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-Yüce ınilletimiz, insanlık tarihinde, önce

likle, bağımsızlığına olan tutkusu, barışçılığı,
kahramanlığı ve asker nitelikleriyle yer almıştır.
Ancak, bütün bunların yanmda sanat, ede
biyat ve çeşitlf kültür alanlarındaki yaratıcılığıy
la uygarlığa sağladığı katkıları da büyük olmuş
tur.
Uluslararası düzeyde tertiplenen bu tür fes
tivaller, kültür ve sanat varlıklarımızın değerlendi
rilmesi ve insanlığa bu alandaki hizmetlerinin ta
nıtılması bakımından faydalı olmaktadır. Aynı
zamanda, ülkeler arasındaki dostluk, sevgi ve ya
kınlaşmayı da arttım1aktadır.
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın bu doğ
rultuda sürdürdüğü çalışmaları memnunlukla kar
şılıyoruz.
Festival'in bu yıl da başarılı olacağı inan
cıyla yerli ve yabancı değerli sanatçılara yurdu
muzda güzel günler geçirmelerini diler, içten sevgiler sunanm.

'

Org. Kenan EVREN
Devlet Başkanı

,

.. Türk ve yabancı sanatçılara ait seçkin san'at eserlerinin, değerli Türk sanatçılan
nın yanısıra milletlerarası üne sahip yabancı sanatçılar ve topluluklar tarafından icra· edilme
si ve festival programına dalıil eserlerin büyük bir kısmı için, dekor olarak Istanbul'un eşsiz
tarihi zenginliklerinin seçilmesi, Festivalin başarılı olmasının en büyük etkenlerinden birini
teşkil etmişti. Yurdumuzun zengin san'at ve tarih hazinelerinin toplu halde bulunduğu yö
relerin en ön sırasında yer alan lstanbul'un, bölgemizin belli başlı san'at merkezlerinden biri
olması yolunda önemli bir adım teşkil eden teşebbüs ve çalışmalarından dolayı, Istanbul
Kültür ve San'at Vakfı'nı kutlanm.
...Günümüzde, birçok ülke, sanat ve kültür değerlerini tanıtmak için büyük çaba gös
termektedir. Çünkü, sosyal ve ekonomik gelişmenin yanısıra turizm hareketleriyle de çok
yakın ilişkisi bulunan bu konuya gereken önemi veren uluslar, büyük kazançlar sağlamış
lardır.
Türkiye, sanat ve kültür değerleri bakımından eşsiz zenginlikleri olan bir ülkedir. An
cak, içtenlikle belirteyim ki, ülkemiz dünyada yeterince tanıtılamanıaktadir. Yabancı ülke
lerin, Türkiye ile ilgili duyguları, görüşleri ve gözlemleri genellikle dış kaynaklardan yansı
yan bilgilere dayanmaktadır.
Sanat ve kültür değerlerimizin en iyi şekilde tanrtılması konusunda tüm kuruluşlara
büyük görev ve sorumluluklar düştüğü inancındayım.
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı, bu yönde hlzmet gören bir kuruluş olarak bugüne
kadar imkanlan ölçüsünde olumlu işler başarmıştır. Özellikle Vakfın her yıl düzenlediği
Uluslararası Istanbul Festivali'nden olumlu sonuçlar sağlamıştır

'

Fahri S. KORUTÜRK
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... Istanbul Kültür ve Sanat
Vakfı, yüce Türk Milleti'nin binler
ce yıllık varlığına aşık, bu varlığı
tekrar ortaya koyup yaşatma, yur
da ve uluslararası bütün milletiere
tanıtma görevine imanla,· sevgiyle
inanmış, yaşlı-genç arkadaşların
topluluğudur.
1. Büyük Festival, talihin
mutlu bir parlayışı ile Cumhuriyet'
in 50. Yıldönümünde yapıldı ve es
kiden yeniye her çeşit kültür ve
sanat dalı, her festivalde olduğu
gibi, bütün milletiere açık olarak or
taya kondu. Teknik yönlerini de
ğerli arkadaşlar eleştirdiler, eleştire
cekler. Klasik musikiden en modern
musikiye, Orta Oyunu - Karagöz'
den her çeşit tiyatro türüne, folk
lorumuzdan, 1\lehter'den, operaya,
resim-heykele Cumhuriyetin 50 yıla
nasıl sığdırdığını hayranlıkla gör
düğümüz yapıtlar, emin alun I. Fes
tivalimiz olduğu halde, çok az ku
surla takip edenlerin takdirlerine
sunuldu.
... Dünyanın her yerinde fes
tivaller yapılır. nunların çeşitli
amaçlannın başında o niilletin
dünya ölçüsünde sanat ve kültür
yeri gelir. Övünerek, güvenerek id
dia edebiliriz ki, birçok darlık, pa-

rasal zorluklar, umulan yardım az
lığına ve saireye rağmen, dünyaya
Yüce Türk Milleti'nin sanat ve kül
türdeki yeri, kudreti, tarihsel varlı
ğı her yönü ile isbat edilmiştir. Va
kıf ve sanatkarlar, bize yardımları
nı lütfedenlere de, yalnız gönülden
alkışlayabilenlere de minnettardır.
·vakıf, Aziz Türk Milleti'nin
hizmetinde, gönlü ve kapısı her va
tandaşa açık, hiçbir karşılık bekle
meden, engin Türk sanat ve kültürü
nü yaşatmaya ve yaymaya azınet
miş iman dolu bir dostlar toplulu
ğudur. Ona sahip olursanız, onu ko
rur ve cidden layık olduğu yardım
ve ilgiyi esirgemezseniz, kutsal bir
görevi başarmış olmanın, ecdad var
lığını yüceitmenin gururunu ebediy
yen taşırsınız. Bütün yabancıların
hayranlığını kazanan ve dünyanın
her ülkesinde devletin ve varlıklı va
tandaşın desteğiyle yıllar yılı yaşa
yan Festivaller kervanında şerefli
yerini almış 'olan İstanbul Festivali
sizindir! Hiçbir ülkede eşi emsali
olmayan tarilıi abidelerde büyük ec
dadımızın ruhlanyla bugünün ku
şakları kültür ve sanatta buluşaca·
ğız. Milyonlara yüzbinler katılacak
hisarlar, kaleler, saraylar tarihi kül
tür ve sanatla yaşayacak.

'

Suad Hayri ÜRGÜPLÜ
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı
Kurucular Heyeti İlk Başkanı
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İstanbul halkı, özellikle sanatseverleri, se
kiz yıldan beri Ilaziran ve Temmuz aylarını öz
lemle bekler olmuşlardır .
İstanbul Kültür ve San'at Vakfı, uluslarara
sı düzeyde sözü edilen büyük festival organizas
yonlan ile halkım ıza dünyanın en seçkin sanatçı
lann ı, sanat tophiluklann ı sunmakla amacına
ulaşmıştır . İstanbul şehri, tarihsel seçkin değeri,
coğrafi özellikleri, doğa güzellikleri yanında en
göıkemli san'at şölenlerinin düzenlendiği bir yöre
olarak uluslararası düzeyde yeni bir şöhret kazan
ma yolundadır .
Festivalin, san'at ın evrensellik özelliği için
de çeşitli uluslardan gelen sanatçılann ve izleyici
lerin birbirlerine kaynaşmalanna; banşçı, huma
nist duyguların egemen olmasına katkıda buluna
cağına inanıyorum .
. .. Dokuz yıldır aksamadan süregelen bu
uluslararası sanat olayı bütün dünya ülkeleri tara
fından kabul edilerek .gelenekleşmiş ve güzel İs
tanbul'umuzu Uluslararası bir San'at ve Kültür
Merkezi haline getirmiştir .
Büyük Ata' m ızın Tüık Kültürü ve Güzel
Sanatlar konusunda sarf ettiği gayretler ve veciz
ifadeleri ye Tüık Milletine gösterdikleri hedefler
istikametınde Cumlıuriyet döneminde katedilen
mesafe, İstanbul Festivali ile en bariz şekilde sergilenecektir .

'

Nevzat AYAZ
İstanbul Valisi

Aşılmaz gibi görünen marualar; bilinçsiz eleştiriler; mak
satlı engellere rağmen onuncu yıl dönümünü kutluyor bu sene
Istanbul Festivali, bütün haşmeti ve saygınlığı ile. Festival yö
neticileri olarak, toplumumuzun seviyeli kişilerinin beğenisini
kazanmanın ve dünyada gösteriler yapan bini aşkın Festival
amsmda seçkin otuzsekiz müessesenin içine kabul edilmesinin
onurunu taşıyoruz şimdi.
"Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü musikide değişikliği
alabilmesi, kavmyabilmesidir" demişti Atatürk daha 1934 yı
lında.
Ünlü müzik uzmanı D ennis StoU'de "Müziği anlamak ki
şisel kompleks ve tutuculuktan ayrılarak başka toplumlarm
müzik yolu ile aktardıklan duygulan kavmyabilmektir. Yalnız
kendi musikisini anlayabilen kişinin müzikte hiç kaderi yok
tur" der.
Istanbul Festivali önümüzdeki yıllarda da düzenleyeceği
progrnınlarda tarafsız tutumunu sürdürecek hiç bir etki altmda
kalmadan gerçek sanatm beklediğini toplumumuza vermeye
çalışacaktır.
Geçtiğimiz dönem içinde bir sıra politik çalkantılar ol
du; ülke olarak huzursuz dönemlerden geçtik. Olumsuz orta
mm bütün bu sıkıntılarma rağmen Istanbul Festivali gösterile
rini amlıksız biçimde ve ondan beklenen seviyede sürdürdü.
Onuncu yılımızı tamamlarken çalışmalanriuza katkıda
bulunan devlet kuruluşlanna, yöneticilerimize ve sanatsever
halkımıza şükranlanmızı sunmak istiyoruz.
·

Dr. Nejat F. ECZAOBAŞI
Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

ON YillN HESABI
GIRIŞ:

Cumhuriyetimizin SO'nci kuruluş yılında başlatdan Uluslararasıistanbul Festivali'nin 9 yıllık faaliyeti içinde kar·
şiiaşiian güçlükleri, çelişme ve sürtüşmeleri, olumlu .ve olumsuz yanlan ile aşağıdaki başlıklar altmda toplayıp özetle ye.
biliriz.

1.- TEMEL ILKE VE AMAÇLAR: Istanbul Festivalinin temel Uke ve amaçlan Vakıf senedinin 2'nci maddesinde
şu şekilde ifade olunmuştur. Madde 2-lstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın (Bundan sonraki satırlarda sadece Vakıf diye
andacaktır)itemel amacı: Memleketimizin turistik potansiyelini olağanüstü düzeyde değerlendirme, Istanbul'un di§ ülkeler·

de temsil ettiği tarihsel ve kültürel güçten yararlanarak , ulusal kültürümüzün bütün dallannı, devrimlerimizin ulaştırdığı
düzeyde dünya kamuoyuna tanıtmak amacıyle, ön planda Istanbul'da ve turistik potansiyeli·yüksek yörelere imkan
nisbetinde öncelik vererek yurdun öleki bölgelerinde, belirli tarih ve sürelerde uluslararası nitelikte, kültür ve sanat şen·
likleri düzenlemektedir.
Yukarıdaki maddede açık bir dille ifade edildiği gibi Istanbul Festivali (ulusid kültürümüzün bütün dallanru dev·
rimlerimizin ulaştirdığı düzeyde ve uluslararası nitelikte) bir festivaldir. Bugüne kadar yapılan eleştirDerin ve gösterilen
tepkilerin en önemlileri bu "ulusal" ve "uluslararası" kavramları etrafında odaklanmaktadır. Yurdumuzun uzun yıllardır
içinde bulunduğu, sosyal ekonomik ve siyasal çalkantı ve bunabmm tozu dumanı arasmda büsbütün karışan ve düğümle·
nen kültür sorunlanmız yedeğinde çok derin bir anlam ve kavram kargaşasını da getirmiştir. "Ulusal" ve "uluslararası"
kavramlan da bunlardan ikisidir. "Uluslararası" (Bazen evrensel sözcüğünün yerini alarak) "ulusal" sözcüğünün karşıtı
imiş gibi yorumlanmış, Festivalimizin kültür emperyalizmine yardımcı olduğu söylenmiştir. Bunlardan en sonuncusuna
verilen cevap şöyle idi.
·

Üyesi bulunduğumuz "Avrupa Müzik Festivaller Birliği"ne bağlı olan dünyanın en ünlü 38 festivalinin hemen hep·
si uluslararası festivaldir. Evet, İstanbul Festivali de "ulusal" değil, "uluslararası" bir festivaldir. Ancak, bu, ulusal kültü
rümüzün kapının dışmda bırakılması anlamına gelmez; ulusal kültürümüzün özgünlüğüne sahip çıkmamızm, başka ulus
Iann kültür değerleri ile kendi kültür bilincimizi bilmemizin en sağlıklı yoludur.
Maddi üretim alanında bile kendi kendine yeteriilikle içe dönüklüğün ve kapalılığın dar çerçev�riııin kırılıp atıl·
dığı, bunlann yerini çok yönlü ilişkilerin aldığı, teknolojik patlamanın yarattığı iletişim ve ulaşım olanakları sayesinde
dünyanın "evrensel köy" durumuna geldiği çağımızda, kısır bir kültür inzivasına çekilmek, bizi ancak bir çıkmaz soka·
ğa götürür.
Bu yıl St. Antuan Kilisesi'nde iki org resitali verildi. Bu resitalieri izleyenierin çoğunluğunu Müslüman yurttaşlar
oluşturuyordu. Aynı Çatının altında Müslüman, Hıristiyan, Musevi, inanan ve inanmayanlar;--Badı'm, zaman ve mekan
sınırlannı aşan, o ölmez eserlerini yan yana ve dostça dinlediler. Aynı duygu ve düşünceleri payiaşarak mutluluk içinde
kiliseden çıktılar. Hoşgörünün, değerlendirme ve ayırdetme yeteneğinin "toleransın" görkeınlibir tablosuydu bu. Kon·
serleri dinleyenlerin hiçbiri de konserden sonra kendi dinini değiştirmeyi düşünmedi ve başkasının dinini küçümsemedi.
Sanat dünyasına girmek büyük ve güzel bir ormana girmek gibidir; mezarlıkta gezinerek başka insanlara karşı nefret
üretmek değil ... Sanat. "ben" olmayı, "biz" olmaya dönüştüren sihirli bir güçtür.. Bir ünlü yazar "Sanat insanın gelişme·
sinin özbilincidir" diyor.
Korkmayıllım yabancı sanatçıdan. Bir ülkede kültürel ve sanatsal çöküş çoğu kez dıştan gelen etkilerden değil
kendi içindeki yozlaşmadan doğar. Başka ulu�rm sanat ve edebiyatma sırt çevirmek, tekyanlılık ve düşünce darb·
ğından başka hiçbir şey getirmez. Çağı aniayıp kavramamızı engeller. Bir tür yeteneksizlik yaratır. Unutulmamalıdır ki,
Anadolu, bütün tarih boyunca dıştan gelen herşeyi, ister düşünl!e ister insan olsun, kendi özünde eritip yeniden yarat·
mayı bilmiş ve başarmıştır.
Dolmuşlarda, kahvelerde, sinema salonlannda ve· parklarda "tarlayı basan aynkotu gibi" bütün halkın ruhuna mu·
sallat olan o kokuşmuş piyasa müziği hakkında bir tek satır: . bile yazmayanlann, bu "ses kirlenmesi"nden rahatsız ol·
mayanlann neden Beethoven! Neden Bolşoy! ve caz müziği! diye feryat etmelerini anlamamız mümkün1değildir.lstan·
bul Festivali, bir özentinin, bir hevesin ya da bir snobizmin değil, halkın gerçek ihtiyaçlarından ve özlemlerinden doğan
saygın bir bilincin ürünüdür. Kendi gerçekierimize ve duyarlılığımıza çağdaş boyutlar kazandırabilecek bereketli bir
kaynaktır. Düş gücümüzün tam bir özgürlük ve eşitlik içinde evrensel ve aydınlık bir alana çıkarılmasıdır. Bir özveri ve
uygarlık sevgisidir.

2.- HALKA DÖNÜKLÜK: Bizde bir söz vardır." Delinin biri, kuyuya bir taş atarmış sonra bunu yüz akıllı çıkara·
mazmış" diye.. Daha birinci festival yapılmadan ortaya bir eleştiri atıldı. "Bu festival halka dönük değildir" deyiverdi ev·
cU yılanlardan biri.. Sonra yıllar geçti. Başkalanndan sadaka olarak alınan uydurma ideolojilerin kuyruğuna takılan ne
kadar yazar ve eleştirmen varsa hep bu sloganı tutturdu durdu... Daha çoğu önyargılardan, biraz da haset duygusundan
kaynaklanan bu Donkişotvari saldırılar ister istemez bizlerin de en duyarlı yanımızı oluşturdu. Biz bu "Halka dönüklük"
slogaruna "Festivalimizin Bedduası" adını koyduk. Aslında bu iddia uzun yillardır yazın ve düşün ortamımızm sık sık
başkonusu olmuş hatta fazlaca müstamel (!) leşmiştir. Bu konu ile ilgili olarak da şunlar söylenmişti.

� kavrama tarihi bir kateogoridir. Yani, gelişen ve değişen bir kavramdır. Bu yüzden ihtiyatla kullanalmasa ge
rekir. Orneğin Tanzimat'taki halk kavranu Ue İstiklal Savaşı'nqaki halk kavramı, hatta 19SO'lerin halk kavranu lle buF
nün halk kavranu aynı değildir; olamaz, olmamasa da zorunludur. Çünkü halk hep o aynı halk değUdir; gelişir ve değişir.
Bu küçük girişi yaptıktan sonra, bu konuda yapılan eleştirllerde ileri sürülen slogan nitelftindeki deyimleri ele alablliriz.
Bunlar "halka dönük olmak", "halka gitmek", "halka eğilmek", halka inmek" vs. gibi deyimlerdir. Biz kendi hesabı
mıza bunların hepsinde bir kendini beğenmişlik, bir burun büyüklüğü, halka tepeden bakma, halka kendinden saymaana
eğilimi, daha doğrusu suçu görüyoruz. Oysa halk inilecek bir kuyu, dönölecek bir put değil, erişllecek soylu bir amaç,
gelişen, değişen bir amaçtır.
Bu düşüncelerden yola çıkarak bir festivalin halkçı nitelikte olup olmadığım saptayacak ölçülerimizi arayahm.
Bizim görüşümüze göre bir festival şu nitelikleri taşıyorsa o halkçı bir festivaldir.
"

1 Halkın kültür ve sanat anlayışını olumlu yönde etkiliyorsa, yani halkı gerçek sorunlan doğrultusunda aydınla
tıyorsa, halkın çıkarlanndanyana ise, halkın içinde halkı geliştirmeyi amaç edinmişse, başka uluslara saygı ve. sevgi ile
yaklaşınayı öneriyorsa, ulusal nefret üretmiyorsa, halka kendi kültürüne sahip çıkmayı yani dününe ve buFnüne sahip
çıkmayı bunlara dayanarak geleceği yaratmayı öğütlüyorsa, indirgemeye, bayağılığa ve harcı alem olmaya yeşil ışık yak
mıyorsa, halkm hoşuna gitn1ek için onun alışkanlıkianna ve tutkulanna avuç açmıyorsa, kısacası halka rağmen halktan
yana ise, o festival halkçıdır ve halkındır.
Şimdi bu açıya oturarak soruyoruz: Istanbul Festivali'nin repertuarmdaki hangi program bu görüşe uymuyor?
Bu görüşe ters düşüyor? Biz uyduğu ve ters düşmediği kanısındayız. Bir örnek verilip, aksi karutlanmadıkça o demago
jik sloganlan birer önyargı olarak değerlendirmek zorunda kalacağız.
-

2 - Eğer halk kendisine sunulan festivali, aymm gözetilmeden ve parasal yönden sıkıntıya düşmeden, izleme ola
nağına sahipse o festival halkçıdır ve halkmdar.
Istanbul Festivali fıldişi kulelerde değil, halkın "burası bizim de yerimizdir" diyebileceği yerlerde, Gülhane Par
kı'nda, Yedikule'de, Rumelihisan'nda, Atatürk Kültür Merkezi'nde, Açıkhava Tiyatrosu'nda ve benzeri yerlerde yapılı
yor. Giriş biletleri gişelerimizde ayırım, yani kimlik kontrolu yapılmadan satılıyor. Aynca biz şunu iddia ediyoruz ki,
İstanbul Festivali, benzeri festivaller içinde, en ucuz fiyath olanıdır: Bolşoy Balesi'ni bir Moskovalıdan, Londra Tiyat
rosu'nu bir Loiıdralıdan daha ucuza seyredebiliyoruz. Eğer halkımız Amerikan Balesi'ni bugün manavlanmızda satılan
bir marul fiyatına, Senegal Balesi'ni, bir bahçe sineması fiyatına seyredebiliyorsa, Gülhane Parkı'nda, Yedikule'de ücret
siz ve kimliksiz olarak, kendi folklorunu ve geleneksel sanatlanru izleyebiliyorsa, o festival halkçıdar ve halkmdır. Ka
tıldığımız Avrupa Müzik Festivalleri Birliği'ndeki 38 ünlü festivalden bir kaçının fiyatına göz atalım: Salzburg Festiva
li'nde en ucuz yer 600.- lira, en pahalı yer 24.000.-lira; Bayreuth Festivali'nde en ucuz yer SOO.-lira, en pahalı yer
11.000.-lira; Edinburg Festivali'nde en ucuz yer 400.-lira, en pahalı yer 9.000.-lira. Bizim en ucuz yerimiz 150.-lira,
en pahalı·yerimiz SOO.-liradır.( Bu yıl en ucuz yer 200.-lira en pahalı yer 1.000.-liradır. Yalnız Londra Balesi'nde en
pahalı yer 1.500.-lira oldu. Yaklaşık olarak futbol maçlarmda uygulanan fiyatlar uygulanıyor festivalirnizde. Şimdi tek
rar soruyoruz: Bir festivalin halkçı ya da halktan yana oliıp olmadığınan bunlardan başka hangi niteliğe göre değerlen
direblliriz? Bu konudaki sözlerimizi bitirmeden önce çok önemli bir noktaya daha değinelirn; çünkü bizce anlaşmazlık
bu noktadan kaynaklanıyor: "Halkı sevme" aydın kesimine düşman olmayı gerektirmez. Hele o aydın kesimi halktan
yana, halkm mutluluğundan yana ise...
3.- DOCU, BATI IKILEMI: Bu konuda, yine ideolojik ve siyasal kökenli, maksath eleştiriler yöneltildi İstanbul
Festivali'ne; verilen cevaplardan biri aynen şöyle idi: Neden korkuyoruz kültürümüzün içindeki bu Doğu-Batı çelişkisin
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dan gelen bu kültür unsuru şayet gerçekten ileri, yüksek ve soylu bir kültür ise, onun içimize sızmasını önleyebilecek
bir güç de yoktur. Bilincimizin değil, tarihin karanhklannda oluşmuş bulunan, içgüdülerimizin suçu olan bu Batı kor
kusundan kurtannahyız kendimizi. Dışardan alınan(veya giren) bir kültür kendi kültürüroözü başka bir kültüre dönüş
türemez. "Dış koşullar bir güvercini yaralayabilir hatta öldürebilir fakat güvercini bir ineğe çeviremez" diyor ünlü .b�
kültür tarihçisi. Aslında bu 'ikilem ve çelişki, yalnız bugünün sorunu değildir. Bütün çağlar boyunca Anadolu bu iki
lem içinde yoğruldu ve bundan olağanüstü sentezler yarattı. Anadolu {lald Büyük Selçuk Kültürü'nün onca güzelliğinin
ve özgünlüğünün sım bu yaratıcı sentez değilmi idi?
Daha önceki yıllarda modal müzik, Türk folkloru, Mimar Sinan ve Şeyh Galip alınmıştı temel tema olarak. Bu
yıl doğumunun 200'üncü yılı nedeniyle "Dede Efendi" Festivalimizin laytmotifi oldu.. Geleneksel müziği� en
önemli gelişim aşamalanndan biriobı yaratıcısı, temsilcisi ve doruk noktasıdır, Dede Efen�.. Bu konuda daha şımdiden
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ma ahşımız, Dede Efendi'ye dönüş değil (bu zaten olanaksızdır) Dede Efendi'yi günümüze katışm, geleceğe maledişin
çabastdır. Bu bir geçmişe tampa, geçmişte yaşama, geçmişin sığınağına kaçış değil, geleceği aydınlatmak içhı, geç·
mişin ışığından yararlanma isteğidir. Biz folklorumuzu da geleneksel sanatımızı da bir "model" değil, bir "hazine" ola
rak görüyoruz. Tarihsel perspektif içinde kendimizi geliştirmek, aşmak ve değiştirmek, kendimizi inkAr etmek değil·
dir. Kendi tarihiıiıizi (yani geçmişteki gerçeğimizi) bilmeden bugünün ve geleceğin gerçeğini kurmak, oluşturmak ve
ona katdmak olanaksızdır. Kültürel alanda "eski"yi aşmanın en emin yolu "yeni"nin "eski"yi kendi içinde barındıra
rak geliştirmesi ve degiştirmesidir. Bir sanatçı ya da toplum kendinden öncekileri ne kadar kökten inkan ederse etsin
gene de onların bir uzantısı olmaktan kurtulamaz, ziia ''kimse kendi gölgesinin dışına sıçrayamaz''. Insanın tarihle bu·
luşması, tarihin soylu bir aşamasını yeniden yaşaması, utanılacak bir an değil yoğunlaştırdmış bir yaşam ve bir mudu·
luktur bizce.. Bir de bunun karşı kutbunda mekan tutmuş(!) olanlar var. Bunlarda tarihin bir gelişim oluş.um ve deği·
şim bilimi olduğunu, kültür ve sanatm da bu tarihin bir ürünü olduğunu unutup "dün"ün "bugün"ün yönetmesini iste
rnek gıöi bir hastahğa yakalanmışlar; hep o eski gıda ile yetinilmesini, yani geviş getirilmesini sağlık veriyorlar.
Bunu anlamak, hele müzik alanında, daha kolay görünüyor bize. Çünkü müzik insanın kendi özüne "en geç kabul
ettiği" ve kendi özünden "en geç çıkardığı" sanat türüdür. Müzik tutuculuğun en zor fetbedilen kalesidir; "son mermi·
si".dir. Bunu gören büyük Atatürk "Yeniliği almada ölçü müzikte yeniliği almaktır" diyor. Çağımızm en· ünlü estetleri·
nin henüz söyleyebildiği bu gerçeği (Örneğin Fischer) Atatürk SO yd önce söylemişti. Bunun için o kadar büyük ya
Atatürk. Bu konuda şunu ekleyerek bitirelim sözümüzü: (fliçbir "eski" kendi yerini "yeni"ye kavgasız termetmez,
hiçbir "yeni"de "eski"nin yerini kavgasız alamaz.) Istanbul Festivali bu doğal ve tari� kavganın uygarca yapddığı
bir arena olsun istiyoruz.
"+.-SANAT l'ULİTİKASI: Yine bazı çevreler Festivalimizin bir sanat politikası olmayışından yakındt 9 yd bo
yunca. Bir ünlü estet (Hiç bir önlem kurum ya da güdümlülük, sanata yeni bir gelişme yönü getiremez) diyor. Istanbul
Festivali'ni yönetenler şunu kesinlikle biliyorlar. Tarihin hiçbir aşamasında yönetmeliklerle veya komisyonlarla sanat
yönlendirilemedi. Bunu ancak ve ancak toplum içinde yaşayan ve tarihin öncülüğünde yerini almış olan gerçek sanatçı·
lar yapabilir, onların yarattığı eserler de çağın sanat politikasını (ille de politika sözünü istiyorsak) oluşturur.
Istanbul Festivali'nin hangi ideolojiyi benimsedi.ğini soranlara ise hep şu cevabı verdik: Istanbul Festivali'nin bir
tek ideolojisi var, o da hiçbir ideolojinin dümen suyunda yürümernek ideolojisidir.." Bu konu ile ilgili olarak asıl görüşü·
müzü iki yı! önce 1980 ydanda Turizm ve Tarutma Bakanlığı'na yazdan bir yazıda aynen şöyle ifade etmiştik:
T.C.
Turizm ve Tarutma Bakanlığı
Ankara
Büyük Atatürk'ün en yüce eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ellinci ydanda kurulup, çahşmalarını aralıksız olarak sür
düren İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, üç yd önce "Avrupa M.üzik Festivalleri Birliği"ne de üye kabul edilmekle, yetkin·
liğini yurt içinde ve yurt dışmda kanıtlamış bulunmaktadır.
Vakfımızm düzenlediği "Uluslararası Istanbul Festivali" bugüne kadar hiçbir siyasal ideolojinin yörüngesine ve alaca·
karanlığına kapdmamış, buna karşın varlığımızı kendisine borçlu olduğumuz, büyük insan Atatürk'ümüzün, Anadolu'·
nun ve onun üzerinde yaşayan ulusumuzun tarihsel ve nesnel gerçeklerine dayanan, aydınlık "dünya görüşü"ne dayan
ınayı ke�disine temel ilke ve amaç edinmiştir.
Festivalimizin yönlendirici ve belirleyici üç temel etkeni ise:

1)
2)
3)

Sanat ve kültür unsurlannda nitelik,
Ulusal kimliği koruma ve geliştirme,
ftalkın sanat ve kültür anlayışını olumlu yönde etkileyerek halkla bütünleşme, olarak özetlenebilir.

Vakfımızın kurucu ve yöneticilerini en yüksek düzeyde onurlandıran, halkımızın sıcak ilgi ve yakınlığı yanında, iç ve
dış sanat çevreleriobı destekleyici ve takdirkar eleştiri ve beyanlanndan güç alarak, kendi halkında tüm insanlığı kucak
layan, gerçek hümanist büyük Atatürk'ümüzün yüzüncü doğum yilina rastlayan 9. Uluslararası Istanbul Festivali'nde
olağanüstü bir kutlama programı düzenlemek arzusundayız.
Bu program hatırlanırken, tüm dünyanın kabul ettiği Atatürk'ümüzün şu beş özelliğini vurgulamayı düşündük:

1)

2)
3)
4)

S)

Asker Atatürk,
Devlet Adamı Atatürk,
Halk Adamı Atatürk,
Devrimci Atatürk,
Gençliğe Güvenen Atatürk.

llişikte sunulan p rogram taslağından görüleceği gibi, her gösteri öiÜ ve amaçlan yönünden Atatürk'ümüzün bu özellik·
lerini vurgulayacak niteliktedir. ·

Kurulduğu günden beri halkımızı en ileri düşünce ve duygu aşarnalarına ulaştırarak çağdaşlaşmamızı amaçlayan Ulus
lararası Istanbul Festivali'nden değerli teşvik ve yardımianna esirgemeyen Bakanlığınazın "Atatürk'ün Yüzüncü Doğum
Yılını Kutlama Programa"mızı da destekleyip koruyacağından hiç kuşkumuz yoktur. Ancak, sunulan bu olağanüstü
program taslağından da anlaşalacağı üzere, bu yılan masrafları daha önceki yıllara oranla daha yüksek olacaktır. Bu bu�
sus dikkate alınarak yapalacak değerli yardım ve katkı için Bakanlığınız bütçesinden 10.000.000.- TL. bir ödenek ayrıl
masına emir ve müsaadeterinizi rica eder, saygalar sunarız.
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı
Yönetim Kurulu Başkana

Aydın Gün
Genel Müdür

4.- DOCU BLOKUNA BACU ÜLKELERLE, BATIU ÜLKELERIN FESTiVALDEKi ORANLARI: Bir önceki
başlık altında açık ve seçik olarak ifade edildiği gibi her türlü siyasal ve ideolojik etkiniiiderin dışmda kalmayı temel ilke
olarak kabul etmiş ve bu yüzden çokzor durumlara düşmüş olan Vakfımız, bazen sağın bazen de solun, makS!ltlı, tutar
sız ve ölçüsüz eleştirilerine hedef oldu. Oysa programlanmızm tamamı tarafsız ve ön yargısız olarak incelendiğinde bu
konuda dengeli ve doğru bir seçim yapıldığı meydana çıkıyor, elde edilen istatistiklere göre ülkelerin ve bloklann katd
ma oranlan şöyledir: 1973 - ı98ı ydlan arasanda Doğu Blokuna bağlı olan ülkelerin katdına oraru% -38,S'ttlf. Batili ül
kelerin katılma oranlan% 43'tür. Bu yd Batili ülkelerin katılma oraru% 28, Doğu Bloku ülkelerin% 2ı,S, Türkiye'nin
katılma oranı% sı,S'dır.
Bu konuda karşılaşılan güçlükler genel olarak şu koşullardan doğuyor: Batılı ülkeler, kendi yönetim sistemleri
gereği, sanatçıianna ve topluluklanoa "sizi falanca festivalde görevlendiriyonız, şu tarihte, şu şartlarla şu görevi yapa
caksınız" diyemiyor. Sanatçdann kendi tercihleri Devletin isteklerinin de önünde yürüyor, sanatçalar ve sanat topluluk
lan kendi koşullannı kendileri saptayor. Bu yüzden de hizmetleri karşiliğında talep ettikleri ücretler bazen asıronomik
düzeylere ulaşıyor. Doğu Blokuna bağlı ülkelerde ise durum bunun tam tersidir. Devlet sanatçayı istediği yerde ve iste
diği şartlaıla görevlendirebiliyor. Bu yüzden aynı branşta ve. eşit düzeydeki iki tarafın sanatçlSının talep ettiği ücretler
çok farklı oluyor. Bütün bpnlara rağmen festivalimiz konunun· nezaketini bilerek yukarda sunulan istatistiklerde görülen
dengeyi kurmuştur.
S.- SANAT TÜRLERİ ARASINDAKİ DENGE: Bu konuda da pek çok eleştiri geldi yönetimimize. Her kuşaktan
her kültür düzeyinden olan kişilerden ve her ideolojik görüşe sahip kesimden gelen istekleri aynı festival programmda
karşılamanan olanaksazlığı ortadadır. Herkes kendi görüş ve zevklerine uygun düşen bir program bekliyor Istanbul Festi
vali'nden. Yönetim. Kunılumuz bu konuda da çok duyarlı, tarafsız ve sabırlı bir davranış içinde oldu 10 yd boyu. Bazı
çevrelerin ve kişilerin hoşnutsuzluğunu da göze lilaf!lk festivali izleyenierin "yaran"na olacağına inandığı dengeyi kur
du, kendi inançlan doğrultumnda. (Avrupa Müzik Festivalleri Birliği'nin üyesi bulunan İstanbul Festivali'nin on yıllık
faaliyeti içinde yer alan sanat türlerinin oranlan da şöyledir: Konserler % 38, Tiyatro% 26, Folklor% 13, Bale% 9,
Sergi% 9, Opera% 3, Kabere% ı, Film% 1.
SONUÇ:
Tarihin uzun bir devresinde tüm Anadolu'yu, Balkanlar'ı, Yakın Doğu'yu ve Slav ülkelerini siyasal ve kültürel yön
den cömertçe besleyen İstanbul'da, daha sonralan güzellikleri açgözlülüğe, zevksizliğe ve arsızlığa kurban edilen İs
tanbul'da, Ulusal beDeğimizin en değerli eserlerini içinde banndıran bu doğa barikasa şehirde, bir festival düzenlemek
pek çok aydırumızm en tatlı düşü idi. Peygamberlere bile hadisler söyleten İstanbul'da, bütün dünyanan nabzının duyul
duğu,'hayallerinin, kaygdann ve umutlann ekilip boy verdiği bir Festival düzenlemeyi kim düşlemezdi ki? Ancak düş
kurmak .başka düşü gerçekleştirmek başka şeydir.. Istanbul Festivali gerçekleştirillp başanya ulaştırddıktan sonra, gö
rüş açılanndaki habislik ile ün yapmış bir kaç kişinin dışında, herkes benimseyiverdi festivali. Hatta bazalan "Efendim
biz bu festivalin ilk fikrini ortaya atmaş hatta falanca yılda çalışmalara da başlamıştık v.s." gibi sözlerle kuruluşa sahip
çıkmaya kadar getirdiler işi... Oysa bu en güz� düşü düş olmaktan çakanp bir gerçek'e dönüştüren Sayan Nejat Eczaca
başı oldu. Bizi bireysel yalnızbğımızdan ve onun boğucu karaiağandan alap insaniağan çoğulcu ortamana ve aydınlığına
götüren birleştirici ve bütünleyici en büyük "gücü" (yani sanatı) kendine temel konu edinen bu festival Eczacıbaşı'nın
bilinçli ve özverili çalaşmalan ile köklü ve yapıcı bir umudun ve sevginin eseri olarak kuruldu. Hangi alanda olursa olsun
kendini sevecenlikle donatan güvenli ve kararlı eUerin ektiği her tohum bire bin veriyor. Ünlü Ingiliz Filozofu B.Rassel
"Hayat ve dünya için umut sevgi Ue yapılan işlerdedir" diyor. Insanoğlunun tükenmezliğine, onuruna ve özgürlüğüne
karşı duyulan sarsılmaz inanç ve güvencin bir ürünü olarak kurulan Istanbul Festivalinin on yıllik çalaşmalan içinde, ba
zen boğulmamak içhı başımıza suyun yüzünde güçlükle tutabildiğimiz günlerde bile, bizi "dayanma"ya çağıran bu sev
gi oldu.
Istanbul Festivali'nin kunıluşu sırasında.ve daha sonraki yıllarda değerli d�stek ve yardamlamu bizden esirgeme
yen Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığina, Istanbul Vdayet ve Beledi yesine, Vakıf kurucuianna ve yönetim
kurulumuzun sayın üyelerine, sayın Cevat Memduh AJtar'a, Büyükelçi Sayın Harnit Batu'ya, festivalimize en zor yıllann
da konuya tam bir aydın kişi yaklaşunı ve davraruşı ile sanlan Sayın Büyükelçi Semih Gii'nver'e, Mukadder Sezgin'e ve
Kemal Baytaş'a, ilk festivalin değerli yöneticisi Turgut Atakol'a ve yardımcısı Leyla Turgut'a kurulduğu günden itibaren
ydlarca bütün güçlerini yiğitçe harcayan Taner Gemicioğlu, Cevza Aktüze ve Kaşif Taşçı'ya, son yılda vakfımızda görev

kabul ederek bizi onurlandıran ve güçlendiren Sayın Avni Akyol'a, Genel Müdür Yardımcası Atila Manizade'ye, Genel
Sekreterimiz Aliye Kurtuluş'a ve İnci Özkalyoncuoğlu'na·, festivalimizin temel gücü olan tüm sanatçılara, A ve B Halkla
İlişkiler Firmasına, Ulusoy'a, Etap, Sheraton ve llUton müesseselerine, festival programlarırun gerçekleşmesi için vakfı
mıza değerli katkılarda bulunan kuruluş ve sanat dostlanmua, en önemlisi de iyiyi, güzeli ve gerçekği alıp özümlernede
gösterdiği yetenek ve olgunluğuyla yabancı sanatçılann da hayranlığını toplayan halkımıza teşekkürü yerine getirilmesi
borç olan bir görev biliyoruz.
İLERiYE DÖNÜK GÖRÜŞ AÇlLARI :
Eldeki deneysel verilere dayanarak, İstanbul Festivalinin geleceği için şunlari söyleyebiliriz: Festivalin gördüğü bü
yük ilgi ve beğeni, vakfımıza yeni ve ağır yükümlülükleri de getiriyor beraberinde; Festival yeni amaçlar edinmek, yeni
boyutlar kazanmak eğiliminde hatta zorunluluğundadır. Halkımızın, sunulan eseriere ve sanatçılara gösterdiği ilgi veya
tepki düzenleyici ve yönetici olarak bizi çok dikkatli olmaya çekiyor. Zira bu ilginin nitelikleri ve nedenleri festivalin
gelişmeye yatkın karakterini ojumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Bizi kısır bir tekrarlayıcılık sürecine itebilir. Ka
lıcı veya yayılıcı sonuçlara yönelmemizi engelleyebilir, böylece temel ilke ve ülkülerimizi zedeleyebilir, hatta yok edebi

Ur.

Bu yıl bir kenanndan uygulamaya başladığımız, İstanbul'un dışındaki uygun yörelere de festival etkinlikleri götür
me, sanat ve kültür fılmlerini program kapsamına alma, tarihimizin içinde yer alan ve ı 582 yılından beri sürekliliğini ya
kın zamana kadar koruyan, Türk temaşa türlerini ve eğlencelerini (orta oyunu, meddah, Karagöz, Kukla, Çengi , Carr.
baz, Sihirbaz, Kanto v.s. gıbi) "Sultanahmet Geceleri" adı altında yeniden canlandırma , seminerler, kurslar, yanşmalar
düzenleme 20 eserden oluşan bir "Kültür ve Sanat Kitaplığı" oluşturma . Her yıl konusu Türk olan (Saraydan Kız Ka
çırma gıbi) opera ve bale eserlerinden birini salıneleme ve bunlan yabancı ülkelerin sanat merkezlerinde ve festivalle
rinde sergile me v.s. gibi. Bu gün için biraz hayal gibi görünen, yeni ve yaratıcı hizmetler vermeyi amaçlamaktadır vakfı
,

mız .

ğ

ıO yıldır içhıde bulundu u çalışma koşullan dikkate alındığında festivalin küçümsenmeyecek hizmetler gördüğü
nü söyleyebiliriz. ı o yıl içinde Istanbul Festivaline yaklaşık olarak ıo.OOO yerli ve yabancı sanatçı katıldı. Her şeyi unu
tup yalnız bu ıo.ooo sanatçının halkımıza getirdiği sevgi ve umudu düşündüğünüz zaman bile heyecanlanmamak müm
kün değildir, bu eli ışık dolu ıo.OOO prometeus 2 ılıilyon insana çağımızın tüm gerçeğini geleceğin sırlannı ve pers
pektiflerini açıkladı. Festivalimizin bu başarısı halkımızın kült9rel ve sanatsal gereksinimlerinin ne kadar büyük ve olgun
laşmış olduğunu da kamtlamaktadır. Kültürel alanda yapılacak ciddi ve samimi bir girişimin başanya ulaşması için ge
rekli temel koşullann da ne kadar elverişli olduğunu göstermektedir. Tekrar edelim festival "kusursuzlukla sakat (!)"
değildir.
Şunu çok iyi biliyoruz: Kültür ve sanata giden tüm yollar, inişler, 9ıkışlar, sapmalar, düşler, uyamşlar, umutlar ve
hayal kırıklıklan ile örülüdür.
AydınGüN
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı
Genel Müdürü

10. YILINDA

ULUSLARARASI
iSTANBUL FESTiVALi

Festival'le kapılannı sanata açan Galata Mevlevihanesi
(Divan Edebiyatı Müzesi)

Cumhuriyetimizin kuruluşunun SO. yıldönümü dolayısıyle 1973
de düzenlenmeye başlanan Uluslararası İstanbul Festivali, 10. yılına
ulaşmış bulunmaktadır.
·

Geçtiğimiz 9 yıl içinde yaklaşık 1,S MILYON sanatseverce iz
lenen Festival, dünyanın en ünlü sanatçı ve topluluklannın ülkemize
gelmelerini sağlamasının yanısıra, Aya İrini, Yedikule, Galata Mevlevi
hanesi, Sadullah Paşa Yalısı, St. Antoine Kilisesi gibi tarihi yapıları da
sanatın hizmetine sokmakla önemli bir kültür görevi gerçekleŞtirmiş
tır.
İstanbul Festivali programı içinde 20 değişik salon ve açık alan
da 207 topluluk ve 10S sanatçı tarafından 600 gösteri sunulmuş, ay
rıca 67 sergi, 8 konferans ve kongre, 2S film gösterisi yer almıştır.
Gösterilerin dökümü şöyledir:
66 Resitat
Sl Orkestra ve 36 Oda Müziği Konseri
20 Opera ve 1S9 Tiyatro Temsili
44 Bale
603 Folklor Dansı
ll Çağdaş Dans
S4 Türk Klasik ve Halk Müziği Konseri
2 1 Vokal Müzik Konseri
12 Caz Müziği Konseri
19 Ortaoyunu, Karagöz, Meddalı
Festival etkinliklerinin llS'i Rumelihisan, 94'ü Aya İrini Kilise
si, 93'ü Aç�hava Tiyatrosu, 8S'i Atatürk Kültür Merkezi Salonları,
4S'i Yedikule ve 2S'i Gülhane Paikı 'nda, diğerleri Galata Mevleviha
nesi, Sadullah Paşa Yalısı, Sadberk Hanım Müzesi, St. Antoine Kilisesi,
Darüşşafaka Salonu, Topkapı Sarayı Bahçesi, Arkeoloji M..üzesi, Har
biye Şehir Tiyatrosu, İ.T.Ü. Konser Salonu gibi yerlerde izlenmiştir.

RESilALLER
Solist o larak ya da eşlik ederek 85
sanatç ının verdiği 66 resitatden 23'ü pi
yano , 16'sı keman, 10'u gitar, diğerleri
viyolonsel, arp, org, flüt ve şan resitalle
ridir.
Solistler arasında Yehudi Menuhin,
lgor Oistrach, Jean - Pierre Rampal, Ley
la Gencer, Emil Gilels, Alirio Diaz , Gidon
Kremer, Daniel Shafran, Siegfried Beh
rend, Narciso Yepes, Paco Pena, Andre
Navarra, Youry Boukoff ve Ivan Sokol,
İstanbul Festivali'nin yıldızlan olarak be
lirlenmişlerdir.
Ünlü Soprano Leyla Gencer 2. Festival'de Aya İrini'deki
resitalinde.

ORKESTRA KONSERLERi
Istanbul F eStivali'nde 51 orkestra konseri yer almıştır. Konuk orkestralar arasında Belgrad, Buda
peşte , Leningrad ve Sofya Filarmoni Orkestraları, Moskova, Prag ve Sovyetler Birliği Devlet Senfoni Or
kestralan da bulunmaktadır.
21 Haziran 1973 günü İstanbul Teknik Üniversitesi Konser Salonunda Uluslararasdstanbul Festi
vali'nin açılış töreninde Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosunu seslendiren Devlet Opera Koro
su'na eşlik eden Devlet Opera Orkestrası ise Festival'de dinleneo ilk orkestradır. Robert Wagner yöne
timindeki Devlet Opera Orkestrası aynı yıl Saraydan Kız Kaçırma ve Aida operalarında ve dünya prömi
eri yapılan Köroğlu o perasında da dinleyicilerin b üyük beğenisini kazanmıştır.

lO

2. Festival'in 20 Haziran 1974'de İTÜ konser salonundaki açılış konseri.

ODA MÜZiGi
Dünyanın en ünlü oda müziği topluluklan 9 yılda 36 konser vermişlerdir. Festival'e katılan 26 top
luluk içinde özellikle Tatrai Yayh Çalgılar Dörtlüsü, I Musici Topluluğu, Janacek ve Alban Berg Dörtlü
leri, Belgrad ve Varşova Oda Orkestralan ile Smetana Trio anıınsanmaktadır.
D ünya çapındaki I Musici Oda
Müziği Topluluğu 1976'da Aya
trini'de .

BALE
İstanbul Festivali izleyicileri, 9 yıl
da klasik ve çağdaş baleden folklora ka
dar dansın her t üründe dünyanın her kö
şesinden gelen sanatç ılann soluk kesici
gösterilerine tanık olmuşlardır.
Festivalin doruklarından biri kuşkusuz Bolshoi Topluluğunun gösterileridir. B�ezilya'dan Hindistan'a kadar 17 ülkeden 50 topluluğun ser
gilediği 158 gösteri iç inde Londra Festival Balesi,Sovyetler Birliği Devlet Balesi, Brazil Tropical, Moise
yev, Alvin Ailey ve Nikolais Dans Toplulukları, Senegal Ulusal Balesi, Münih Devlet Balesi, Belçika Krali
yet Balesi ve Londra Çağdaş Dans Topluluğu yıllarca kendilerinden söz ettirmişlerdir. öte yandan, İ stan;
bul Festivali'nde ülkemizin çeşitli yörelerinin halk oyunlarından örnekler sergilendiği gibi şu ülkelerin
folklor topluluklarına da programda yer verilmiştir:
Hindistan, Fransa, Polonya, Çekoslovakya, İspanya, 1\facaristan, Sovyetler Birliği, Yunanistan,
Romanya, Bu.Igaristan, Arnavutluk, Yugoslavya, İtalya, Brezilya, Azerbeycan, Filipinler.
•

Festival'in ilk yılı Londra Festival Balesi'nin gösterileri

Münih Balesi'nin 4. Festival'deki gösterileri

OPERA VE TiYATRO
9 yılda İstanbul Festivali'nde 20
opera ve 1 59 tiyatro temsili sunulmuştur.
Devlet Tiyatroları Festival programı için
de şu oyunlan sergilemiştir:
Fatih (6 oyun), Hastahk Hastası (3
oyun), 1\tançalı Don Kişot (3 oyun), Bağ
dat Hat un ( 6 oyun), İstanbul E fendisi (3
oyun), Dördüncü Murat (5 oyun), K ühey
lan (3 oyun) , Yunus Emre (4 oyun), Dü
şüş (S oyun), Koca Sinan (4 oyun), İn
sandan Kaçan ( 4 oyun), Musgrave'nin
Dansı (2 oyun) •Yedi Köyün Yargıcı (2
oyun), Hürrem Sultan ( 4 oyun) , Strind
berg Oyunu (3 oyun), Genç Osman ( lO
oyun), Koçyiğit Köro� lu (3 oyun).
öteki oyunlar Istanbul Belediyesi
Şehir Tiyatroları, Devekuşu Kabare Ti
yatrosu, Gülriz S ururi-Engin Cezzar Tiyat
rosu, Kent Oyuncuları ve aralarında Yeni
Shakespeare Tiyatrosu'nun da bulunduğu
Macar, Polonya, Fransız, İsveç , İngiliz,
Çekoslovak ve Alman tiyatrô toplulukla
rı tarafından sergilenmiştir.
Opera temsilleri ise Ankara ve İs
tanbul Devlet Operaları, Sofyat Devlet
Operası, Parma Operası ve Varşova Dev
let Operası tarafından sunulmuştur.
Bunlar Saraydan Kız Kaçırma (6 temsil),
Köroğlu (2 temsil) , Aida (2 temsil), Kar
men (2 temsil) , Prens lgor (3 temsil),
Halka ve Loudun Şeytanları (3 oyun),
Gılgamış ( 1 temsil) , Midasın Kulaklan ( 1
temsil) dir.

Yeni Shakespeare Tiyatrosu 3 . Festival'de

Adnan Saygun'un Köroğlu Operası'nın 1973 'deki Dünya
Premier'inden bir görünüş.

·

Türk Müziği'nin ölümsüz ismi Münir Nurettin Selçuk
yönetimindeki İ stanbul Belediye Konservatuan
Türk Musikisi İ cra Heyeti'nin Festival'in ilk yılındaki konseri

Klasik Türk �lüziği ve Türk Halk Müziği Festival'in her yıl ilgiyle izlenen bölümlerinden birini teş
kil etmiştir. Tanınmış solist ve topluluklarca icra edilen 54 konser, batı müziği resitat ve orkestra konser
leri yanında Festival'de ulusal müziğin taşıdığı ağırlığı da belirlemiştir.
Türk Müziği konserlerinde topluluklara rıfünir Nurettin Selçuk, Nevzat Atlığ, Necdet Varol, Sa
dettin Ileper, Harndi ÖZ bay, Adnan Ataman, Neriman Altındağ Tüfekçi, Kasım İnaltekin , Muzaffer Bir
tan, Radife Erten ve Ruhi Ayangil şeflik etmişler. Kültür Bakanlığı Devlet Klasik Türk � tüziği Korosu,
İstanbul Belediye Konservatuan Türk Müziği ve Türk Halk Müziği Topluluklan, Boğaziçi Üniversitesi
Türk Müziği Korosu, Enderun Fasıl Topluluğu, TRT Türk Halk �lüziği Topluluğu, İstanbul Belediye
Konservatuan Folklor Tatbikat Topluluğu ve İstanbul Korosu konserlerinin yanısıra müzikseverler solist
olarak Hasan Mutlucan, Kemal Koldaş, Şahin Gültekin, Selıa Okuş, Bekir Sıtkı Sezgin, A laeddin Yavaş
ça, Meral Uğurlu, Münip Utandı ve Ayla Büyükataman ile Neyzen Niyazi Sayın ve Aka Gündüz Kutbay'ı
dinlemişlerdir.

KONFERANSLAR - SERG.iLER
Festival boyunca 8 kongre ve konferans düzenlenmiş, 68 sergi açılmıştır. Sergiler sırasında Japon
Baskılan, İran Minyatürleri, Çin Gravürleri, Türk, Fransız, Alman, A merikan, Hollanda, Brez lya, resim ,
ikona, fotoğraf, a fi ş ve karikatür saıtatlanndan örneklerle, Türk minyatür, hat , ebru, kilim, çinı, dokuma,
para, madalyon, heykel, süsleme işleri ve grafikleri sunulmuştur. Festival kapsamı içindeki sergiler Resim
ve Heykel Müzesi, Taksim Galerisi, Ankara ve İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerileri, Arkeoloji Müzesi,
Galatasaray Usesi, İstanbul Sanayi Odası Galerisi, Karikatür !\füzesi, İ .T.O. Mimarlık Fakültesi, Sadullah
Paşa Yalısı, Olgunlaşma Enstitüsü Galerisi, Yapı Kredi ve İş Bankalan, İ stanbul Sanat Galerileri, Topkapı
Sarayı, E tap Oteli, Deniz Müzesi, Ayasofya Müzesi, Türk İ slam E serleri Müzesi, İ ngiliz Kültür Heyeti Ki.
taphğı, Atatürk Kültür Merkezi, Bedri Ralımi Galerisi'nde yer almıştır.
Festival kapsamı içindeki kongre ve konferanslar, Türk folkloru, Osmanlı Başkenti;İstanbui, Min
yatürlerle Türk Tarihi, Sinan'ın Camileri, Sokaklarmuz ve Evlerimi:!t Yazı Sanatı, Taş İ şlemeciliği ve

�

Modal Müzik konularında düzenlenmiştir.

Festival'in ilk yılındaki Çeşmebaşı Balesin den bir görünüm.

MEDDAH 
KARAGÖZ ORTAOYUNU
Bu tür geleneksel Türk oyunlan Uluslarara

sı İstanbul Festivali'nde 19 kez yer almıştır. Ço
ğu ücretsiz olarak halkın izlemesine sunulan bu
gösteriler İsınail Dümbüllü, Şahin Tek, Erol Gü
naydın, Cevat Kurtuluş , Toto Karaca gibi ünlü
sanatç ılar tarafından sergilenıniştir.
Köroğlu Operası dünya premiere'inde bas Ayhan Baran, beste
ci Adnan Saygun ve Orkestra Yönetmeni Niyazi Tağızade.

�

..
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FES
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21 . 6 - 1 5 .7.1 973
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A d n a n Saygun

Jean Pierre Rampal ve Denis Evesque i .T .Ü. ko nser salo
nundaki resitatden so nra

Yehudi Menubin ve Bayan Menubin Aya Irini'de dinle yiciler arasında.

si,

Festival'in ilk yılı gerçek bir sanat şöleni. niteliğini taşır. 6 opera, 8 bale , 30 tiyatro ve müzikal, 7 folklor gösteri1 3 orkestra konseri, 6 oda müziği, 3 Türk müziği konseri, 6 koro konseri, 8 sergi.
2 opera, 5 bale ve folklor, 4 tiyatro , 3 oda müziği to pluluğu, 5 orkestra, 4 solist, 5 koro, 2 Türk müziği topluluğu!

4 resital,

1 6 gösteri yerinde 9 1 etkinlik!
1 . Uluslararası İstanbul Festivali 2 1 Haziran 1 973'de Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu ile açılmıştır. İ s
tanbul Teknik Üniversitesi Konser Salonunda icra edilen Opus 26 numaralı eserde Orkestrayı Robert Wagner, koroyu
Gustav Kuhn yönetrniş, Devlet Opera Koro ve Orkestrası eşliğinde Soprano Oya Tekin, has Ayhan Baran, mezzo sop
rano Belkas Aran, tenor Kevork Boyacı ve viyolonselci Saim Erkul, programa solist olarak katılmışlardır.
23 ve 25 Haziran 1 973 akşamlan ise Açık Hava Tiyatrosunda, yine Adnan Saygun'un Köroğlu Operasının Dünya
prömiyeri "yapılmıştır. Devlet Operasının seslendiediği eseri Aydın Gün sahneye koymuş, orkestrayı Niyazi Tağızade ,
koroyu Gustav Kuhn yönetrniş , kareografisini Güloya Gürelli'nin · yaptığı gösteride Köroğlu, has Ayhan Baran tarafın
dan canlandırılmıştır.

Çeşmebaş ı'ndan bir göriintü.
l . Festivalin en önemli olayı kuşkusuz Yehudi Menuhin 'in resitalieri idi. Ünlü ke·

irini Kilisesinde Bach'ın eserlerinden derlenmiş bir konser vermiş, 1 2 Temmuz'da İT
piyanosu eşliğinde Beethoven'in üç sonat ını dinletmiş, 1 4 Temmuz'da yine İTÜ Kon:
fo ni Orkestrası eşliğinde Suna Kan ve Ayla Erduran'la birlikte Vivaldi, Beethoven v
tir.

'
Flütçü Jean-Pierre Rampal,

l.

Festival'in öteki· ünlü ismiydi. Piyano'da Der

Poulenc ve Prokofief'in sonatiarını çalan F ransız virtüozun konseri 9 yılın unutulma;
Viyolo nsel virtüozıı Andre Navarra, Bükreş 1\·fadrigal Korosu , Mün:ir N urettin
tuarı Türk Musikisi İcra Heyeti, Be lgrad ve Budapeşte Filarmoni Orkestraları, Sovy.

remmuz'da Aya
ia İdil Biret 'in
ul Devlet Sen
. seslendirmişBach, Frank,
!r aldı.

.B. Konserva
'a Festival Ba-

lesi ve Paul Taylor Çağdaş Dans Topluluğu, l . Festival'in öteki flaş isimleri idi.

W. A medeus Mozart '
ç ırma"nın Topkapı S

görkemli gösterilerind.
zünden İstanbul Festivıı

aydan Kız Ka-

lmesi , ilk yıbn

ı büyük ilgi yü.larında da ikişer

. Operasını Aydın
kez tekrarlanan Saraydaı
• orkestra ve koroGün sahneye koymuş, RL
yu yönetmişti. Başrolleri � .
.at, Attila Manizade ,
Kevork Boyacı ve Oya Tekip ... payla ştığı üç perdelik

eser l 9 7 3 'de olduğu gibi, l 9 74 'de ve l 9 7 S 'de de izleyici
lerin hayranbğını kazand ı .

Viyolo nsel virtüözü
resitalinde.

Andre Navarra, Aya İ rini'deki

Bükreş Madrigal Korosu.

Paul Taylor ve dans grubu.

Fatih'in R umelihisan' ndaki temsilinden sonra oyun yazan

Nazım Kurşunlu, rejisör Raik Alnıaç ık ve baş oyuncu Ci
han Ünal ile kadronun bir bölümü

•

Sovyet nalesi'nin gösterisinden bir an

• Topkapı Sarayı 'tıda "Sar�ydan Kız Kaç ırma"

1974
Ünlü kemancı lgor Oistrach , Aya Irini'deki resitalinde

Uluslararası 2. İstanbul Festivali 20 Haziran
1 974'te İTÜ Konser Salonunda Istanbul Devlet
Opera Orkestrasının konseri ile başladı. Robert
Wagner yönetimindeki orkestranın Cemal Reşit
Rey ve Adnan Saygun'un eserlerini seslendirme
sinden sonra Soprano Leyla Gencer, Donizetti,
Verdi veo Bellini'den aryalar sundu.
Festival bpyunca ·sanatseverler 2 klasik
Türk müziği, 8 orkestra , S oda müziği ve 8 koro, 1 caz müziği, 1 modal müzik konseri, 7 resital, 14 tiyatro , 4 opera,
1 0 bale , 32 folklor ve 6 kukla gösterisi, 2 geleneksel Türk sahne sanatı gösterisi ve 4 sergi izlediler.
Bu 1 20 etkinlik, l l gösteri mahallinde yer aldı.

New York Harkness Balesi'nin Aç ıkhava Tiyatrosu'ndaki temsillerinden bir görii nüm

2. Festivalin yıldızı İgor Oistrach idi. Ünlü keman virtüözü 8 Temmuz · l 974'de Aya İrini Kilisesinde piyanist 'Na
talia Zertsalowa eşliğinde , 9 Temmuz'da ise Konak Sinemasında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde B rahms,·
�
Paganini, Çaykovski ve Strauss'un eserlerinden oluşan birer konser vı;rd i. 9 Temmuz konserinde o rke5trayı Prof. G .E .
Lessing yönetiyordu.
Soprano Leyla Gencer, piyanist Emi! Gilels ve Shura Cherkassky , Soprano Elisabeth Schwarzkopf ile Woody

l lerman Caz Topluluğu, 2 Festival'in öteki doruk noktaları idi.

Sanatseverler Emi! Gilels'i 27 Haziran'da Robert Wagner yönetimindeki İstanbul Devlet Opera Orkestrası eşliğin

de ; I Temmtız'da da resitalinde izlediler. Konak S ineması' ndaki konserlerde Ulvi Cemal Erkin, Beethoven, Prokofiev
ve Liszt 'in eserleri seslendirildi.
Leyla Gencer 24 Haziran'da Aya İrini Kilisesihdeki şan resitalinde Schuınann, Chopin, Bellini, Donizetti ve Liszt ' 

i n eserlerini seslendirdi.

Sh ura Cherkassky 28 Haziran'da Rameau, Schumann, Chopin, Scriabin, Ravel ve Liszt'in ; Soprano Schwarzkopf
5 Temmuz'da Mozart, Gluck, Schubert , Schumann, Brahıns, Liszt , Mahler, Grieg, Wolf ve Strauss 'un eserlerini sundular.
Ünlü Amerikan Caz Topluluğu Woody Herman'm üç konseri ise caz severlerin büyük ilgisi ile karş ılaştı.
New York Harkness Balesi, Sovyet, F ransız ve Romen Halk Dansları Toplulukları, Co nstanza Romen Kukla Tiyat
rosu, Sofya ve Leningrad Filarmoni Orkestraları 2. Festivalin ilgi çeken to plulukları; Saz Aşıkları'nın Yedikule ve Gül
hane Parkındaki yarışmaları, istanbul Devlet O pera ve Balesi'nin Topkapı Sarayı avlusunda salınetediği "Saraydan Kız
Kaçırma" O perası ile Devlet Tiyatroları ve İ stanbul Şehir Tiyatro su_'nun sahneledikleri Bağdat Hatun, i stanbul E fen
disi , Genç Osman ve Ömür Satan Hüsam Çelebi oyunları, N evzat Athğ yönetimindeki TRT Klasik Türk Müziği Korosu
konserleri de 2. Festival'e ulusal renk getiren etkinliklerdi.

Ro men Constanza Kukla Tiyatro topluluğu, Venüs Sineması' ndaki bir gösterisinden sonra

Ru melihisan'nda ç evreye ve tarihsel

gelişime uygun bir görünüm :

İ stanbul Festivali'nden bir etkinlik :
" Bağdat Hatun" tiyatro oyunu

Woody Herman Caz Topluluğu

"Genç Osman" oyunundan bir sahne

Festivalin büyük isimlerinden piyanist
Emil Gilels, Konak Sineması'ndaki resita
linde

197 5

İ stanbul Festival tarihinin göz alıcı topluluklarından biri : Brasil Tropikal Dans Topluluğu
3. Festival'de 5 orkestra, 2 Klasik Türk Müziği, 3 oda müziği ve 3 vokal müzik konseri, 27 tiyatro, 2 opera temsili,

1 0 resital, 4 dans gösterisi, 6 sergi ve 1 folklor kongresi olmak üzere 56 etkinlik izlenmiştir.
3. Uluslararası İstanbul Festivali 20 Haziran'da İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu'nun konseri

ile açıldı. Robert Wagner'in orkestrayı, Gerhard Dallinger 'in koroyu yönettiği konserde Beethoven 'in 9. senfonisi ses
lendirildi. Soprano Oya Tekin, Alto Nur Atasagun Rohr, Bas Mustafa İktu ve Tenor Erol Uras'ın solist olarak katıldık
ları konser Şan Sineması'nda yer aldı.

Gidon Kremer. (solda) ve Alirio Diaz (sağda) İstanbul Festivali'ndeki resitallerinde

Benzeri az görii len bir topluluk : Vünburg
Vurma Çalgılar Topluluğu I stanbul Festi
vali'nde

ı ı 'i yabancı olmak üzere ı 3 solistin , sanatseverlere ı o resital sunması, 3 Festival'in en önemli özelliği idi.

Festival izleyicileri· ı975 'de Pierre Fournier-Jean Fonda viyolonsel-piyano ikilisi, Gidon Kremer-Ksenia Knorre
keman-piyano ikilisi, Alfons ve Aloys KÖntarsky kardeşler piyano ikilisinin yanısıra Alirio Diaz'ın gitar, David Lively,
Gülsin Onay, Tagika Hiroshi, Genevieve Chauveau, Valid Akl ve İdil Biret 'in piyano resitalierini dinlemek fırsatını bul
muşlardır.
Avusturya Menestrels Topluluğu, Paris Orkestrası , Bükreş Madrigal Korosu . Brezilya'nın Tropical Dans Topluluğu,
İngiltere'nin Yeni Shakespeare Tiyatro Topluluğu, 3. yılın en ilgi çeken topluluklarıydı.
Devlet Tiyatrolarının Küheylan, 4. Murat ve Yunus E ınre, Şehir Tiyatroları'nın Ağrı Dağı E fsanesi, Düğün ya da
Davul temsilleri ile RQmen Bariton Dan Iordachescu 'nun piyanist J udith Uluğ eşliğindeki şan resitali ve Vünburg
Vurma Çalgılar Topluluğunun konseri bu yıla damgasını vuran etkinliklerdi.

Sanat elçilerimizden İdil Biret

Festival'deki büyük isimlerden Paris Orkestrası

1 976

Viyolonist Ruggiero Ricci, Aya Irini'de

4. Uluslararası İstanbul Festivali'nde sanatseverler, aralannda Moskova Devlet Senfoni Orkestrası, I Musici Oda
Müziği Topluluğu, Sofya Devlet Operası, Münih Devlet Operası Balesi, Sovyet Devlet Balesi, Hindistan Kathakali Dans
Topluluğu da bulunan 1 4 yabancı topluluk ve 4 yabancı solist ile Cumhurbaşkanlığı ve İstanbul Devlet Senfoni Orkest
ralarını, Devlet Tiyatrolan ve Türk Geleneksel Sahne Sanatları Grubunu, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Halk Oyunlan
Topluluğunu, İ . B. Konservatuan Folklor Tatbikat Topluluğu'nu ve Türk Müziği solistlerini izlemek olanağını buldular.
7 gösteri yerinde 58 gösteri ve 6 sergi'den oluşan 4. Festival , 20 Haziran 1 976'da Şan Sinemasında Gürer Aykal
yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının konseri ile açıldı. Solist olarak piyanist Hüseyin Serınet 'in ka
tıldığı konserde Ferit Tüzün, Ravel ve Çaykovski 'nin eserleri seslendirildi.

Moskova Senfoni Orkestrası

Hindistan'dan ilginç bir dans topluluğu : Kathakali
Kemancı Ruggiero Ricci, viyolonselci
Orkestrası , programın odak noktalanydı.

Uaniel Shafran, I Musici Oda Müziği Topluluğu ve Moskova Devlet Senfoni

Riggi, 24 Haziran'da Aya İrini'deki resitalinde Ysaye, Bach, Hindemith, Paganini ve Milstein 'den ; Shafran ise 2 ı

Haziran'da aynı salondaki resitalinde Brahıns, Bach ve S hostakoviç 'den eserler seslendirdiler.

6 Keman, 2 viola , 2 vio lonsel ve ı klavsen 'den oluşan 1 ı kişilik I Musici Topluluğu 25 Haziran'da Aya İ rini'de

Corelli, Vivaldi, Paisello, Mendelssohn ve Rossini'nin eserlerini seslendirirken sanatseverler keman.da Luciano Vicari,
Italo Colandrea ve Pina Carrnirelli 'nin, piyanoda l\1aria Teresa Garatti'nin. Violonselde F rancesco Strano ve Mario Cen
turione'nin sololarını dinlediler.

Türk Müziği solisti Bekir Sıtkı Sezgin'in konserinden bir görünüş

Viyolonselci Daniel Shafran ve Prokofiev Dörtlü
�ü Aya Irini'de

Festival'deki Karagöz gösterilerinden birinde "perde ve şem'a arkası" . . .

29 ve 30 Haziran'da Şan Sinemasında Moskova Devlet Senfoni Orkestra'sı tarafından verilen konserlerde ise
Stravinsky , Prokofiev, Shchendrin, Shostakoviç , Saint-Saens ve Ravel'in eserleri seslendirildi. Veronika Dudarova'run
yönettiği dev orkestrada piyanist Ferhad Badalbeyli solist olarak yer alıyordu.
4. Festivalin bir özelliği de Istanbul Sanayi Odası salonunda düzenlenen G ölge Oyunlan Haftası idi.

Metin And ve Lotte Reiniger'in Karagöz konusundaki konferanslaruıın yanısıra, Ferhat ile Şirin , Kayık, Ters
Evlenme, Mandıra Sefası, Gülme Komşuna, "Çifte Cazular adlı Karagöz Oyunlan ve Reiniger' in "Prens Ahmet 'in Serü
venleri" adlı gölge oyunu filmi gösterildi. Karagöz Oyunlan Metin Özlen, Taeettin Diker, Orhan Kurt, Tuncay Tanboğa,
Nevzat Açıkgöz ve Aram Çerçi tarafından sunuldu.
Japon baskı sanatı konulu sergi de Festivalin kapanışına kadar ilgi ile izlendi.
İspanyol, Hint, Çekoslovak ve Turizm Tanrtma Bakanlığı Halk Danslan Topluluklannın Açıkhava Tiyatrosu,
Yedikule ve Rumelihisarı'ndaki gösterileri de Festivale renk katan etkinlikler arasındaydı.

1 977

Saz Aşıklan'nın Gülhane Parkı'ndaki halka açık konseri

S. İstanbul Festivali 20 Haziran'da Şan Sineması'nda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın konseri ile açıldı. Ce
mal Reşit Rey yönetimindeki orkestra Clıopin, Rey ve Çaykovski'nin eserlerini seslendirirken Chopin'in 1 numaralı pi
yano konçertosunda piyanist 1\·leral Güneyman, Rey'in Katibirn üzerine çeşitlemelerinde soprano Suna Korad solist ola
rak izlendi. Konserin son eseri Çaykovski'ııin Ro meo ve Juliet'i idi.

Stanislav Macura yönetimindeki Prag Senfoni Orkestrası

Dünyanın en ünlü dans
topluluk lanndan Alvin Ailey'in
Festival'deki gösterisinden bir an

S. Festival'de 4 orkestra , 6 oda müziği , 2
vokal müzik ve 8 Türk müziği konseri , 6 resital ,
1 8 tiyatro oyunu , 1 2 folklor , birer Meddalı ve
Karagöz gösterisi , l l sergi ve 6 konferans izlendi .
Festivale katılan 1 2 yabancı topluluk ve 8
solist arasında Prag Senfoni Orkestrası , Londra
Gabrieli Madeni Çalgılar Beşlisi , Mosk ova Oda
Korosu , Amerikan Alvin Ailey Dans Topluluğu ,
Fransız Biotheatre Topluluğu , İngiliz Prospect
Tiyatro Topluluğu , Filipin Bayanihan Dans Top
luluğu , Azerbeycan Devlet Folklor Topluluğu ve
solist Zeynep Hanlarova büyük ilgi topladılar.
Bu yılki festivalin bir özelliği 1 ) ve 1 7
Temmuz 'da sunulan Türk Sanat Müziği konserle
rini n Çengelköy'deki tarihi Sadullah Paşa yalı sında izlenmesiydi . Bir 1 8. yüzyıl yapısı olan yalının böylece sanatın hizmetine verilmesi ile Festival önemli bir işlev ye
rine getirmiş oluyordu. Al aeddin Yavaşça ve Meral Uğurlu 'nun solist olarak katıldı ğı k onserlerde kl asik Türk müziğin 
den güzel örnekler sunuldu .
7 Temmuz 'da Şan Sinemasında Martinu , 1\-fozart ve Dvorak'dan eserler seslendiren Stanislav Macura yönetimindeki
Prag Senfoni Orkestrası ile 1 6 , 1 7 Temmuz akşamlan Açıkhava Tiyatrosunu dolduran sanat sevedere soluk kesici danslar
sergileyen 36 kişilik Alvin Ailey bale topluluğu S . Festivalin odak noktalan idi .
Zeynep Hanlorava 'nın Azeri türküleriyle solist olarak katıldığı Azerbaycan Halk Tansları Topluluğunun ve Fi lipin
Bayani han Folklor Topluluğunun Açıkhava Tiyatrosu 'ndaki dörder gösterisi , Rume li hisarı'nda , HamJet ve Savaş Müziği
adlı oyunları ser gileyen İngiliz Prospect Tiyatro Topluluğunun te msilleri ve Galata Mevlevilıanesinde Nevzat Atlığ yöne
timindeki Devlet Klasik Türk Uüziği Korosu 'nun k onserleri de Festivalin büyük ilgi t oplayan etkinlikleri arasında yer alı
yordu.

Bir başka ü nlü dans grubu : F ilipinle r Baya nihan Topluluğu

Londra Gabrieli Madeni Çalgılar B eşiisi Aya İrini 'de

Gülhane Parkı ve Yedikule'de saz aş ıklannın programlan , İstanbul Sanayi Odası salonlannda Prof. Semavi Eyice,
Prof. Oktay Aslanapa, Prof. Abdullah Kuran, Doç. Semra Ögel, Prqf. Emin Barın ve Prof. Doğan Kuban'ın Osmanlı
İ stanbulu , Türk minyatürleri, Mimar Sinan, Taş İşlemeciliği, Kaligrafi ve Türk evleri-sokakları konularındaki konferans
lan ve l l resim, fotoğraf, minyatür, kitap , afiş ve heykel sergisi Festivalin ağırlık taşıyan etkinlikleri arasmda yer aldı.

Azerbeycan Devlet Folklor Topluluğu ile Festi

val' de bir konser veren ünlü Azeı1' şarkıcısı Zeynep
Hanlarova

Galata Mevlevihanesi'nde Devlet Klasik
Türk l\·füziği Korosu konserinden bir gö
rünüş

Sadullah Paşa Yalası, Türk sanatının hiz
metinde

Şef Dr. Nevzat Atlığ, Klasik Türk Müzi
ği koro konserinde dinleyicileri selam
larken

İ ngiliz Prospect tiyatro topluluğu

Azerbeycan Halk Dansları Topluluğu
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Galata Mevlevihanesi'nde Sema gösterisi

6. istanbul Festivali'nde 4 orkestra, 8 oda müziği, 5 Türk müziği, 2 caz müziği, 2 armoni müziği konseri, 7 resital,
ı7 dans gösterisi, 3 opera ve 7 tiyatro temsili, 3 orta oyunu, ı kukla ve ı karagöz-meddalı gösterisi ile 8 sergi yer aldı.
Gösteriler 8 mahalde izlendi.

Varşova Devlet Operası , Amerikan Nikolais, İspanyol Fiesta ve Senegal Ulusal Dans Toplulukları, Prag Siyah Ti
yatrosu, Humprey Lyttleton Caz. Topluluğu, Smetana Yayh Çalgılar Dörtlüsü ve kemancı Viktor Pikaizen ile Dede
Efendi'nin eserlerini seslendiren Devlet Klasik Türk 1\tüziği Korosu 5. Festival'in doruk noktalanydı.
5. istanbul Festivali'nin açıhş konserinde Stanislav Macura yönetimindeki Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve
piyanist Tamas Vasaty'den Ferit Tüzün, Liszt ve Mozart'ın eserleri dinlendi . 20 Haziran'daki konser Atatürk Kültür Mer
kezi'nde verildi.
Varşova Devlet 'Operası 2ı ve 22 Haziran'da S. 1\Ioniuszko 'nun "Halka " , 24 Haziran'da ise K. Penderecki'nin
"Loud un Şeytanları" operalan ile Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerin karşısına ç ıktı. Halka'yı Maria Foltyn,
Loud un Şeytanlan'nı Kazimierz Dejmek sahneye koymuş , orkestrayı ise Halka'da Antoni Wicherek, ikinci eserde
Nieczyslaw Nowakowski yönetmişti.
Dans sevenler Açıkhava Tiyatrosu'nda 29 ve 30 Haziran akşamları Amerikan Nikolais Dans Topluluğunu, 3 ve S
Temmuz akşamları Leningrad Akademik Balesini, 6, 7, 8 ;.9 Temmuz akşamları Senegal Ulusal Balesini, ı 2, 1 3, ı 4 , ı s
Temmtp: akşamları Fiesta De Espana'yı, 8, 9 ve ı o Temmuz akşamları Yedikule , Gülhane Parkı ve Rumelihisan'ııda da
Bulgar Pirin Halk Dansları Topluluğu'nun gösterilerini izlediler. 27 Haziran'da Açıkhava Tiyatrosu'nda, 29 Haziran ve
7 Temmuz'da Rumelihisan'nda, 8 Temmuz'da da Gülhane Parkı'nda Turizm ve Tanıtma Bakanhğı Halk Oyunlan Top
luluğu'nun yanısıra, Ege, Karadeniz, Doğu, Güneydoğu ve Bursa ekiplerinin gösterileri ile bale ve folklor, 5. Festival'e
damgasını vurmuş oldu.

Dr. Alaeddin Yavaşça, istanbul Festivali
çerçevesindeki bir konserinde

Varşova Devlet Operası

Nikolais Dans Topluluğu

Leningrad Balesi

Senegal Dans Topluluğu

Kemancı Victor Pikaizen

Arpçi Sevin Berk

İspanyol Fiesta Dans Topluluğu

Dede Efendi'nin 700. doğum yılı nedeniyle 6 ve 7 Temmuz akşamlan Galata Mevlevihanesi'nde Nevzat Atlığ yö
netimindeki Kültür Bakanlığı Devlet Klasik Türk 1\lüziği Korosu eşliğinde Münip Utandı'nın, 1 2 Temmuz'da Atatürk
Kültür Merkezi'nde Alaeddin Yavaşça'nın konserleri ve l S Temmuz akşamı yine Galata Mevlevihanesi'nde, Sadettin
Ileper yönetiminde ayin müziği ve sema gösterisi yer aldı. 1 4 Temmuz akşamı ise Topkapı Sarayı bahçesinde Kasım
İnaltekin yönetimindeki Enderun Fasd Topluluğunca icra edilen Şehnaz Faslı dinlendi. Bu konser ve gösteriler, Festi
valde Türk müziğinin taşıdığı önemi gösteriyordu.
Cazseverler ise 8 ve 9 Temmuz akşamları Rumelihisan'nda ünlü İngiliz' topluluğu Humphrey Lyttleton'u dinleme
olanağını buldular.
Kemancı Victor Pikaizen'in piyanoda Mikhail Moutyn eşliğinde Aya İrini'de verdiği resitalin yanısıra Sevin
Berk'in arp, Christina Walevska'nın viyolonsel, Turan-Mirza �amal'ın gitar, Garrick Ohlsson'un piyano, bariton Slo
bodan Stankovic ve soprano Valentina Levko'nun şan resitalieri de büyük ilgi topladı. Stankovic'e Alexandr Kolarevic,
Walorska'ya Judith Uluğ, Levko'ya da Larisa Lyleyeva piyanoda eşlik ettiler. Kemancı Victor Pikaize.. 'i müzikseverler
23 Haziran'da da İstanbul Devlet Senfoni Orkeştrası eşliğinde dinlemek olanağını buldular.
Çekoslovakya'nın ünlü Prag Siyalı Tiyatrosu ise 1 0 , l l v.e 1 2 Temmuz akşamlan Atatürk Kültür Merkezi'nde Jiri
Smec'in Uçan Bisiklet adlı müzikli oyununu sergiledi.

Çekoslovakya'nm Prag Siyah Tiyatro Topluluğu

Sovyetler Birliği'nin Moiseyev Dans Topluluğu

İki ünlü orkestra şefimiz Gürer Aykal ve Hikmet Şimşek

1979

Güher.Süher Pekinel Kardeşler

Gitarist Paco Pena

7. Festivalde 2 orkestra, 5 oda müziği, l l Türk müziği, 3 vokal müzik, 2 arnıoni müziği konseri, l l resital, 1 5
tiyatro ve 2 opera temsili, 1 6 bale ve folklor gösterisi, 2 meddalı gösterisi ve 7 sergi yer aldı.
20 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde Nevit Kodallı'nın Gılgaınış operasıyla başlayan Festival'e 25 topluluk
ve 1 9 solist katıldı.
Cüneyt Gökçer tarafından sahneye konan 4 perdelik Gılgamış operasında A nkara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını Gürer Aykal, koroyu Ele na Pushkova yönetti.
Budapeşte Filarınoni Orkestrası, gitarist Paco Pena ve Narciso Yepes, Güher.Süher Pekinel piyano ikilisi, F landern
Kraliyet Balesi ve Moiseyev Dans Topluluğu, 7. Festival'in doruk noktaları idi.
Andreas Korodi yönetimindeki Budapeşte Filarınoni Orkestrasının 6 Temmuz'daki konserinde müzikseverler Bü
·

lent Tarcan'ın 2 numaralı süitini, Beethoven 'in 7. senfonismi ve viyolonselci Miklos Perenyi'den Lalo'nun viyolonsel
konçertosunu,7 Temmuz'daki konserde ise Respighi'nin Kuşlar ve Schubert 'in 7. senfonisi ile piyanist Ayşegül Sarıca 'dan
Beethoven'in 4 numaralı piyano konçertosunu dinlediler.
Gürer Aykal yönetimindeki Ankara Oda Orkestrasının 5 Temmuz'da Aya İ rini'deki konserine solist olarak ke
mancı Suna Kan ve flütcü Christian Larde katılırken orkestra Adnan Saygun'un Concerto da Camera'sının dünya premierini yaptı.
lzmir Devlet Senfoni Orkestrasının Hikmet Şimşek yönetimindeki konserinde piyanist İrina Plotnikova'dan Çay
kovski'nin 2 numaralı piyano konçertosu, orkestradan Brahms ve Ferit Alnar'ın eserleri dinlendi.
Dünyaca ünlü piyano ikilimiz Güher.Süher Pekinel kardeşler Mozart , Brahms, Debussy ve Rahmaninof'un beste
lerini seslendirirken, gitar u�alan Paco Pena ve Narciso Yepes , piyanoda lrina Plotnikova, kemanda İsmail Aşan, viyo
lonselde Janos Starker'in resitaHeri büyük ilgi topladı.
·

Belçika 'nın Vlandern Kraliyet Balesinin 27, 28, 29 ve 30 Haziran, Sovyet Moiseyev Balesinin 6, 7, 8, 9, 1 0 , l l ve
1 2 Temmuz'da Aç ıkhava Tiyatrosu 'ndaki gösterileri de 7. Festival'in unutulmaz etkinlikleri arasında yer aldı.
7. Festival'de iki tane de gençlik grubu konseri vardı. Serdar öztürk yönetiminde İstanbul Çocuk Otkestra ve Ko
rosu'nun 7 Temmuz'da, Prof. Bruce Mclnnes yönetimindeki Amerikan Amherst Koleji Korosu'nun 8 Temmuz'da-ver
dikleri vokal konserleri ilgi ile karşılandı.

Bir başka sanat elçimiz : S una Kan

B elçika 'nın Vlandern Kraliyet Balesi

Gitarist Narciso Yepes

Ünlü PiyanistimiZ' Ayşegül Sarıca

Budapeşte Filarmoni Orkestrası
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Macar Rajko Çigan Dans Topluluğu
8 . Festival , Kara Kuvvetleri Bando ve Ar
moni m azıkası ile birlik te İstanbul Devlet Senfoni
Orkestrası'nın 20 Haziran'daki konseri ile açddı .
Ünlü şef Anatole Fistoulari yönetimindeki kon
sere piyanist Ale xander Jenner ve Banu Sözüar
solist olarak katıldılar. Bando Albay Mehmet
Kutay yönetimindeki 46 kişilik bando ve arıno
ni mazıkası ile 87 kişilik Senfoni Orkestrası 'nın
çaldığı Çaykovski'nin 1 8 1 2 uvertü rii büyük bir
sanat olayı niteliğindeydi . Programın ilk parçası
ise Poulenc'in iki piyano ve orkestra için kon
çertosu idi .
Festi valde 5 orkestra , 8 oda müziği , 3 caz ,
1 vokal müzik , 6 Türk Müziği konseri , 8 dans
gösterisi , 16 tiyatro oyunu , 8 sergi , 2 Karagöz ve
kukla gösterisi yer aldı.
Johann Strauss Orkestrası , viyolonselci
Maurice Gendron , Macar Rajko ve Londra Çağ
daş dans toplulukları ile Boğaziçi Üniversitesi
Tü rk Müziği Korosu , 7. Festival'in en çok ilgi çe
ken sanatçı ve toplulukları idi .

Viyolonselci Maurice Gendron

Londra Çağdaş Dans Topluluğu

Johann Strauss Orkestrası

Lo ndra Yayh Çalgılar Dörtlüsü

istanbul Şe hir Tiyatroları 'nın "Kanlı Nigar"
oyununda Münir Özkul "İbiş " rolünde.

Nevzat Atlığ yönetimindeki Kültür Bakan
lığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ile Solist
Ayla Büyükataman'ın, Muzaffer Birtan yöneti
minde Türk Müziği Topluluğu 'nun, Adnan Ata
man yönetiminde İstanbul Belediye Konserva
tuarı Halk .Müziği Topluluğu'nun konserleri,
Devlet Tiyatrolarının Streindberg Oyunu ve
Hürrem Sultan temsilleri , İdil Biret'in keman ;
Siegfried Behrend ve Michael Tröster ikilisinin
gitar; Verda Erman-Ayla Erduran . ikilisinin
keman-piyano; Viktor Pikaizen-Miroslav Russin
ikilisinin keman; Yoshimaru, Yoshiyuki, Yoshiei
Kineya üç lüsüııün Samisen resitalieri ile Slovak
Oda Orkestrası, Alman Linos Topluluğu, Londra
Yayh Çalgılar Dörtlüsü ve Amerikan National
Jazz Topluluğu'nun konserleri de Festivalin ilgi
toplayan öteki etkinlikleri arasındaydı.
Festivalde çocuklar için de iki tiyatro oyu
nu ve iki Karagöz-kukla gösterisi yer alıyordu.

Hürrem Sultan tiyatro oyunundan bir
sahne

Boğaziçi Üniversitesi Klasik Türk 1\lüziği
Korosu Galata Mevlevihanesi'nde

Slovak Oda Orkestrası Aya lrir.ıi'de

Festivaldeki Askeri Bandolar Şenliğine
katılan Kara Kuvvetleri Bandosu

Verda Erman ve Ayla Erduran Aya Irini'de

İki ünlü gitarcı Siegfried B ehrend ve Michael Tröster

J apon Kineya Oçlüsü

A merikan National Caz Topluluğu
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Bolııhoi Bale Topluluğu

9 . Festival'in en büyük özelliği, büyük Atatürk'ün 1 00. doğum yıldönümüne rastlarnasıydı. 1 9 36'da Balkan ülkele
ri arasındaki yakıniaşmayı güçlendirmek amacı ile başlatılan ve Ata'nın ölümünden beri düzenlenmeyen Balkan Folklor
Şenliği, 43 yıl sonra İstanbul Festival programı içinde yeniden başlatıldı. Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya ve Türki
ye'den folklor ekiplerinin katıldığı şenlik Açıkhava Tiyatrosu'nda dört gün sürdü.
1 98 1 yılının bu özelliği ile ilgili başka bir etkinlik de dünya askeri handolar şenliği idi. Pek ç ok ülkenin askeri
handolan Uluslararası İstanbul Festivali dolayısıyla İstanbul'da buluşarak ayrı ayrı ve birlikte konserler verip geçit tö
renlerine katıldılar.
9. Festival 6 orkestra, l l oda müziği, 8 caz, 5 Türk ·Müziği konseri ; 9 resital; 5 bale, 1 3 tiyatro ve 4 folklor gösteri
si ; 9 sergi ile 50 film gösterisinden oluştu.
Bolshoi Balesi, Sovyet Devlet Senfoni Orkestrası, Ivan Sokol'un org, Andre Navarra'nın viyolonsel, Yury Boukoff'
un piyano ve Pedro Soler'in gitar resitaUeri, programın odak noktaları idi.
Sadberk Hanım müzesi ile St. Antoine kilisesinde verilen konser ve risetallerle bu iki yapının da sanatın hizmetine
açılması, 9. Festivalin başka bir özelliği idi.
Dünyanın 1 numaralı bale topluluğu olarak bilinen Bolshoi, ünlü eğitmen Galina Ulanova'nın yönetimindeki en iyi
kadrosu ile festivale katılarak Aç ıkhava Tiyatrosunda Çaykovski, Delibes ve Haçaturyan'ın eserlerinden oluşan 4 gösteri
sundu.
Eugeny Svetlanov ve Vladimir Verbitsky Yönetimindeki Sovyetler Birliği Devlet Senfoni Orkestrası ise Atatürk
Kültür Merkezinde 4 konser verdi. Solist olarak kemancı Valery Klimov'un dinlendiği konserlerde Musorgsky, Haçatur
yan, Çaykovski, Borodin , Balakirev ve Prokofiev'in eserleri seslendirildi.
9 . Festival, 20 Haziran'da Konstantin İliev yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve Marin Konstan
tin yönetiminde Bükreş Madrigal Korosu'nun Atatürk Kültür Merkezindeki konseri ile açıldı. Konserde Adnan Saygun'
un Ayin Raksı, Çaykovski'nin Romeo Juliet Senfonik Şiiri ve Mozart'ın Krönungs-Messe'si seslendirildi.
Gürer Aykal yönetimindeki TRT Ankara Oda Orkestrası'nın kemancı Suna Kan ve Murat Tamer ile obuacı Çetin
Yalçın'ın solist olarak katıldıkları iki konseri, Varşova ve Belgrad Oda Orkestralarının Het Rijnmond Saksafon ve Tarra
go Gitar Dörtlülerinin Joe Lee Smetana ve Berlin üçlülerinin konserleri, GiseUe Herl>ert 'in arp , Suna Kan'ın ve Vladimir
Spivakov'un keman, İdil Biret'in piyano resitalleri, Varşova Oda Operası'nın ve Devlet Tiyatrolannın temsilleri de ilgi
ç eken etkinlikler arasındaydı.

Orgcu lvan. Sokol

Piyanist Yuri Boukoff

9 . Festival programında 2 çocuk korpsu ve 1 çocuk bandosu da yer aldı. Lllyana Bocheva yönetimindeki Sofya
Bodra Smyana Çocuk Korosu ile Cenan Akın ve Yücel Elmas yönetimindeki TRT İstanbul Radyosu Çocuk Korosunun
ve Frits Hanser yönetimindeki Alman Çocuk Bandosu'nun konserleri ve Yapı Kredi Bankası Çocuk Tiyatrosu ile Ak
bank Karagöz ye Kukla Tiyatrosunun gösterileri genç izleyicilerin büyük ilgisi ile karşılaştı: .
Türk Müziği, 9 . Festival'de yine ağırlık taşıyordu. Muzaffer Birtan yönetimindeki İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği Topluluğu 'nun,Nevzat Atlığ. yönetimindeki Kültür Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 'nun,
Adnan Ataman yönetimindeki İstanbul Belediye Konservatuvarı Halk Müziği Topluluğu'nun ve Ruhi Ayangit yöneti
mindeki Boğaziç i Üniversitesi Türk Müziği korosunun Atatürk Kültür Merkezi ve Sadberk Hanım müzesindeki konserle
ri , Türk Klasik ve halk müziği dinleyicilerinin beğenisini topladı. Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun konserine Meral
Uğurlu , Münip Utandı, Serap Mutlu Akbulut, İrfan Doğrusöz ve Ayla Büyükataman'solist olarak katıldılar.
Resitalierde piyanoda Ayşegül Sarıca Andre Navarra'ya, Gülay Uğurata Suna Kan'a ve Boris Bekhterer Spiva
kov'a eşlik ettiler.
9 . Festivalin bir başka özelliği de Atatürk Kültür Merkezi'ndeki film gösterileriydi. Sinemaseverler Perry Miller
Adato'nuıı "Picasso 'nun Günlüğü" ve Dwight Heınion'un "Baryshnokov Broadway'de" adlı yapıtlarını ücretsiz olarak
izlemek olanağını buldular.

American Ambassadors Caz Orkestrası

Tarrago Gitar Dörtlüsü

Gürer Aykal yönetiminde Ankara Oda Orkestrası

Adnan Ataman yönetiminde İstanbul Belediye Konservatuvan Halk Müziği Topluluğu

Varşova Oda Operası

TRT İstanbul Radyosu Çocuk Korosu

Festivalin dev orkestralarından Sovyetler Birliği Devlet Senfoni Orkestrası
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Uluslararast
Istanbul FestiVil
gerçekteli
ulusla�· olda
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H A LDUN OORMEN ' DEN

ceoitleme
Unntulmayarak bir gösteri
KültUr
STAN BUL
ve Sanat Festivali,
bu yıl her zarnankin
başıı.nıı ve tkili bir
sergitedi izleyicile
'de her şeyde
bunda da bazı
, " Ayol bu yıl·
program berbat. Hiçbir
yler yok" gibi sözlerle da·
başlamadan festivalin
ansızl!kına karar ver·
erdi. Oysa, bu yılki
am, gerçekten herkesi
· n ve memnun edecek
biçimda. hazırlanmıştı.
ikJaneck DörtlüsU gibi
#anUstU müzik topluluk·
, Moiseyev gibi onutul
acak dans grupları, Fi·
gibi dünyaca ünlü Pan·
imciler de vardı bu yılki
terilerde.
Festivalden
tivale açılan Aya l rini
tO�
konserler çok
nh geçti bo vıl. Bu a·

beklenmedik bir
z oldu dinleyiciler i·
zellikle konserin ba
a söylenen l st i k l i l
ş ı herkesi bir anda
u kılıverdi. Aya lQni
koll8erlerdeki
sının
ısı. su götürmez bir
k ayrıca . . . Acaba bu
festival dışında da za
zaman kullanılamaz
Istanbul gıbi konser
tonlanndan yoksun bir
rıtin, Aya Irini gibi Uste
de tarihi bir binayı yel
ir ay süreyle kullana·
i yazık ı_ıluyor.
tünou pariılk olaylu
ında, bu yılki festivalin
k yıldızlan Moiseyev
ns Toplulu�'ydu. Hiç
IUZ,
halkımızın bu
luta gösterdiki ola·
stü ilgi ve her gecenin
da Açıkhava Tiyatro·
nu dolduran binlerce ki·
·n bitmek bilmeyen al: .
r ı . Moiseyev 'in Türki·
de büyük bir başarı
ndıkını apaçık kanıtla -

ünyanın dört bir yanın
•·
�k sev · en ve d

Molseyev Hfflk Dansiall
dan oradan oraya tume ya
pan. bu ge rç(' k l e n çok ılnlü
ve degeri i grut .. u} :ı�ımıza
kadar g tiren fe ti\·aJ yöne
ticilerine ne kadar Le akur

,.. ,,;_

Toplu/uCu . .

ır. Hilindiğı gıbi
Moskova 'da bile �loiseye�
Topluluı:tu ' n u yakıılayabil
m ik bır şan oluyor R u .
ya'ya id{·nlt>r için . . .

Ço�nluklıl
R u�
hal k
d a nslarından prograrnlıın·
nı olu şturıı n 1 "Oh .doğ'uml
1 gor �l o i eyev. dünyanı
ceş itli iılkı>lerind h �ndi
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Etkf lttonbul Sergieli ve buno
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wrt Şo!>lo l10monC Orbol
TOr� Müzl(l• T�uıuııu. .,.,
Muzıoı r.,ıuıuou. Kultur 8o·
konhOı Dwleı Kkos<k T•rıc MJ·
l'IOI KOtMU, Akbank Korogôı:
\'e l<ukJc Tıyotfosu.
Sos)azı�
Ontvwt:iıeei Türtıı: Mu:ııoı KOfo
tu TQrlt �ef'lelt•eı eonctlorın
cf<m 6mefder din.letecett. �"ıto
vof eereevende
eı
yw oto" c.
••til ltonserlGI'dt AleMnder Jen-
rw, sonu SöZOor. Tomoto Sirt�
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K..St
Bonkoıı
KOtOI)IJoneal,
cTilrit Basınında AtotOrlc• Ya·
pı ve Kredt BonkOtı Sanat Go·
terleJ. eS. Uıuskırarosı latonbut
Featt\1011 Af/� Yor:r,molf Sergi·
.,,. Devlet: GOıet Sonauar Ako·
dem111, GOr.on Erbek'tn cArıo-.
dofu
Elsonatlonndo
Boneuk
Ser,ıaı• Bey�lu Devlet GOı.ı
SOnoUor' Goteırtsf. 1. GOnOmUz
ctatorrt�Y� Sonatcılcrı Aerkhovo
ŞOtglel> lleolm vo Heykol Mil
...,,nôo lzlonebllecok.

•

Bilıi ve
' bi let

Sek_iz y ı l
önce k i bütçey l e
yaşat ı l a n
b i r .festival . . .

e.stıvali 'n lle lJugün
OTLA

.......,.. ..h ııeıııı.oın

-- -

�

'"""""""'



ylno aynı :

ııoıı.ı.- 1ı610ın lor -· (Mık ovo nvoı
rwıı. _, 11.110. ıtv<rıtor 1100. 400. 300. 200
TI;.J

P'ILII GÖS'J.'ERISt

I'E811YALIN lik gOnOnden bu vono Ilgiyle
- ·-·.... 4Nnf000• adlı bolg...ı bu·
gOn wı yonn 10n kaz beyazperdeye gelirlllyar
lltoıflrlı I(QIIOr lolerktzl'ndokl nırn ııaaıerltlnln
00011o<l 17.00 .. 11.00.

YIU

KONSER

1t117
- • -lorln QniQ oo
.. ,_ ocıo mDz�Gt oonoıoılon ...., JOMI Ho
la, Yooıcıv Snt!H ile llıonıoıav Apolin tarafın·
dalı kuruton - ...,..,.. Ooıooa kıoo tO·
- Prog, Mookovo, londra MOnth, K&in, Woo

loo
FEtrontlotn...nıonn

tıını.ııon

VIyana, Son
gibi kontl
...ııoı batorı� konlo<lo<lo bir onda tOm dik·
- Dıo<lno topiade
her y&
olyto tiOnyanın .. 1y1 ptyono DelOtO otonıl< nı
-lrdiOi 8motono Trlo'do lvon Kionsky Plv•·
110, Yoctov lftltll "-n, llonitlov Apolin do
...,.,_, ocılr;or. ı:.ottvoldokl tok konlo<lori
Aya 111nrdo .. -tıovon ıto Brohmo'don ııı.
rw yopttı yanı 1tn1 kendi
yorum·
lcıyaoolrlor. �- 11.00. Flyotlorı 400. 300, 200

n

belteferlnı

TI;.J

SERGİ

letonbuı Resim Heykel MOzell lle Reelm
ve ..._.,.ket MOıelerı Dern601'nce Istanbul Fea·
tlvoiJ kopeomın�a dOıenJenen •GOnOmOı 10notoelon ı. latanbUJ AÇJkhovo Serglel• ocıloı.
31 ıemmuxa kadar aorecek .arglde, rHim Hey
kel, Seromlk, hoh (duvar holıeı, ve OıgOn bal�
kı dallonndokt yopıtlor yer alıyor. SergiYle ll·
glll yapıtıcmn deOerlendlrllrnellnl,
Prof.
Or.
III'Fioll Tunall,
Prof.
Adnan
Coker,
Profr
Ozdornir Altan, Prof "Çomor Bo,o(llu, Ergin
IIK!n, FOroya
Otımon Zokt
Cokoioz,
ZekOt Ormoncı ve Muatofa Pllevnefl'den"
o·
tufQn eecıct kuruı yaptı ve retim da ı nda 84,

Koro!,

l

heykor dotında 25. aeromlk dalında 1 1 . 6zg0n
baskı ve halı dallonrdo lae 23 yooıt "'"'C' •·
meye deOer gôrdO. Ayrıca. HOaamf'otr rı
Ko·
oon, GOng}lr Taner, O. Mete ve Of-mır 8"''
mı Sekban,
U n k, Tayfun
E.r•10Q·
mut. Mevtut Akvıldrz YI UQur
Tunco�··rn
yopıtlorıno batarı ôdGiil verildl

Mehmet

Mıne

vo ı

Aı·

.

BANDO şENLtat

ASKERI Bondotor ŞeniiOi Fodoroı Almon
yo, QrdOn, Poklaton, Koro Kuvvetıerı Armont
Mıztkoaı'nwt sOOdot Caddesin'de aaat 18 00 •
20.00 oroaı yapoookıarı toplo yOri)yüş ..-e QOI·
ter11erl lle eon buluyor.

� llrllıll - - Orlıoo- '- bir uyum loindoydl.

Bir Yorum :

Büyuk Boyut lu ve Klas Bir o·r�estra

Bebııl ANDAK

.

.

bOy!-

- .. oniD'(ı•lı dlnloyıetnln bOyOk ootkuylb
vo bllrnoyon oikı,ıorıo hakkını vordiOi bu or·
kHtro O.ıOn doOo<lnt
dO konıtlomı•
oldu.

�AN

n

Sonfont

ı

llr1mi,ll<. Tonınmlf ıı.ot
..i Om tn Şollokovto
bu oritostro Icin: En gOrol - rengi, ditip
llnl, parloklt§ıyla bu orkeetro dOnyanın aayılı
ork..tralorından biridin demtttır

IUOO.....:.

•88C8 Devlot

BIR SOLISTTI!N 00 KÇ)NC!RTO

Orl<ellrooıo lik
konHrtnl 5 ek im 183e'da Beothoven'ln 1. ve
3. -rontlori i ooiorok vormı,ttr. Ork..
t
royı
Jik yôneıen Alexander Gouk olmuotur. 1a.tı'de
Noton Rolij\lln, 1948'don 1eea-e kadar Kon•tantın lvonov'un yOnotıikiorl bu orkoo1ro, IliM'
don gOnOmQzo kodor ook ao0ortı ..,, oynı
ıomortdo beltoot ve ptyanllt olan
lvetlonoy•un y6netlmlndedlr. Fettlvoldekı kon
_,.,., Svetlonov• n rahotatıltOı Ooloyıeıyla
golomodiOı blldlnlmlttlr.

u

Yevaenı

Oeiomey.. fOI 8vollonov'un da yönotoco·
Gl reportuan Ostıenen geno
tonınmıt
tef
Viodimtr Vorbıtsky, Oo oyn Pf'ogromtı dört
cKovoncakonsorete l"'roeıylo: Musorgekt'n/f1
hlno• operas n
UYertOr'D, Hacoturyan'ın eK•·
Konoortoau , Coykovtki'nln eKı• dOtleri
odlı Op. 18, Soi minör, 1.
ı n cBogotll"'kaya adlı 2. Senfonl•el, Coykovekl'nln t'Op, 85 Re majör Keman Koncertoau•,
Bolaklnw .. llapunov'dan cl11omev• adlı fon·
teZI, Coykov$kl'nin
cOtıtrovokl'nın
ltkbohor
malalt tctn rrıOılkt., bö!Omlertl, ProkofJev'ln
tNo. 1 Re motôr Keman Koncertoeu•nu YI
•No. 4 Fa ml�r Senfontuını
sonot l ye(onoklorl to,ıyon fel
so
özelllkle az hareketle, tOm mOzlk
d(ltOnı 1 ti 'Oontlorı

mon

OntO haynmh(lını
Fron�
� �:=:��
-;.
IIOiıny�·�!�n�gO�nf��
z Kw�
onw !��
-�..,�=�
li�iiiaa::�=��=�;..J�
FfoMII teft OftoO. Munoh bu or·
kMlra lcJn
dalmo blllrtml,, Al·

Nk bir

gi bi - .,....

ı

ın

ve

Sonlonint, Borodln'

Vl� .ln�-..l- ==-"'='-"-;.._�iıııliliııllllı.••

�i stanbul , Festivali' ne
� bu yil ilg i
ço k br...--..-----::::�
14

it özelllkle

So�et BoltaY ·a,
devlet senfonl orkestralan "'
luOu'nun gösteri ve konaer b
..tıldı

LUS�I

İatıın·
F..Uwli'ııha lıuubk·
luda .aıerua bilçok
, aatlfa çıkanlan tiıı.t

U

F

lıafta öı:ıcedelı ttıkaaıııit·

20

baziran

ı981 c:wııartee1

,aıııı �ııc:ak olan feetiv.ıde,
IIAilildie Bo)foy Baleei ile Ameri·
kan Cu

J!ı2,�*��
aatılmıttır. 6

ri llııcedeıı

ptogram için Ttlrldye'ye
olan Bo)foy Baleııl'ııin
fl)'atıan 200 n. 600 1.1ra ara
detifmektedlr. Açakhava
troau'ııdakl bale göeterileri ,
aat 2UIO'de bqlayacaktır.
Kollla', reeltal, vok.ı mllzlk,
, b.ıe, tiyatro, Oeı-kııel
Sanatlan, film stıaterileri

eqilerle sllieC8k olan feetl ·
Aya İrini, Açıldıava Tiyat·
Rumelllıle�1}*ıt Antuan
ı-1 ve Atat1lrli Kııltıır Mer·'
kezl'ııde lzleoecektlr. 16 tammuz
1981 aGııilııe dek eıır.cek olan
,cı.terillrde blletl• en u 100 eo ·
600 llradaıı ... çıbnl-

r

11'.

ıı
Orlı:
Dev
leriı
Tan
kan

Kon

nin 1
leriıı
mit•
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HAZIRAN

KONS ERLER ----

10.8.11181, Atattlrk Kaltllr M.ıı.l. 11.00

ACILI8 KONSERl
IB'l'AN'BUL DEVLET SENFONt OR.KE8'1'RASI w
BOKRI:Ş MADRIGAL KOROSU
SII: Koıılıtaııdıı lıı.v
Iıııınb , M-ni
Tc:MI
�!qp, a.
{_
aoo , aoo TL.
I'1IUiel':

(Boroclbı, 1'clıallrov8lı7 . BalaldrwYI
�&W: 800, 800, liOO TL.
18.8.1811 1 , Açılduın �. 11.00

10.8.1811 1 , Aciidıava � 11.00
JOE LEE WlL80N uel JOYOt JAZZ
.,�&W: ��_800 · liOO, 100 TL.
.
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Bir festival.
.
daha geçti...
•Bazı çevreler Festival'in.
Türk kültürüne yabancı

�

oldugunu öne sürerek

'millile$tirilmesi�ni istediler

stanbul Festival'i
nyanın
lü
estivaliari
.. asında
erini
mıştır"

lll•• İngilizler
en

iyisiydi

•Festival yetkilileride

finans lıaynatı bulmalda
çekilen R(lçlüklerden
ya kınıyorlar

ı

.,

1

: 11ıa-v.;;•nı ao SISTEMLERI
VE YATIRIM A.Ş.
I STANBUL
Ekemen Han Kat 3 No. 303
Set üatü Kabatat
Tel: 45 52 92 - 45 52 93
Teleks : 24284 tr
AN KARA
Tunus Cad. 83/9
Kaveklıdere
28 89 60 - 26 59 91

ÖMÜR

A. Ş.

Bahçelievler, Istanbul Tel: 75 21 87- 89

f

o

DEMiRÖREN
SiRKETLER
'

TOPLULUGU
•

•

•

E v1 n1z1n
En büyü k
Dostu
•••

GAZ GRUBU
SiRKET LERiNDE N
•

�v

tesisleriyle ve
g en ış bayilik teşkilAtıyle
bütün türkiyede

mUTFAHiiAZ

MUTFAKBAZ
bütan gazın önderi
kuruluş 1960

YetRı l<redi etl<inlilderi:
x�ı l<redi 'nin . .
l<ültür ve sanatımıza
öncü hizmetleri.
•Sanatçıyı, sanatseveri kaynaştıran sergileri.
•Yeni yetenekler yaratan yanşmaları.
•Sanatsal ve bilimsel yayınları.
.
• Ata'yı belgelerle yaşatmayı amaçlayan "Atatürk KitaplıÇ)ı" ve
·"Atatürk" kitapları dizisi.
•Çocuklar ve büyükler için kütüphaneleri.
•Çocuk Tiyatrosu. Çocuk Sineması, Kukla Sahnesi.
•Türk el sanatlarından deÇ)erli örneklerin korunduğu müzesi.
• Paha biçilmez para koleksiyonu.
•Konserleri, seminerleri, toplantılan ...
.. .işte, Yapı Kredi'nin kültür ve sanat etkinlikleri.
Yapı Kredi, kuruldt,JÇ)u günden beri Tü.rk sanatına ve kültürüne
hizmeti görev bitmiştir.

YAPI ve KRE D i BAN KAS I
"hizmette · sınır yol<tur"

Ttir�

sermaye p!Yasasında

farblı Rurulus :

MERAN
MENKUL DEÔERLER
BANKERLI K ve FINANSMAN A.S.

"mali Ruruluş"
İstanbul
Merkez Subesi

lstiklal Caddesi,
Iş Merkezi No.
Beyoğlu - ISTANBUL
Tel . : 45 1 2 50 (5 hat)
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!st er tasarruf• sahibi.
olun , ister yönetici . . .

Meban bir
mali kuruluş tur .

Sermaye piyasasının
vermesi gereken
çok yönlü
hizmetleri size
yalnız Meban sunar .

Türk sermaye
pi yasasının, ciroda
satışta , vergide
olduğu kadar
hizmette de
tek lideri
mali kuruluş
Meban ' dır .

Meban sadece bir
borsa bankeri ' '
değildir .
1 1

1 1

' ı

l l

ı '

286

Kadıköy Subesi

Rıhtım Caddesi,
Derya Iş Merkezi
No . 28 Kat. 3
Kadıköy - ISTANBUL
Tel . : 30 60 87 - 88 - 89

Bakırköy Subesi

Istasyon Caddesi,
Ak Iş Hanı No. 9 / l l Kat.
Bakırköy - lSTANBUL
Tel . : 72 80 20 - 2 1 - 22

3

Ankara Subesi

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı,
lştaş Han. No. 8 / 1 0
Kızılay - ANKARA
Tel . : 1 7 42 66 - 25 29 82

fzrnir Subesi

Cumhuriyet Bulvar ı ,
1 378. Sokak No. 4 / 4
Alsancak - !ZMIR
Tel . : 2 1 47 07 - 2 1 47 09

Bu kapsamı aşar .

"mali lmnılus"Meban.

