nı (Mayordoma) ya
par. Alberca, Sierra de Froncio'do bulunmaktadır. 
Fransız kökenli hacı ve Stıvaşcılar, bu bölgede 
Araplara karşı savaşmışlar, buraya göç edip yer-
leşerek, bölgeye bu adı vermişlerdir. 

· 

This donce introduces o ceremonv in celebration 
of the 15th of August - Feost of the Holy Virgin. 
An arnement made by the girls of the town is 
brought to the alter. l t  is preceded by o malden 
daneing the "Moyordomo" - do nce of the offering. 
Alberco is located in Sierro de Francio, so nomed 
becouse o f  the French origin of its peopie's 
oncestors. Mony French pilgrims and warriors 
fought i n  this region ogainst the Arabs. Severol 
o f  them settled there and founded colon ies. 

ROMERIA A SANTIAGO DE COMPOSTELA 

(Gallcia) 
Gallçya'nın bir takım eski dana ve şarkıları Keit 
kökenlidir. B\1 dans ve şarkılar, kilise lle sıkı baO· 
lanıısı olduQundon yüzyıllar boyu dei)IŞikiiQe uO
romadan. günümüze kadar gelmiştir. Bu dans Için 
veslle olon şenilkler narmal olı;ırak bir "Ramerio" 
(hac yürüyüşü) lle başlar . .  Bu Sontloga Rome,rta' 
sındo Canıbodos insanlanndaki neşenın nasıl yo
yıldıOı cak iyi görülmektedir. 
The dances and songs of Golicia, same of which 
are very old, are o f  Celtic origin. Through! their 
close connection with religious rites. these songs 
and donces have withstood the passage of time. 
The festivities usuolly begin wlth o Ramerio or o 
pilgrimage which serve as o start for the donce. 
Through this Romeric from Sontiogo one can 
sense the feeling of ıoy and eletion spreoding 
amongst the people of Combados. 

FLAMENCO JONDO - CANA, SOLEARES 

/llanollta ve 1 and Rafael Agullar 
F,Jamenco sonatı Ikiye ayrılır. Bunlardon biri bu 
türün en eski şekli olon. Jondo, dl(jerl Ise daha 
hafif ve kıvrak şekli olan Chlco'dur. Saioreos, 
Fiomenco şorkılarının dl(jer bütün biçimlerini et
�lieyen temel şarkılordır. Cona Ise daha çok (Un
seldir. 
The ort of the Flamenco can be divided into two 
styles: One is colled Jondo and is the oldesi of 
this from of ort. The other ıs calied Chico and 
presenis o lighter and more ployfui form of 
Fiamenco. The Soleores ore the main songs 
whioh have influenced all other forms of Flomenco 
singing. The Cana is considered more liturgical. 

JOTA VALENCIANA 

Volencla şenlikleri yemiş bahçelerinin zenginlll'li
ni yansıtır. Bu bahçeler Romalılar tarafındon ya
pılmışsa da, Arapların suni sulama teknllllnl bil
meleri nedeniyle, bunların egemenlikleri sırasın
da en verimli devresini yaşamıştır. Böylece ·ülke 
bir renk cümbüşüne bürünmüştür. Arapların, Kas
tilyo ve Aragen'dan çekilmelerine raQmen, müzi
kal etkileri bugün hôlô Jota'lardo duyulur. 
Here the weolth cf 

'
the Volencia orchords i s  

reflected. Gordens whıch were l o i d  out  by the 
Romans, began to flourish under the rule of the 
Arobs, os they mostered the arı of irrigation ond 
the !and blossomed with o myriad of colour. 

Though they left eastılle •Jnd Arogon, one can 
stili hear signs of their musical influence in the 
Joto . 







• • 

TIYATROLAR 

TEATRE S 



''DEVEIGJIU,,KJlBA.RE TIDTROSU 
''DEVEIGJŞU,,CABA.RET. TIIEATRE 
CIKTlK ACIK ALI N LA ( i n  Turkish ) 

• 
1 ,  2, 3, 4.7.1978, 
Rumellhlsarı, 21 .30 
Rumellhisar Fortress, 9.30 pm. 

ı. Bölüm 1 Part ı .  

GiRiŞ ŞARKISI (Ouverture ) 

Yaza n 1 Written by : 
Haldun TANER 

M üzik 1 M usic by : 
Rupen ÖZER 

VATAN KURTARAN ŞABAN ŞARKISI 

Yazan 1 Written by : 
Haldun TANER 

Müzik 1 Music by : 
Arif ERK i N  

Bu  gösteri ler PROFiLO HOLDiNG PEMKO SANAVii A.Ş.n i n  değerli katkı ları i le  gerçekleştiri lmiştir .  

These pertormances have been made possible than ks to a donation from the PROFILO HOLDING 
PEM'KO SANAVii A.Ş. 



VATAN KURTARAN ŞABAN 

Yaron 1 Written by : 
Haldun TANER 

Oynayo n l a r  1 Actors : 
Metin AKPlNAR - Ahmet GÜLHAN 
Atillô PEKDEMIR - Aytaç ÖZTUNA 
Perran K UTMAN - Zeki ALASYA 

ASTRONOT NIYAZi 

Yaron 1 Written by : 
Haldun TANER - Zeki ALASYA 

Oyrıayo nlar  1 Actors : 
Metin AKPlNAR .. Perran K UTMAN 
Atillô PEKDEMIR - Ahmet GÜLHAN 
Zeki ALASYA 

HABU DiYAR 

Yazan 1 Written by : 
Bedrl Rahmi EYÜBOGLU 

M üzik 1 M usic by : 
Altan IRTEL 

Oynayonlar  1 Actors : 
Metin AKPlNAR - ZEKI ALASYA 
Ahmet GÜLHAN - Atlllô PEKDEMIR 
Aytaç ÖZTUNA - ·  Perran K UTMAN 

YASAK KELIMELER 

Yazan 1 Written by : 
Haldun TANER 

M üzik 1 M usic by : 
Altan i RTEL 

Oynaya n 1 Actor : 
Zeki ALASYA 

• • •  
l l .  Bölüm 1 Part 1 1 . 
DÜN BUGÜN 

Yaza n  1 Written by : 
Haldun TANER 

Müzik 1 M usic by : · 

Altan IRTEL 

Oynayanlar 1 Actors : 
Atlllô PEKDEMiR - Ahmet GÜLHAN 

DEV AYNASI 

Yazan 1 Written by : 
Umur. BUGAY 

lv1üzik 1 M usic by : 
Rupen ÖZER 

Oynayonlar  1 Actors : 
Metin AKPlNAR - Zeki ALASYA 
Ahmet GÜLHAN .. Perran K UTMAN 

HANELER 
Yaron 1 Written by : 
Umur BUGAY 

Oynayonlar  1 Actors : 
Zeki ALASYA - Metin AKPlNAR 
Aytaç ÖZTUNA . .. Atlllô PEKDEMiR 
Perran KUTMAN - Ahmet GÜLHAN 

YALAN DÜNYA 

Yazan 1 Written by : 
Ferhan ŞENSOY 

Oynayo n l a r  1 Actors : 
Atillô PEKDEMiR - Ahmet GÜLHAN 
Metin AKPlNAR - Zeki ALASYA 

BiTiŞ ŞARKISI 
( Fina le) 
Yaron 1 Written by : 
Haldun TANER 

M üzik 1 Music by : 
Ruben ÖZER 



SiYAH TiDTRO,PRAG 
BLACK TIIEATRE,PRAGUE 
Sanat Yönetmeni 1 Artist ic Dı rector 
Jiri SRNEC 

• 
"UÇAN BiSiK LET" 

"THE FL V ING BICYCLE" 

10, 11,  12.7.1978, 
Atatürk Kültür Merkezi, 21 .30 
Atatürk Cultural  Centre, 9 .30 pm . 

Tablo 1 . - HEYKEL 
Aşk Tanrısı Eros·un heykelinin acılışında Jane ile Peıer'e Eros'un oku ısobel eder. Ancak, Peter'in ko· 
rosı oıocOnüstu bir duşUnce ıle doludur: Ucon bir blsıklet yapmak. 

Tab� 2. - AŞK MOZESI 
Okunun etkısız kolması uıerıne Aşk Tanrısı Eros. Peıer"i aşık etmek Icin tüm hunerlerlni gösterir oma 
bu çaba boşunadır! 

Tablo 3. - ATEŞ 
Aşk oku Jono'yo Iyice soplondıCındon. ateşli bir s�uk oıgınhQtndon yotoQo duşer. 

Tablo 4. - MUCIOIN ATELYESI 
Peter büyük bir sabır ve goyretle ucon bisikletini tamamlar. Ancak bu buluşuylo Jane'nın kolbini ko
zonocoQını sonırken, daha pratik yorodılışlı rakibi Redner'e yeni bir şans tanıyon gercel}l görür. 

Tablo 5. - DECIŞIM 
Peter'ı aşık edemedıl)ıni garen Aşk Tonnsı Eros. son bır çareye başvurur: Peter'den kendi yerine 
gecmesini ister. Peter şaşkınlık iclnde bu ist�! kabul eder. 

Libretto. M üzik ,  Reji 1 
Libretw, Music, Production by 
Jiri SRNEC 
Dramatürji 1 Dramatized by 
Dr. Petr BARTA 
Dekor 1 Sett ings by 
Bohumil ZEMLICKA 
Kostüm 1 Costumes by 
Jarmila KONECNA 

Tablo 6 .  - ACIKHAVA LOKANTASI 
Yuzu değişmeyen, fakat gunluk uQraşılorından kurtulup yalnızca gönul ışleriyle ilgilenen yeni Peter'in 
karşısında. rokibı Jono·nın stızlusüntın hiçbır şansı kalmamıştır. 

Tablo 7. - GEZINTI 
Peter yeni kişitrl)inı ayiesine benimsemiştır ki. Jono bu kişinin gercekten eski tonıdıOı Peter olup ol-no
dıl)ındon şüphe eder 

Tablo 8. - BIR AŞK MOZESI DAHA 
Gercek Peter, --oma Aşk Tonnsı Eros'un görünümunde- becerık&izlll)inl inkôr eımemekte. fakat yeni 
rolünde de bulucu zekösını kullanmaya başlamıştır. 

Tablo 9. - YiNE MUCIDIN ATELYESI 
R&dner'in, rakibinl sat dışı bırakmak icin yoptıl)ı kötü davranışlar ve Jaoo'nın bacolomosı lle gerilim 
en yüksek noktasına utaşırken, Peter gercek klşllll)ine döner. 

Tabto 10. - oOCON 
Peter'in zekösı bısiklete kanat, Jane'nın gUzellil)i tse halillik bohşeder ve karşılıklı sevgi her ikisinin 
Uçan Bisiklet'le buluUora yükselmesini sol)lor. 



Görünen Sanatçılar 1 The seen Artists : 
Peter, genç mucid 1 a young inventor : 
Petr POPELKA 
Jana, genç kız 1 a young g irl : . 
Jana NYGRYNOVA 
Jana'nın annesi 1 Ja na's Mother : 
Vladimir K UBLCEK 
Jana 'n ın  bobosı,  doktor 1 Jana's Father, a doctor : 
Ales KOUDELKA 
Redner, Jana'nın sözlüsü 1 Jana's f iance : 
Richard SLANINA 

Bu gösteri ler TÜRKiYE ŞiŞE VE CAM 
FABRiKALARI A .Ş. n in  değerli katkı ları  i le  
gerçekleşti ri lm iştir.  
These pertormances have been made 
possib le than k s to o donation 
from the TÜRKiYE ŞiŞE VE CAM 
FABRiKALARI A.Ş. 

1 "" Flyıng Bıcvctc 

Scı:me ı The Scuiplur 
Ar ı ne unvc-luıq Pl tr w 1-nııw ot rrw �tı ,�,(1 ,,: Lı. rr-ı� �· •·. ' J· · '' ""''1 f' 
p, t�"rS nı nc1 -·; et�,,....,.,,._,., •· :� ı � ye. 

Sccne 2 : The Museum ol LOYC 
\'ll•f'n h·", Cl" •w tıros nn f','rn nrı p, trr_ Fr<"<: thı• Grıd ot lf'v" ''"'" ·ı'•· r tr r �  ' ·• .. 

Sccne 3 · Fever 
Th(' Orrcw ol l ov•• lırı• .,,., •1 "  ! J-,,.. " · � c•"'' " " l  ıir "!f1C'l • ı· ı ı t·p-r 

Scene <1 The Work�hop of th(' tnvt>ntor 
W;th gr�oı POI•'''l(" C'ıı·t • "  1 .  F' • ("< n.plt1•·S h f. r�g t o('vr!.· tt� :<: ı. O rıq t• ;·_ n Jc.,,.. !'> 11, ı•t 
wıth h·s onvt-nt·o·ı t.J;•' '"•" <: "'� r.o r " ,,,.f'; �,., . .,.,., . .,. � ,  .. ,�C' .:' � ·<: ., , .� fl'"'' , ,  nt r:• •• ,ı 

ScE'nO � l he Chi.III'Jf' 
Ac; t <os ı tıro G•·d "' lı �· •··-.ı • �t·cı rıvlhrıc) w. ı "•"• ' 1'"1"1 f,ı:ı '" .ow•. h,, rt·<;('•ı� • o • 1 
/i(' ırısısh Pcwı ctıcırıqc u•nc• ,, ı' t "1 <·"d 0"'1"'• u r""C<t'€:"1 :::• ••f"':lkrııbS c,.:• ı '  

Görünmeyen Sanatçılar 1 The unseen Artlsts ı 
Mirka ADLEROVA, Emma SRNCOVA, 
Dana SCHÖNWEITZOVA, lvana VITROVA 
Teknik Yönetmen 1 Techn ical Producer : 
Bohumil ZEMLICKA 
Teknik 1 Techn ic : 
Petr BARTA, Bohumil DIVIS, 
Milos KAUCKY, l l fa KADLEC, 
Voitech PECKA, Libuse DIVISOVA 
Produksiyon 1 Production by : 
Alexander GOLDSCHEIDER 
Bu eserin müziği Cekoslovak Radyosu 
Dans Orkestrası tarafından ça l ınm ıştır. 
The music has been played 
by the Czechoslova kian Radio Dance Orchestra . 

Scerıı:- f T"ıı:- Oı;erı Aır Rı:-stouıcırıı 
ı�,. ·•r;, '· hı•. !l(;t •ıorııı o '" ut•·••uri l"•rı 
'•(·�- r·•,r •- ' · ·  • n  , ... 1 1 ".CO" ı· 1 P�t· · 1 ·  
Sccnc .., The Promeoode 

ho;r rt ' t rrJ Pr:nr 

Sccne S Anather Museum of Love 
.... ı, ı ! 
ho•o '"rt--�· :• , '1<1 t· t:'•u·ıı hr ·v•·r" 

n ı:lwı • r '1 •ı �tıc r-

Sceııc 9 Once Morc In the W arkshop ol the ro�r oı: �. 
R• • ' 1 :1-: vr·· P< 1•·' • : \' hı "•''':1 'f �ıl J :• rı l' "'l'; th•· < 

· ·· ''.ı oqo n 
See'\(' ırı llıe Wcdding 

•uld<; ,., rı.;ı• l<"ı 1- � , f" J• -ırı t"ırrn ·, ı vr -ı 
· • t· CVI.l� ıı, ıo th(' ctnuds 

T rı ' '  ı•·" r . 
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TURK 

GELENEKSEL 

SANATLARI 

TURKISH 

TRADITIONAL ' 

ARTI . 



i.BELEDiYE KONSERVATUARI 
rOLKLOR TATBIKAT TOPLUUJÖU 
VE IEHiR ARMONfSi 
ISTANBUL MtJNICIPAL 
CONSERVATOIRE APPLIED fOLKLORE . 
GROUP AND BRASS BAND 



• 
24, 25.6.1978, 
Gülhane Parkı, 1 1.00 1 
Gülhane Park, 5 pm. 



KfiLTDi BAKANLIÖI 
DEVLET KLASIK 
TtlRK MÖZiöi KOROSU 
MINISTRY or CULTURE 
STATE CLASSICAL 
TURKISH MUSIC CBOIR 
Doğumunun 200. Y d ı  dolayısıyla 

DEDE EFENDi KONSERi 
Concert on the occasion 

of t h e  200th A n n i versary 

of DEDE EFENDI 

• 
6, 7.7.1978 
Divan Edebiyatı Müzesi, 21 .30 
Mıiseum of Classical Literature, 9.30 pm. 

Yöneten 1 Cond u ctor : 

Dr. Nevzat ATLIG 
Solist '1 Soloist : 
Münip UT ANDI 

Bu konser TERCÜMAN GAZETECiliK VE MATBAACILIK A.Ş.nin değerl i  katkıları i le  gerçekleştiriımfşti r. 
This concert has been made possible thanks to o donation from the TERCÜMAN GAZETECiLiK VE 
MATBAACILIK A.Ş. 





DOÖUMUNUN 200.YILI DOLAYlSlYLA 
DEDI: ErENDi KONSERI 
CONCERTON TRE OCCASION or 
TRE 200 th ANNIVERSARY 
or DEDE EfENDI 

12.7.1 978, 
Atatürk Kültür Merkezi, 19 .00 
Atatürk Cultural Centre, 7.00 pm . 

• 

Bu konser ISTANBUL BANKASI A.Ş.n in 
değerli katk ı ları i le _gerçekleşti r i lmiştir. 
Th is concert has been nıade oossible thanks to 
o donation from the ISTANBUL BANKASI A.Ş. 

Solist 1 Soloist : 
Dr. Alaeddin YAVAŞCA 
Açı k la ma 1 Commen tu rv by : Halil AKSOY 
Sazla r 1 l nstru rrıents : 
Cevd�t CAGLA, keman 1 vio l in  
Cahid PEKSAY AR, keman 1 v io l in  
Erol DERAN, ka nun 
Halil AKSOY, M ut lu  TO R UN , u d  1 l u te 
Necdet YAŞAR, tanbur  
Niyazi SA YlN,  ney 
ihsan ÖZGEN, kemençe 
Hüsnü ÖZENER, v iyolonsel 1 cello 
Hurşit UNGAY, kudüm 

ı .  Bölüm 1 Pa rt 1. 
Ferazfezo Peşrevi 
Ferahfeza Beste, Usul :  F irengifer 
"Ey kaaş-ı keman t i r- i  m ü jen caan ı m a  geçdi" 
Ferahfeza Ağır  Semai ,  Usu l :  Ağı r  Sengin 
"Bir  d i l ber-i naadide, b i r  ka\Jmet-i m üstesna·: 
Ferahfezo Yürük Semoi 
"Bu gece ben yine b ü l b ü l leri hômuş ettim "  

1 1 .  Bölüm 1 Part l l. 
Saz Eserleri 1 l n strumental works 
Bestenigôr Peşrevi - Devrikebir 
Şevk-u tarôb Peşrevi - Devrikebi r  

l l l .  Bölüm 1 Part l l l .  
Pusel i k  Şa rkı.  Usu l :  Ağır  Aksak Sema i 
"Zülfündedir benim baht-ı  s iyô h ı m "  
G ül izar Şarkı, Usul :  Aksak 

"Nazl ı  n·Jzl ı  sekip gider" 
H üzza m Şarkı, U s u l :  Ağı r Düyek 

· "H a l i  m i  bir kere to krir eylesem sultônımo "  
H üzzam Şarkı, Usul :  Aksak 
"Ey gül- i  bağ-ı  eda, sana oldum m übtelô" 
Rast Şarkı ,  U s u l :  Düyek 
"Görsem seni doyunca" 
Rast Şarkı ,  U s u l :  Semai  
"Yine b i r  g ü l n ı h\J I  a l d ı  b u  gön l ü m ü "  

IV. Bölüm 1 Part IV. 
Hicaz Nakış Beste, Usul :  Ağır  Düyek 
"Ey ceşm-i o h u  h icri le tenhalara saldın beni" 
H icaz Şarkı ,  Usul :  Aksak 
"Mah yüzüne a ş ı k a n ı m "  
Hicaz Ş a r k ı ,  Usul :  Düyek 
"Aşkın la ben ey nôze n i n "  
H i caz Ş a r k ı ,  Usul :  Yürük Sem\Ji 
"Yine neş'eyi m u h abbet d i l - i  cônim etti şeydô" 



ENDERUN I'ASIL TOPLULUCU 
TURKISH INSTRUMENTAL 
AND CBORAL CONCERTS 
"ŞEH NAZ FASLI" 

• 
1 4.7.1978, 
Topkapı Sarcıyı Müzesi, 21 .30 

Topkapı Palace Museum, 9.30 pm.  

Yöneten 1 Conductor : 
Kasım i NAL TEKiN 
Ses Sanatç ı ları 1 Vocal ists : 
Recep BiRGiT 
Nadir Hilkat CULHA 
Ertan ERSOYLU 
Tuncay E RARSLAN 
Sami ÖZKANLI 
Ziya YiGiT 
Nurhayat ANIL 
Perihan KÖVENÇ 
Tülay CANi'K 
Tamay GÖKÇETiN 
Süheylô KUTBAY 
Sazla r 1 l nst ruments : 
Ekrem ERDOGRU, kemençe 
Hasan ERKOC, ud 1 ıute 
Sait SUNA, keman 1 v io l in  
Kemal DEMiR, viyola 1 v io la  
Aka Gündüz KUTBAY, ney 
Nuri GÜN, ka nun 
Halil KARADUMAN, kan u n  
Abdi COŞKUN, tonbur  
Vahit ANADOL, kudüm 

Bu konser UNiLEVER - iş TiCARET TÜRK L TO. ŞTi .n in değerli katkı ları i le gerçekleşti ri lmiştir. 

Th is concert has been made possib le thanks to a donation from the UNILEVER - ış TICARET TÜRK 
LTD. ŞTI. 



DEDE EfENDi'NIN 
AYlN MtJziGi VE SEMA 
DEDE ErENDI'S TRADITIONAL 
CEREMONIAL MUSIC AND 
WHIRLING DERVISHES 
15.7.1978, 
Divan Edebiyatı Müzesi, 21 .30 
Museum of Classical Literature, 9.30 pm. 

• 

Genel Yönetmen 1 Directed by : 
Sadettin HEPER 
MUTRIP : INSTRUMENTS AND VOCAL 
Aka Gündüz K UTBAY, Ney 
Doğan ERGIN, Ney 
Sadrettin ÖZCIMI, Ney 
Süleyman ERGUNER, Ney 
Cüneyt KOSAL, Kanun 
Abdi COŞKUN, Tanbur 
Fahrettin CiMENLi, Tanbur 
Nihat DOGU, Kemence 
Şaklr CETiNER, Kudüm 
Kani KARACA, . Kudüm 
Nezih UZEL, Bendir  
Recep BIRGIT, Ayinhan 
Ramnl  SÖNMEZOCAK, Ayi nhan 
Ziya AKYiGIT, Ayinhan 
ŞEYH 1 SHEIKH 
Setman TÜZÜN 
SEMAZENLER 1 DERVISH ES 
Konya Turizm Derneği 'nden 
from the Tourism Association of Konya 

Bu konser YAPI VE KREDi BANKASI .A.Ş.nin değerl i  katkı ları i le gerçek leşti rı ım işt i r . 
This concert hos been made ı::ıossible thonks to o donation from the YAPI VE KREDi BANKASI A.Ş. 





TURKISH PUPPET TIIEATRE 
"lbiş Otelcl" 1 "lbish, the innkeeper" 

7.7.1978, 
Yedikule .. 1 8.30 
Yedikule Fortress, 6.30 pm . 

• 

lbish, the lnnkeeper 

Sunanlar 1 Presented by : 
Taceddln DIKER, Orhan KURT 
Kişi ler  1 List of Characters : 
Ahmet Çalışır 
(otelc i  1 the innkeeper ) 
Ib iş 
Saflnaz Genç 
(otel müşterisi  1 female  guest ) 
iğreti Burun 
(otel müşterisi 1 male guest ) 
Onnlk 
(otel müşterisi .  calgıcı  1 the g uest. musicion ) 
Abdülselam 
(Arap 1 the Arab) 
Temel 
(Gern ici 1 the sai lor) 
Narin Bey 
(Şair  1 the poet ) 
Sürmell 
(Eşek 1 donkey) 
Ayşe 
(Otelc in in k ız ı  1 the i n n keaper's daughter) 
Tosun Ağa 
(Ote l in  ahcıbaşısı  1 the cook) 

Though Amet Ça l ış ır  has reached old age,  h e  st i l i  works on h is  own i n  the f ie lds but  without much 
success. Heed ing h is  fr iends' advice. h e  sel ls h is  land and moves to the city. But  doing noth ing bores 
h i m  a nd he is  in need of money, so he storts running an inn .  As he has l)O son but only one young 
daughter. he o lsa needs to look for sameone to run errands for h i m .  His friends send him lbish who. 
although h e  i s  i l l i terate has comman sense. Ahmet Bey l i kes lbish and h i res h i m .  
lb ish h a s  trovel led from far off a n d  he is  very t i red. He makes up  a bed i n  t h e  s itt ing room b u t  can't 
sleep becouse of various guests returning to the i n n .  Even o troupe of actors stage their reheorsa l in 
the sam e  sitt ing room.  Eventual ly when lbish thinks al l  is q u iet a donkey orrives. lb ish decides to leove 
but changes his mind when he sees Ahmet Bey's doughter Ayşe. Not only does he stay but he 
eventuo l ly  m'Jrries her. 



--. . . 

HISSELI MILLET TIYATROSU 
"FOTOGRAFÇI "  
"THE PHOTOGRAPHER" 
(Orta Oyunu 1 Tra d it ional Turkish P:·.:ıy) 

9.7.1 978, 
Yedikule Açıkhava Tiyatrosu, 18 .30 
Yedikule Open Air Theatre, 6.30 pm . 
13, 1 4.7.1978, 
Rumelihlsarı, 21 .30 
Rumelihisar Fortress, 9.30 pm. 

Two young orpan g irls  and their  choperon are  
look ing for samewhere to  l ive. They encounte r  
Pişekôr, who lets them an  empty house. The 
Kavuk lu ,  who is u nemployed as usual ,  meets 
Pişekôr. Seeing Kovuk l u  in d i ft icult ies Pişekôr 
g ives him on old camero which wos given him i n  
l ieu ot o friend's debt. Pişekôr te l ls  Kavuk lu  to 
get crak ing and earn h i s  l i v ing .  Kavuk l u  sets up  

Yazan 1 Written by  : 
Kavuklu HAMDi 
Yöneten 1 Di rected by : 
Erol GÜNA VDIN 
Kavuk lu : 
Erol GÜNA VDIN 
Pişekôr : 
Turgut BORALl 
Çeleb i ve Kü lhan 
(The Dçı ndy and the Rough ) : 
Zafer ONEN 
Hırbo ve Laz : 
Selim NAŞiT 
Bacı (The Choperon l : 
Osman ALYANAK 
Kürt (The Kurd ) : 
Rıza PEKKUTSAL 
Göçmen ve Aptal 
(The E.migrant  and the ld iotl : 
Alpay IZER 
1 .  Zen n e  (Da ncerl : 
Ethem TEMiZKANOGLU 
l l .  Zenne ( Dancerl : 
Orhan KUTLU 

h i s  counter in front of the young gi r ls'  house a nd 
the customers who a re the d i fferent, t radit ional  
characters of the play, sta rt to come on, one 
after the other. The plot develops to  portray the 
inexperience and i ncapab i l i ty of Kovuk lu  and the 
lock of taek of h i s  customers . . . At  the e nd the 
young gir ls  ma rry the beas they selected amongsı  
Kavuk l u 's c l ientele.  

Bu gösteri le r  MOBiL OiL TÜRK A.Ş. n i n  değerl i  katk ı ları  i le  gercek ie;şt ı ri l ı n işk. 
These pertormances have been m ade possib le  than ks to o donution from the MOBIL OIL TÜRK A.Ş.  



MEDDAR 
ONE MAN SHOW 
Sunan 1 Presented by : 
Erol GÜNAYDIN 

• 
15.7.1978, 
Yedikule Açıkhava Tiyatrosu ,  21 .30 
Yedikule Fortress, 9 .30 pm . 

•• 

KARAGOZ 
T�SH SBADOW THEAT.RE 
"KANLI NiGAR" 
"THE BLOODY NIGAR" 

15.7.1 978, 
Yedikule Açıkhava Tiyatrosu, 21 .30 
Yedikule Fortress, 9.30 pm . 

Oynatanlar  1 Presented by : 
Taceddtn DiKER 
Orhan KURT 

Kişller 1 List of Characters : 
Hacivat 
Ka ragöz 
Çelebi ( the dandy) 
Kan l ı  N igôr ( the B !oody Nigar) 
Sa lk ım inci  
M u hocir  ( the emigrant) 
Matiz (sa rhoş - the drunkard) 
Beberuh i  (a lt ı  karış - the dwarf) 
Arap ( the Arab) 
Ya h ud i  ( the Jew) 
Külhanbeyi ( the rogue) 
Çengi ( the dancer) 

Çeleb i ,  the dandy has escoped after swindl ing two courtesans out  of their  money, and now is stopped 
by them in the street . One of them is known as  Bloody N i gar. Both women clo im rights over h i m .  
When they cannot solve their dispute, women neig hbours are c-.:ı l led i n  t o  decide which is  more worthy 
of the handsome young man. However each woman decides in  her own favor. · 

Eventua l ly,  Bloody N igar drags the young man by force into her house and takes revenge on h i m  for 
his i nf idel i ty,  by stripping h i m  naked and throwing h i m  out onto the street. Various neighbours then 
arrive to f ind the young ma n s i tt ing nakej on the street .  Each volunteers to get back h is  clothes for 
h i m .  inc lud ing Karagöz and Hacivat, but each is  stri pped by the two women. Soon there are many 
na ked people in  the doorway. Sarı E fe,  whom Bloody Nigar  respects, solves the problem and everybody 
gets eventual ly h i s  dothes back . 



. -

TURIZM VE TANITMA BAKANLIGI 
IIJlLK OYUNLARI TOPLUtUCU 
MINISTRYOr TOURISM 
AND INfORMATION 
I'OLK DANCING ENSEMBLE 
27.6.1 978, Açıkhava Tiyatrosu, 21 .30 
Open Air Theatre, 9 .30 pm. 

29.6.1 978 Rumelihisarı, 21 .30 
Rumelihisarı Fortress, 9.30 pm. 



•• 

BO LGISEL 
•• • • 

TURK lmLK OYUNlARI E'KIPLERI 
TURKISH REGIONAL 
I'OLK DANCING GROUPS 
7.7.1978, 
Rumelihisarı, 21 .30 
Rumelihisar Fortress,. 9.30 pm. 

• 
8.7.1 978, 
Gülhane Parkı, 1 7.00 
Gülhane Park, 5.00 pm. 

Bu gösteri ler BORUSAN' ın 
değerli kat kı la rı i le  gerçek leşti r i lm işti r .  
Th ese performances h a ve been made oossi ble  
than k s to o donat ion from the BORUSAN 

Ege Bölgesi Zeybek E k i b i  
"Zeybek" G roup from the Aegean Region 
Karaden iz  Bölgesi Horonlar ı  E k i b i  
"Horon" from t h e  B l a c k  Sea Region 
Doğ u Am:ıdolu Yöresi Oyu n la rı E k i b i  
Da nces from Eastern Anato l ia 
G ü ney Anadolu Kaş ı k  Oyun lar ı  ve Karşı lama E k i b i  
Dancer from Southern Anatol ia w i t h  wooden -spoons 
Bursa K ı l ıç - Kalkan E k i b i  
Sword a n d  Sh ield Dance trom Bu rsa 



CAZ 

JA.ZZ 



IRJMPHREY LYTTELTON VE TOPUJLUÖU 
IIUMPIIREY LYTTELTON AND BAND 
8, 9 .7 .1 978, 
Rumellhlsarı, 21 .30 
Rumellhlsar Fortress, 9 .30 pm . 

• 

Bu konserler ingiliz Kültür Heyeti ' n i n  işbir l i(. ı  i le  gerçekleştir i lm iştir .  
These concerts have been made possible with the help of the British Counci l .  
Bu konserler VAKKO'nun değerl i  katkı lar  i le  oerce kleşti r i lm işti r .  
These concerts have been ınade possible thanks to o donation from the VAKKO. 



Humphrey L YTTEL TON, 
trompet 1 trumpet 
Malcolm EVERSON, 
bariton saks ve klorinet 1 
baritene sax and clorinet 
Bruce TURNER, 
alto saks ve klarinat 1 

alto sax and clarinet 
Dave GREEN, 
kontrabus 1 double bass 
Mlck PYNE, 
plyano 1 piano 
Tony MANN, 
davullar /drums 





• 

SERGILER 

IXBIBITIONS 

21 .6.-1 5 . 7 . 1 978 
"VA N M O U R  VE ATÖ LYESI"RESIM SERGISI 
"VAN M O U R  AND H IS STU D IO"PAINTING E X H I B ITION 
Atatürk Kültür  Merkezi Sanat Galeri s i ,  Tak s i m  

22 .6. 1 5.7 .1978 
T Ü R K  SÜSLEME VE M INYATÜ R SANATLARI SERGISI 
E X H I B ITION O F  THE T U R KISH DECORATIVE AND M I N IATU R E  
ARTS 
Topkapı Sarayı M üzes i ,  S u l tanah met 

23.6.-1 5. 7 . 1 978 
39. D EVLET RESIM VE H EYKEL SERGISI 
39th ST AT-E PAINTI N G  AND SCU L PTU R E  E X H I BITION 
Istan b u l  Devlet G üzel Sanat lar Akadem i s i ,  F ı n d ı k l ı  

23.6.-1 5 .7 . 1 978 
ISTAN B U L  FESTIVALI AFIŞ YARlŞMASI SERGISI 
ISTA N B U L  F ESTiVAL POSTER COM PETITION E X H I B ITION 
Istanbul  Devlet G üzel Sanatlar Akadem i s i ,  F ı n d ı k l ı 

26 .6.-15.  7 . 1 978 
"KUŞAKLAR" FOTO G R A F  SERGISI 
" G E N E RATIONS" P H O TO G RA P H I C  E X H I BITION 
Devlet G üzel Sanat lar Galeri s i ,  Beyoğ l u  

27.6.-1 5 .7 .1978 
T.C. MADENI  PARALAR I ,  HATlRA PARALARI VE MADA LYALARI 
COINS,COM M EM O R ATIVE COINS AND M E DALS OF T H E  
TUR KISH R E PU B LIC 
Y a p ı  ve Kredi Bankası G e n e l  M üd ü rl ü k  Konferans Salo n u ,  Tünel  

29.6.-1 5 .  7 . 1 978 
R ESSA M LA R  DER N EG I  PLASTIK SANATLAR SERGISI 
EX H I B ITION OF P LASTIC ARTS SPONSO R E D  BY THE SOCI ETY 
OF A RTISTS 
i n tercont inental Otel i ,  Taks i m  

3.7.-1 5.7 . 1 978 
"WILLIAM B LAK E"iN DÜ NYASI N DAN 
R E F LECTI O N S  O N  WILL IAM B LA K E  
ing i l iz K ü l t ü r  H eyeti  K ü t ü phanes i ,  Beyoğ l u  



"JEAN - BAPTISTE VANMOUR ve 
ATÖLYESI" RESiM SERGISI 

"JEAN - BAPTISTE VANMOUR and 
HIS STUDIO" PAINTING EXHIB ITION 

• 
21.6. - 15.7.1978, 
Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi 
10.00 ., 1 7.00 
Atatürk Cultl•ral Centre Art Gallery 
10 am. to 5 pm. 

A/1996 

1 725 - 43 .yılları orasında Bt.iylıkelci olarak 
Istanbul'da bulunan Cornetis Calkoen 
(1696 . 1764) 
Co:-nelıs Cotkoen (1696 - 1764). Arnbassadar to 
the Port {1 725 - 43). Constt:ıntmople. 

A/1997 

Hollanda Buyükelcitiaı. Beyoğlu (eski Pero) 
The Dutch Eh'ıbossy ın Pera (Beyo�lu) 

A/4076 

14 EylUl 1 727'de Sulton lll. Ahmet'in huzurunda 
kabul edilmek uzere BUyükelci Cornelıs 
Ctılkoen'in, Yenlcerıler yemek yerken ikinci 
avludon geçişi. 
Arnbassadar Cornetıs Colkoen crossıng the 
second court of the Poloce. where the 
ıonıssorıes are eotıng, to ottend on oudıence wıth 
Sulton Ahmet lll, 1 4  September 1727. 
A/4078 

14 Eylul 1727 gunü Buyukelci Cornelis Colkoen 
Sultan lll. Ahmet'ın huzurunda. 

Amboss-.Jdor Cornelıs Colkoen ı n  oudıence wıth 
Sulton Ahmet lll, 14 September 1727. 

A/4077 

14 Eylul 1 727 gunü Sulton lll. Ahmet adına 
Sadruzam'ın Buyukelcı Cornelis Colkoen·e verdı()l 
yemek. 
The meol presented to Anıbassadar Cornelis 
Calkoen Oy the Grond Vızıer ın the name of 
Sultan Ahmet lll. 1 4  September 1727. 

A/4079 

Sadrazam'ın BUyukelci Cornelis Colkoen'i 
yolısında kabulü (takriben 1728). 
r,mbassodor Cornelis Calkoen received by the 
Grund Vızıer ın  h ıs yalı (wotersıde resıdence) on 
lhe Bosphorus (ca 1 728). 

A/2032 

Buyükelci'nin uşoQı Cokador. 
The Ambossador's seMJnt Cokador. 

A/2013 

Sulton llL Ahmet (1703 • 30). 
Sulton Ahmet l l l  (1703 • 30) 

A/2016 

Volide Sultan. 
The Sulton's Mother. 

A/2011 

Sadrazam. 
The Grond Vızier. 

A/1998 

Sadrazam'ın Atmeydonı'ndon geçişi; soldo 
Sultanahmet Camii. 
The Grand Vizıer crossing the Atmeıdon 
(Hıppodrome). wıth the Blue Mosque on the left 

A/2024 

Rels-UI-küttap Mehmet Reis Efendi. 
Mehmet Reıs Efendı. Head of the chancery and 
second heutenont of the Grond Vızıer. 
A/2025 

Yeniçeri AQosı. 
The Commander-ın-chıef of the ıonıssorıes. 

A/2019 
Kızlar A�ası. 
The Kızlar A�osı. chlef of the black eunuchs and 
ıntendont of :he ımperıaı harem 
A/2020 

Kapı A�ası. 
The Kapı AQası, chıel of the whıte eunuchs and 
ıntendont of the ımperıal household 

A/2028 

Silöhdor A!)o. 
The Silahdar A!)a, chıef swordbeorer to the 
sulton 

A/2031 

Covuşboşı. 
The Cavuşboşı, chıef pursuıvonı. commander of 
the corps of ımperıol messengars. and lıeutenant 
of the Grond Vızıer ın h ıs ıudıcıal copocıty, ın 
commond of the detochment that escorıed the 
foreıgn delegotes; to theır audıence wıth the 
SL•It·Jn 
A/4082 

Potrono Halil (lll. Ahmet'i tahtton indirip, 
1 .  Murot'ı tahta cıkaran osi). 28 Şubat 1730. 
Potrona Hohl. o former soılor ı n  the Suttan's 
tleeı. who deposed Ahmet lll and ph.Jced Mahmut 
1 on the throne ın hıs place. 28 February 1730 

A/2012 
Patront:PHalil isyonı sırasında vezirlerin 
otdurulmesı { 1 730). 
The ossossınatıon of the mınisters durıng the 
revalt of Potrona Holıl (1730) . 
A/204S 

Bir Potrono Halil isyoncısı. 
One of P..:ıtrono Halil's rebels. 
A/2008 

Belgrod Ormanı'ndaki Bendler. 
The reservoırs ın the forest of Belgrode. known 
os the Bends. -
A/4081 

BeyoQtu (eski Peru) Mevlevihonesi semôzenlerl. 
Oervıshes doneıng ın the Mevlevi Monastery in 
Pera IBeyoQiu) 
A/1999 

Yemek yiyen dervişler. 
Oervıshes ot toble. 
A/2042 

Nokış ışleyen Turk kadını. 
Turkısh women ot her embroıderv frome. 
A/2005 

Okula başk:ıyan bir TUrk cocuQu. 
Turkısh boy on hıs fırst day of school. 
A/2000 

Turk duQUnü. 
Turkısh weddıng 
A/2002 

Yunan dul)ünO. 

Greek weddıng 
A/2009 

Horo yapan Yunanlı erkek ve kadınlar. 
Greek men and women doneıng the khorro. 
A/2043 
Yunanlı rohip. 
Greek clergyman. 
A/2044 

Yahudı sorrof. 
Jewısh moneychonger. 
A/2001 

Ermeni duQünü. 
Armenıon weddıng. 
A/2051 

Bulgaristan'lı erkek. 
Man from the Bulgorıon coost 
A/2052 

Bulgar kızı. 
Bulgarıon gırl. 
A/2037 

Gırıt Adası'ndan bır erkek. 
Man from the ısiand of Mykonos. 
A/2038 

Girit Adası'ndan bir kadın. 
Women from the isiand of Mykonos. 
A/2054 

Beykoz'den BoQaz'ın gorunuşu, (geride Jüstinyen 
su kemerı) 
Vıew ol the Bosphorus ot the villoge of Beykoz. 
lockıng northwest. wıth the oqueduct of 
Justınıan, ın the background. 

A/2053 

Canakkole SoOazı'ndan görünuş. 
Vıew of the Dardonelles. 
A/4083 

Beyo!)lu'ndaki (eski Pera) Hollanda 
Buyukelcıhği'nden Istanbul yakasının ve 
Saray'ın gorunuşu. 

Vıew of Constantınople and the Seroglıo from 
the Dutch Embassy. 
A/4084 

Beyo�lu'ndoki (eskı Pera) Hallonda 
Büyükelcıli�r'nden istanbul'un görünüşü. 
(Tablo . 142 x 214). 

Vıew of Consıontınople from the Dutch Embassy 
ın Pera {Canvas . 142 x 214). 
A/2055 

Ankara'dan gOrlmuş. (Tablo : 1 1 7  x 198). 
Vıew of Ankoro (Convos 1 1 1  x 198). 





A/4077 Sadruzam'ın Buyukelcı Cornchs Colkoen'e verdığı 14 Eylul 1727 gunu Sulton lll Ahmet odıno vemeK 





TÜRK SÜSLEM E  VE M iNYATÜR SERGISI 
EXHIB ITION O F  THE TURKISH 
DECORATIVE AND M I N IATURE ARTS 

• 
22.6. - 15.7.1978, 
Topkapı Sarayı Müzesi 
Topkapı Palace Museum 

Toplumumuzun uygarl ı k  a lanında yüzyı l la r  boyun
ca başarı l ı  bir biçimçle yürütmüş olduğu çeşitl i 
faal iyet dal larından b iri olan süsleme sanatım ız, 
aynı ola nda sanat ürün leri veren diğer u lusların
kinden başka, bize özgü bir  zevk ve estet ik  gö
rüşe sah iptir. 
Bu "Türk. zevki"ni  yaşatabi lmek ve çağ ımızın ko
şul larına uygun bir biçimde gelişmesini sağlamak 
amacı i le kurulan "Türk Süs lemesini Öğretme ve 
Tanıtma Derneği", iki sanat atölyesi i le  birl ikte 
araştırma ve ca l ışmalarda bulunmakta ve s ık  s ık  
öğretici mah iyette o lan  sergi ler  açmaktadır.  Atöl- · 

yelerden biri ,  Istanbul  Üniversitesi Cerrah paşa Tıp 
Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü'nde, d iğeri de Top
kapı Sarayı Müzesi 'nde geleneksel a nlamda faa
l iyet göstermektedir. Derneği n  başkanı o lan Ord. 
Prof. Dr. A .  Süheyl Ünver i le birl i kte ca l ışan,  o l 
dukca büyük,  çağdaş bi r sanatçı kitlesi bulun
maktadır.  
Uluslara rası 6. Istanbul Festival i 'n in  faa l iyetlerin
den b iri olara k  Topka pı Sarayı  M üzesi sergi sa
lonunda acılan "Türk Süsleme ve Minyatür Sa
notları" sergisin in konusu geniş tutu lmuştur. Baş
ta Türk m inyatü r  sanatından örnekler ve esinlen
meler, tezhib sanatı,  ebru ve ebrudan yapı lan ce
şitlemeler, c ini  sanatı ve cini  motiflerinden de
karlar, ç içek  minyatürleri , c i l t  ca l ışmaları g ib i  çok 
ceşitl idir .  
Sergiyi  hazı rlayan ve katı lan arkadaşlarımız baş
ka sayın hocamızlo birl i kte : 

Azade Akar 
Gülbün Mesara 
Nusret Colpan 
Günseli Özgür 
Nedret Toplar 
Dilber Kamhi 
Jülay Tozanlı'dır. 

Cahide Kesklner. 
Melek Antel 
Semih irteş 
Mine Alişan 
Nil Akdeniz 
Sevgi Yılmaz 

Ayrıca Saray atölyesinde IY.:ışarı gösteren kursi
yerlerin ça l ışmaları ndan oluşan küçük b i r  kolek
siyon da sergin in  b ir  bölümünde sunulmaktad ır. 
Özel l i k le bu sanat da l ında başarı l ı  ve yamtıcı ola
bi lmek icin kökenierin in  iyice öğreni lmesinin ve 
bi l i nmesin in  gerekl i  olduğu bi l i ncine kesin l i k le va
ran toplu luğun tak ip ettiği yol , eski eserler üze
rinde, kütüphane, m üze ve a rşivlerde araştırma 
ve incelemeleri kapsamaktadır. Bu bakımdan ser
gi ,  bir dokümanter eserler sergisi olduğu kadar, 
yeni örnekler verme cabasında olan bir  sergi n i 
tel iğ in i  de taşımaktadır. Anca k. esinlendiğimiz es
ki örneklerin çağdaş bir a nlayış içerisinde ele 
a l ınarak  sunulmasına özel l i kle önem vermiş bu
lunmaktayız. 

In the progression of world a rt through the 
centuries Turkish Decorative Arts have mainta in
ed their distinct style. un ique in the interpretation 
o f  aesthetic grace. 
An "Association to Teach and Promote Turkish 
Decorative Arts" has been founded to conti nue 
the qevelopment of styles. Two a rt workshops 
a re doing extensive research . and at the same 
t ime argonizing exhibit ions. One workshop is  at 
the I nstitute of Medical H istory at the Facu lty of 
M ed i cine at Cerrahpaşa . the other at Topkapı 
Pa lace M useum . 
A large and d isti ngu ished g roup of a rt ists work 
under the gu idance of Ord . Prof.  Dr. Süheyl ünver, 
cha i rman of the Association. 
This  year. the 6th Istanbu l  I nternational Festival 
is teaturing an " E x h ibit ion of Turk ish Decorative 
Arts and Min iatures" at Topkapı Palace M useu m .  
Turkish min iotures a re prom inently featured, 
olong with the Art of l l l um ination, and d i fferent 
ways of us ing marb led paper. Ti les and panels,  
f lora l  m i n iotures and the a rt of bn id ing complete 
the display. 
The fal lawing are some of the a rtists portak ing 
in the exhib i tion : 

Azade Akar 
Gülbün Mesara 
N usret Colpan 
Günseli Özgür 
Nedret Toplar 
Dilber Kamhi 
Tülay Tozanlı 

Cahide Keskiner 
Melek Antel 
Semih irteş 
Mine Alişan 
Nil  Akdeniz 
Sevgi Yılmaz 

The work of same of th is  year's su ccessfu l  
students from t h e  Palace Workshop i s  i n  one 
seetion of the exh ib ition . 
Aw.:ıreness of one's roots is especia l ly im portant 
in this bre nch of a rt . Creativeness a nd progress. 
depend on th is  awareness. and constant research 
is being done in l i braries, m useums a n d  a rch ives. 
Thus we a re able to present an exhi bi tion which 
is  o h istory of  decorotive (]rts and ot the same 
t ime a cal leetion of contem pora ry works of  a rt. 





YAPI ve KREDI BAN KASI 
ÖZEL KOLEKSiYONUN'DAKI 
TÜRKIYE CUMHURIYETI 
MADENi PARALARI,  
HATIRA PARALARI VE MADALYALARI 

COINS, COMMEMORATIVE COINS 
AND MEDALS OF THE 
TURKISH REPUBLIC 
BASED ON THE NUM ISMATIC 
CQLLECTION OF THE 
YAPI VE KREDI BANKASI 

• 
27.6.1 978 - 15.7 .1978 
Yapı ve Kredi Bankası 
Genel Müdürlüğü Konferans Salonu, 
Tünel, 10 .00 - 1 7.00 
(Cumartesi, Pazar kapal ıd ır) 

Yapı ve 'Kredi Bankası 
General Management Conference 
Room, Tünel, 10 am. to 5 pm. 
(closed d u ring weekends) 
Yapı ve Kredi Bankası'nın zengin Madeni Para 
Koleksiyonunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti 
devrine ait madeni paralar ile yine Cumhuriyet 
döneminde basılmış madalya ve hatıra ıxıraların
dan oluşan sergide, halen geçerli olan paraların 
yanında, genç neslin tanımadığı, Harf Devrimi'n
den evvel basılmış ve tedavülden kaldırılmış ıxı· 
raları görmek imkônı bulunacaktır. 

The exhibition, based on the large n umismatic 
eelleetion of the Yapı ve Kredi Bankası. comprises 
of the coins and commemorative coins and 
medals of the Turkish Republic minted during this 
period, including demonetized coins minted belere 
the change of the script and thus unfamilior to 
the younger genemtions besides those presently 
being circulated . 

Konferans 1 Lecture : 
28.6.1978, 
Yapı ve Kredi Bankası 
Genel Müd'Ürlüğü Konferans Salonu, 
Tünel, 16.00 

Yapı ve Kredi Bankası 
General Management Conference 
Room, Tünel, 4 pm. 

C U MH U RIYET DÖN E M I  PARALARl M lZ 
COINS OF THE TURKISH REPUBLIC 
Tuncay AYKUT - Nezlhi AYKUT 
Yapı ve Kredi Bankası Nümismatları 
N u m isma tists of Yapı ve K redi Bankası 

1 928 tar ıh ında i l k  bası lan Beş l ık  Z ıynet a l t ı n ı  
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ElEKIROliTIK BAKlR ve AlUMINYUM 
MIMÔllERI IMAliNDE TEK ISIM 

AA B A K  
Elektrolitik Bakır, Pirinç, Alüminyum - Çelik Alüminyum 

İletken, Yaylık Çelik Tel ve Külçe Alüminyum Alaşım 
imalatı modern tesisleri, tecrübe li personel ve 
titiz çalıtma yı gerektiren güç bir ittir. 
İhtiyaçlarınızı Türk Standardiarına vey'a 
Uluslararan diğer Standardiara 
uygun olarak temin etmek istiyorsıınız 
yalnız RABAK mamüllerini kullanınız. 
RABAK üstün kalitenin sembolüdür. 

e MERKEZ : 
. AABAK 
ELEKTROt.iTiK BAKlR v e  MAlÜLLERI A.Ş. 
İnönü Cad. No. 90/5·6 Taksim-ISTANBUL 
Telgraf RABAKAŞ-IST. P.K. 447 Beyo{llu 
Telex: 22465 Raku-Tr !st. Tel: 45 68 35 Santral; 4 hat 

• Elekirolitik bakırdan mamul ; 
Tel. çubuk, ıaına ve borular 

• Pirlnç; Jel, çubuk ve borular 
Yalaklık bronz �ubuklar( Içi dolu ve bo$) 

• Alüminyumdan ; levha, disk, · 

• Alüminyum ve Çelik özlü alüminyum 
enerji nakil ilelkenleri. 

• llalvanlzll çelik tel ve yaylık çelik tel 
• All ın · Gümü$ 
• Kül çe alüminyum ala$ım lar(her nev'i) 
• Granüle alUminyum 
• Enerji nakil hatlarında kullan�an 

alüminyum ileiken ek parçaları -
• Gözta$ı ( bakır sülfat ı 

KAGITHANE FABRiKASI: KABLO FABRiKASI : 
Silahtar Cad. 37-Ka{lıthane-lstanbul 

Telefon: 46 70 30 Telex: 22287 bafa tr. 
Köseköy-Izmit Telefon ; 1406 

Telex : 33125 alka tr. P.K.  106 izmit 
Telg: RABAKAL-IZMIT P.K. 354 Şişli·Telg. RABAK Ka{lıthane-lstanbul 

iSTANBUL SATIŞ MAGAZASI : ı 
Yemeniciler, Köseo{llu Iş Hanı Karaköy 
. Telefon : 44 81 13 

ANKARA SATIŞ MAGAZASI : 
Çankırı Cad. 58 A Tel: l l  10 70 

Telex: 42726 tepa tr. 
Te1g : RABAK · ANKARA 

iZMiR SATIŞ MAÖAZASI : 
Anafartalar Cadde,_ .Jo. 143 

Tel : 34 220 - !ZMIR 



Uluslararasi VI. istanbul Festivali/ VI. Istanbul International Festival 
ATATORK KULTUR MERKEZI TOPKAPI SARAYI 

BOYU K SALON :ı..t KONSER SALONU .... AYAIRINI .... MUZESI 

20 AÇILI$ KONSERI 
21.00 lST .OEVL.SENF.O..:K 

Macura-Vasary 

21 

22 SMETANA DÖRTL0S0 19.00 

23 IST.OEVL.SENI=.ORK. 19.00 
Macura·Pikaizen 

24 SMETANA DÖRTLUSO 19.00 

25 
26 YICTOR PIKAIZEN 19.00 

Keman Resttali 

27 SEVIN BERK 19.00 Arp Resitali 

28 SLOBODAN ST ANKOVIÇ 19.00 
Şan Resitali 

29 CHRISTINE WALEVSKA 
19.00 Viyoıonsel Resitali 

30 ANKARA ODA ORK. 19.00 Aykal-Kan 

' 1 EL CIMARRON 19.00 

2 TURAN_MIRZA KAMAL. 19.00 GUar Resitali 
3 EL CIMARRON 19.00 

4 DANZ1 BEŞLISI 19.00 

5 ÇAGOAŞ ODA MOZIQI 19.00 Z611ar-Caskei-Bnıck 
6 
7 GEORGE ENESCU 

FILARMONI ORK. 19.00 
Crlstescu-Yoicu 

8 GEORGE ENESCU 
FILARMONI DAK 19.00 

Crlstescu·Gheofohiu 

9 
10 SIYAH TIYATRO,Prag ENSEMBLE 21.30 INSTRUMENTAL de 19.00 

"Uçan Bisiklet" FRANCE 

11 SIYAH TIYATRO,Ptog 21.30 YALENT1NA LEYKO 19.00 
"Uçan Bisiklet Şan Resitali 

12 SIYAH TIYATRO,Prog 21.30 
"Uçan Bisiklet" 

OEDE EFENDI KONŞ. Or.A.Yavatca 19.00 

13 GARRICK OHLSSON 19.00 
Plyano Resitali 

14 ENDERUN FASIL 
TOPLULUGU InatiMin 

15 
BILET OI$ELERI (5 HAZIRAN tt71'0EN tr11AREN); ATATORK KOLTOR MERKEZI, ISTANBUL SHERATON OTELI, 
BOX OFFICES (FROM 5 JUNE 1171} ISTANBUL BANKASI: KADIKÖY,SIRKECI,IEYAZJT ŞUBELERI 

DIVAN EDEBIYATI .... MUZESI 

DEVLET KLASIK TORK 

���f9.����d�u 
DEVLET KLASIK TORK MDJ1,?�����su 

21.30 

DEDE EFENDI 
KONS.YE SEMA 

AÇIK HAVA .. .. TIYATROSU ... . RUMELIHISARI 

VARŞOVA DEVL.OP. 21.30 
"Halka" 

YARŞOVA DEVL.0P. 21.30 "Halka" 

VARŞOYA OEVL.OP. 
21.30 "loudun Şeytanları" 

TURtzM v. TANITMA 8 21.30 HALK OYUNLARI TOPL. 

NIKOLAIS DANS 21.30 
TURIZM ve TANITMA B 

TOPLULUGU HALK OYUNLARI TOPL 

NIKOLAIS DANS 21.30 
TOPLULUGU 

NIKOLAIS DANS DEVEKUŞU KABARE 
TOPLULUCU 21.30 "Cı!�YkAI����nıa" 

DEYi
t
�����

S
�BA"E 

"Çıktık Açık Ahnla" 
LENINGRAD MALY 21.30 

DEVEKUŞU KABARE 

AKADEMIK BALESI Çık���r�o,:ı�, ... 
LENINGRAO MALY 21 .30 

DEY
T
�����

O
K
S
AJSARE 

AKADEMIK BALESI "Cıiı.tık Açık Ahnla" 

LENINGRAO MALY 21.30 AKADEMIK BALESI 

SENEGAL ULUSAL 21.30 
BALESI 

21.30 

SENEGAL ULUSAL BÖLGESEL HALK 21.30 21.30 
BALESI OYUNlARI EKIPlERI 

SENEGAL ULUSAL HUMPHREY 21.30 
BALESI LYTTEL TON CAl. TOPL. 

SENEGAL ULUSAL 
21 .30 

HUMPHREY 
BALESI L YTTEL TON CAZ.TOPL. 

SENEGAL ULUSAL "PIRIN .. HALK DANSL. 21.30 
BALESI w. ŞARKlLARI TOPL. 

"PIRIN"HALK DANSL. 
w. ŞARKlLARI TOPL. 

FIESTA DE ESPANA 21.30 

FIESTA DE ESPANA 21.30 
ORTAOYUNU 
"FotQCralçı" 

ORTAOYUNU FIESTA DE ESPANA 21.30 "FotQCri.tçı" 
21.30 FIESTA DE ESPANA 21.30 

.... YEDIKULE .... 

21.30 

21.30 

21.30 

21.30 

21.30 

KUKLA 21.30 18.30 "lbit Otelci" 

"PIRIN"HALK OANSL. 21.30 18.30 
ve ŞARKlLARI TOPL 

21.30 
ORTAOYUNU 18.30 "FotQCralçı 

21.30 

21.30 

21.30 

21.30 

MEDDAH-KARAGOZ 21.30 

GOLHANE PARKI .... 

IB.FOLKLOR TATBIKAT 17.00 
TOPUŞEHIR AAMONISI 

IBFOLKLOR TATBIKAT 17.00 TOPLIŞEHIR ARMONISI 

ı 

: 

BÖLGESEL HALK 17.00 OYUNLARI EKIPLERI 

"PIRIN" HALK DANSL: 17.00 
ve ŞARKlLARI TOPL 

DeOI:JikiUr hakkı sakhdu 
Programme subsect to alteratıo., 



ULUSLARARASI 
6. iSTANBUL FESTiVALi 

PROGRAM KiTABI 
Grafik düzenleme ve Organizasyon : 

Motif Reklamcık Tel. : 27 43 1 8 - 28 55 1 0  
Kapa'k Düzeni (Afiş) : Berna Tunalı 

Baskı ve film: Alaş Matbaası 22 87 79 
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