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llranbul KOltar ve Sanat Vakfı, tnuslararası tsranbul 
PestlYall'nln kurui\IIUDdan beri, soreldi olarak Ilgi 

• ve destelini esJıaeıneYen KOltar ve Turizm Balcanlıjı'na ve Dltilleri BalcanlıAt'na şOkran1annı 
sunar. 



Sanattan ve sanatç ıdan 
mahrum kalan bir milletin, 
hayat damarlarından biri 
kopmuş demektir. 
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Tarih, kOltür ve turizm beldesi güZel lstanbul'umuz 
bu yıl da uluslaıaıası alanda bu nitelliderinl pekiştiren bir 
kOitOr ve sanat şölenine sahne olacak, 20 Haziran - ıs 
Temmuz 1984 tarihleri arasında gelenek leten Istanbul 
FestJvali'nJn 12. si gerçeldqtirllecekdr. 

Ulusumuzun sanat ve kükOr dOnyuma sesini duyuran, 
01ke ekonomisine, sosyal ve koltürel hayatına deAerli 
kadalar saAfayan Istanbul Festiwli, her geçen yıl etkinlik 
ve yaygınlığını arttırai'ak geleceje bapnh adunJarla 
ilerlemekıedlr. 

Bu sanat olayuu, Sanatsever hallnmıı�n her yıl Odemle 
bekleyip, anan iJ&i ve haklı bejeni ile izlemesi, 
Uluslaıaıası Istanbul Fesdwli'nJn beniınsedtAi temel ilke 
ve amaçlan dojrultusunda saAiam adımlada ilerledfllnin 
memn� verici bir i&desldlr. 

Şehrimiz sahnelerinde ııeqplenecek dOnya 
uluslannın � yOicsek sanat delerieri ve kOitor 
ürünü eserietle birlikte, Ulusumuzun Icendisine eqo 
kOkiO koltorOnden gOç alan AlalOrk Cumhuriyeti'nin 
� QIAın modem dOtOnut ve anlayJoma açık aenç 
kuşak sanarçılarunızı eserlerini de izleyip allnşlamak, 
bizim için yine kıvanç ve mutluluk laıynaAı olacalcrır. 

KOltür ve sanatın sınır tanımaz evrenseliJiin1n uluslan 
birbirine yaklaştıran, kaynaetınp aevdiren bilinen s!hlrll 
gOcOnün, insaıı1JAın pek muhtaç oldulu dostluk, kaıdeellk 
ve dünya barışına katkıda bulunacıllına yOrekren 
inanmaklayun. 
12. Uluslararası Istanbul Festiwli'nJn de bapn ile 
sOrdOrOlınesinde OStOn çaba so-eren lsaanbuJ. KOitOr ve 
Sanat Vakfı'run deAerli yOnetldleri ile Festiwle katıJan tOm 
Tork ve Yllblncı tiDce sanatÇıianna Jçtenlilde tefekkOr eder, 
bapn d11elderimi sunanm. 

Nevzat Aya 
lsranbu1 Valisi 



Dr. NcjııiP. Icw' ..... 



MOziF adanan 80 yıl 
FarukYener 

t.nbui'un 8efikraş semıJnde, wktiyle ahşap konaklar 
cUzili Seımcebey yokuşuna yolunuz bir ezan ııaati dtışerse, 
kOçO.k meadUen yansıyan mOezzln sesine lıarşJSJndaki 
apıublllnUl &lrif lılbndıın Ornejin bir'Debussy. Prelude'Qn, 
ya da bir 'Oxıpin • Etude'on lıarıftıAına wuk olursunuz. Her 
aon bir lıılç lııez rudanabilen bu 'lfitııel olay' Olkeınizin 
yQzydlıırcbr Içinde bulundLJAu dolu . batı Ikileminin gOnlOk 
yapmunızdald belinilednden biridir ve belki garip gelecek 
IIDI piyanodl 'Prelude' ya da "Etude''ü seslendiren elierin 
8lhlbl de lıadııaz bir 'moslaman', bir 'muteldt'dir, adı Cemal 
Rcolt REY'dir. Onun bu (lrze}lfllne en somuı kanıt geçirdilf 
onca mudu 80l1den aorua derin acılar bırakan aile ve doııt 
lıayıplannı 'llbır ve tevekkül'le karşılaması, avunnıyu 
llnlbnda, dininde ve anılarında bulabilmesidir. 

Anıları öylesine zenaindir ki onun, oturduAlı 
apanmanın kale benzeri yüksek taŞ duvara bakan yatak 
odasını süaleyaı çeıçeveli sararmış fotogratlar bile o 
bQyOk birikimde belki ancak bir bölümün çaAnşımına 
yeterli kalır.· Resimlerdeki yakışıklı, Ince, zarif adam 
'Edebiylb Cedide' akımının 'H. Nazım' lmz:asıyla bilinen 
simlsa Ahmet Reşjt Bey baba, resimlere balcar bakınaz 
gQ2eliiAinln yanısıra zekasa gözlerinde ışıldayan Fedıiye 
Hıaıımefencli anadır. 1904 yılının Eylül ayında Kudüs'de 
dünyaya gelJr Cemal ... Osmanlı diyarının siyasal yönden 
bu duyarlı tehrinde gQvenilir bir 'mutasamftır babası ve 
ailenin bir klzıyla dön yaşındaki oAlu Ekrem kardeşleridir 
bebeAin- Daha aorua dopcak bir kızla kardeş sayısı dördü 
bulacıllıbr. 

Cemal mQziAe olan yetenejini küçük yaşlarda belirler; 
piylno batından aynlmamakra nota yazısını kolayca 
Olfenmektedir. Galıarasar.ıy Usesi'nin Uk okulundaki birkaç 
yıl aorua Otrımanb Devleti'nin çöküş dOneminde donığa 
çdı:an siyallıaıınapnın bir başka sonucu olamk kısa süre 
ODceoln 'dahillye vekili' Ahmet Reşit Bey çoluAunu 
çocuAunu lOpll'layıp Paris'e gOçmek zorunda kalacakıır. 
KOçQk Cemal'In OArenJmi Fıansa başkentinde Buffon 
Uııesi'nde sOreriren müzlle J:ıaAiılıAı güçlenecek, çocuğu 
dinle)'aı beiteel Gabdel Fauıe onu ünlü ejitimci 
Mıquedte laJ&'a gOnderecelcıir. Bn. Long'la derslerin 
� lld yıl aorua aile bu kez lsViçre'de Cenevre 
kentine seçecek, St. Antolne Koleji'nde soren öjrenime 
lran8eavatuwar dersleri eklenecek, beş yıl sonra Paris' e 
dOnQp aynı lııent lıa'ıseMtuvannı yüksek bölümü Bn. 
I.orw ve beiteel Raoul Lapaıra'nın gOzetJrninde 
laiDIIDianacalı. 

Yapmın Paris ve Cenevre'de geçen dOnemi batı 
anlamındi ilk kez ciddi ve geniş kapsamlı müzik OArenlml 
yapan bir TOrk'On olutum yıllarını kapsar. Cemal gerek 
bOyOk � dOROsO, gerek aile bOyOkierinin 
deaeli ve belerin yaıdımıyla gene batı anlamında Uk 
onemli Türk 'bested'si, 'plyanlst'l ve 'orkestra yöneticisi' 
olarak kOkür tlrlhlmlze geçecelcıir. 

Bu seçJtin OykOsO anayurda dönüşle başlar. Aile'nin 
}'QiduAunda oDııede bir çalkapanmış bir kuıtancı ve 
devrlmd 'deha' yeni bir çal bqlatmıştır. Bu yeni çağda 
'l'üddye'nin )'ed batıdadır. YIDI' Halk Ziya Uşaklıgil genç 
lllOzllrıçiyi o zamanki adı "DarOJ.eJhan' olan Belediye 
K.onlervaMn OjreanenlJAine çaAırır. 19 yaşındaki Cemal 
(."()fkuyya, la\W1ÇJa kopr bu gOreve. Bütün aileyle birlikıe ... 

NişantaŞı'nda Şair Nigar Sokağı'ndaki konak, bir sanat 
yuvası olma yolundadır aruk Baba ve büyük kardeş Ekrem 
yazmakla, Cemal öğretip bestelemekte, küçOk kızkardeş 
keman çalmakıadır. 

Genç müzikçlyi yakın gOnlere dek kovalayan 
"bağdaşmaz' yargısı gene o yıllarda filizlenmeye koyulur. 
Çevresindekilerin çoğu yetŞiğl koşullandığı ikiimin 
ayrılığından kaynaklanan bazı uyumsuzlukları hoşgönnek 
niyetinde değildir. Buna bilgi ve beceri birikimine karşı 
duyulanlar da katılır ve ters davranışlar giderek artmaya 
koyulur. Bu davranışlam karşı mOZikçinin de doğal 
tepkileri görülecektir zaman zaman. 

Cemal on beş yaşında başladığı ciddi beste 
denemelerine yenilerini eklemekte, hemen her tür ve 
biçimde verimine 1925'te yazdığı 'On iki Anadolu 
Türküsü' lle gene ilk kez folklor öğeleriyle dokunmuş bir 
dizi katmalaadır. Gösterilen ilgi bu yapıta aynı doğrultuda 
başkalarını getirir; 'Anadolu Halk Türkülerl' ve Türk 
Sahneleri' lle 'Zeybek' ve 'Köyde Bir Fada' adlı operalar 
gibi. 

Paıtisyonu ne yazık ki yilmiş bulunan "Karagöz'le daha 
sonıa 'Enstantaneler' gibi gerçekıen ilginç yapıtlar 
d<JAarken, çaAın valisi Muhittin Üstündağ'ın çağrısıyla 
verimi yeni bir alana yönelir Cemal'in: operet ve revü. 

Muhsin Eıtuğn.ıl'la Işbirliği ve Ekrem'in yazarlığı ilk ürünün 
verir: 'Üç Saat'. Besteci aruk yurdun ortamına ısınmış, 
toplumsal Inançlam yaklaşmış, yeni rejimin kültür 
politikasıyla baAdaşmıştır. Bir kaç günde milyonlann malı 
olan 'Onuncu Yıl Marşı' bu geıçeAin küçOk bir kanıtıdır. 

BüyOk ilgi gören 'I.Oküs Hayat', "Deli Dolu', 'Hava Cıva' 
adlı operetleri bir dizi revü izler ve 1939'da Ankara'dan bir 
çağrı Cemal'! yeni açılan Radyo'nun 'müzik yayın şefi', 
Ekrem'! 'temsil yayınları şefi' masalarına otuıtur. Başkent 
havasının Hey'lerle baAdaşması olanaksızdır, iki kardeş iki 
yıl aorua dOnerler lstaiıbul 'a Ikıncı Dünya Savaşı'nın 
bitişiyle Iki önemli düş gerçekleşir; İstaribul Şehir 
Orkesmısı ve İslanbul Filamıoni Derneği. Bu arada türlü 
Avrupa ülkelerine konser gezileri birbirini izlemiş, 
'QıAnlış' ve 'Fatih' adlı senfonik şiirler, 'Bir Istanbul 
1'0rküsü Üzerine Çeşidemeler' gibi büyOk yapıtların 
yanısıra daha başkalan çoksesli mOZik yazınımızı 
zenginleştiren verime katılmıştır. 

Yıllar orkestra konserler!, öğretim çalışmalarıyla geçer 
ve 1960 yılına doAru ailede başgösteren olaylar yaşamını 
gölgelerneye koyulur müzlkçinin. Baba'yı, ardından sevgili 
yol arkadaşı Ekrem'i, o tatlı anne'yi, gözbebeği kızkardeş 
Semine'yi birbiri ardından yitirişe, arada sağlık koşullannda 
başgösteren bozukluklara kolay olmaz direnmek Bununla 
da kalsa iyi, bır kez yakın dostlar girer yitiş sırasına. 

Şair Nlgar'daki konağın ışıkları karam birer birer ... Her 
köşesinden yansıyan kahkahalar ve müzik sesleri kesilmiş, 
o koca çini sobalar sönınüş, emektarlar göçmüştür. Çağın 
koşullan bir kez daha değişmekte, konaAm ahşap salonları 
yerini ona halli bir apaıtmanın küçük odalarına 
bırakınakradır. Bir vakitler yüksek duvarlan süsleyen 
çerçeveli yazılar şimdi daracık düzeylerde sıralanmakta, 
Edime If! ayna bir duvann badanasını örtınekte, sedef 
kakınalı, mobilya parçalan hala hatırlı konukları 
beklemekıedir. 

Ne var ki Tannya şükür plyano yaşiyor ve yaşatıyor. 
Üretken esini, bilgisi ve coşkusu tükenmeyen, yaşay.ın ve 
yaşatan bir büyük sanat adamının elleriyle ... 





KınuaıJar 

Kuruaı1ar 
TOıudYE VAKJFLAil BANKASI T.A.O. 
İSTANBUL TİCARET ODASI 
AKSA, Alailik Kimya Sanayi A.Ş. 
AKSU, İplik Dokuma ve Boya Apre Fab. T .A.Ş. 
AKÇEılK A.Ş. 
AYGAZ A.Ş. 
İzzet BAYSAL 
Dr. Mustafa BhlGİ 
Flhir ÇELİKBAŞ 
Prof. Hayri ooMANtç 
Ahmet Seçi EDlN 
OsmanEDiN 
ELGİNKAN HOLDİNG A.Ş. 
Nihat HAMAMOOOLU 
HORR.lYET Gazetedllk ve Matbaaalık A.Ş. 
İSTANBUL SANAYI ODASI 
Ara KtMJMOJYAN 

KaDal MODERRlsOOLU 
KABAK BlcktroUdk Bakır Mamulleri A.Ş. 
EminSENCER 
Fethi TANAlAY 
TORK PETROL VE MADENİ YA<1LAR T .A.} 
ULUSOY 1lJRİZM VE SEYAHAT KOU.. ŞTI. 
Ord. Prof. Dr. Fabrettin Kerim GÖKAY 
IsTANBUL BELEDİYESİ 
BbU.qtK ALMAN ti.AÇ FAB. 
Suat Hayri OltGCPLO 
EGE HOLDİNG A.Ş. 
HİLTON OTELi 
mM TORK LTD. ŞİRKETİ 
IŞIKLAR HOLDİNG A.Ş. 
ORGANİK KİMYA Sanayii ve Ticaret A.Ş. 
SANDOZ baç Sanayii � Şd. 
TORK HENKBL Kimym Maddeler Sanayii A.Ş. 
DEMİRÖREN ŞİRKE'İ'LER GRUBU • � DEMİRÖ 
1'0RKtYE ETAP OTELLERİ • Fllaet · EVLlYAGİL 
MluJ PIYANGO IDARESİ 
� Halı Sanayii ve Ticaret A.Ş. 
tıcrlsAT BANKASI T .A.Ş. 
LİBAŞ Ubfa İnpat ve Yııtırım A.'Ş.. A. RJza ÇARMIIW 
Hllit NARlN 
NET 1lJRİZM Ticaret ve Sanayii A.Ş. 
<>KUMUŞ HOLDİNG A.Ş. 
ÖRTEL ÖRME Sanayli A.Ş. • Mehmet KOYUNCU 
TOıtKlYE GARANTI BANKASI A.Ş. 
SOYI'AŞ HOLDİNG A.Ş. 



Yooetim Kurulu 

İaa Kınulu 





Açılış Konseri - l • P"'--��, 

Cluj-Napoca Filarmoni Orkestrası 
1 

• Saat: 21 .30 
e AtatOrk KOltür Merkezi B · k salon 

Şef ı:lmltmii!tt'D 
Cristian Mandeal 

Solist �rlftll 
A}'ICg(ll Sarıca (piyano 

== 
G. ENESCU * Birind Suit'den Prclude 
( 1881·1955) 

R. SCHUMANN Piyano Konçenosu 
( 1810·1856) Op. 54 La Minör 

A BRUCKNER Senfoni No. 4 Mi bcmol Majör * * 
( 1824-1896) "Romantik" 

Allegro molto moderato 
Andan te 
Scherzo 
Finale-Allegro 

* UhtsaJ Romen mflZfllnln en yflce siması Gf!orRe Enf!Sl:u 
besledi/lll leadar llem4ncı lif! orltttstra .vtJnetü."iss olaralı da 
bllintr. Sanalçı bapa 3 senfonlıi, 2 Romen R6psodts/ 
olmalı fizere yurd11nun follllor lla)'l'lfllllanndan 
yararlanaralı deglpJı biçimde est!rler tıermlş, llemanct 
Yebudl Menubln'l.� 

**Anton Brıtclmer bıt sen/onlshıl1874 .Vtlmda beste/emiş, 
allı yıl boyunca lfiri/J dilJ:ellmeler )'tl/1mll. eser son re 
gflnfimfizdelıl biçimtyle 1111/ıez 1881 yılı 20 Mart gflnil 
VöWma� Hans Rkbler yiJnllllmlnde Çll/ımnqtır. 
Besteelnin lltmdl açı/Ilaması f(Jyle: 'Or1açt.vJ lıtmli·Sabab, 
ta/alı siJiıilşiJ· ŞlJvt;llyelerln l«mm ... ndan çılıqı-Omıanın 
g(J/fJeslnde llaybolıqlan- Kıti611S1ti!rlllf! ronumtill 
giJrlhıttlnfin Mvamı: 



auj-Napoca Pllormont 0r1ıesırası 
Es/d kıiŞfllılardan lıazanılmq gelenelderl sardarere/e 
yeni bir milzilı ge/l!nell oluşturmayı � 
ender tqJluhtlılardim biridir. Ciddi btr egitim, diltkate 
eleger bir yorum lealtarii ve miJzisyenlerln usta/tAt 
orloııesh� geniş bir repertuvar bazır/ama tJe 
maleemmel bir 1cra oleıtuıAı vermelıtedtr. 
Quj-Napoaı'nm şef yOnetleisi Emll Simon ve blrçole 
yanşmalarda blrlndlllı lJdaJa atan sarelili solistleri 
lteman vlrtiUJza Stepban Ruha'nın dışında btt or1eestra 
ile blrçoJı iinlii solist ve ytJnettciJer çalqmıştır. Bu 
iinla/erln bazılan ]obn PrltcbatYJ, Anatol Fistoularl, 
Maurice Handford, Carlo Zeccbl, Roberto Benzi, 
jacques Perno, Mlcbl Jnonue, }anos Ferenscsill, Louis 
de Proment, Kiril Kondrascbin, Kurt Masur, jean 
Pkne Ratnpal, Francols Joel Tblollier, Mlcbel Berofj. 
Yourl Bouleofj. Aldo Clccoltnl, Rı� d'dtr. 

Devlet Fl/amwnl Orlıestrası bünyesinde, senfont 
orlıestrasmm dışında Devlet Ftlarmoni Korosu, Oda 
Olftestnısı Toplu/uAu, An Nova, An Anttqua ve 
Napoca Keman DlJrtlfJpl yer almaJıtadır. 
cmı.estra, /talya, Sovyetler Bb'UIJ, Ispanya, Federal 

Almanya, Poılonya, Ç ve Bulgaristan 'da 
başan/ı lıonserler vermiştir. 

"ı '\ 1 \ ı ' 1 � ( ) 1' r-..ı ' ı ı, \ ).,_ t 1 ''"' h 1 1 ı\ 1 
�YMPHONIC ORCHEST'RA CONCHRTS 



Crlstlan Mandeal 
Şe fi,«nzlr:llll�J'IJ1 
1946'da Braşov yalıınındalıt kaçalı btr ltent olan 
Ropea'da dogdu. Braşov Maztlı Lisesi plyano 
sınıfından 1965'te mezun olduktan sonra 
çalışmalanna Balıreş Chplan Porumbesco 
Konseroatuvan'nda devam ettt 1970'de 
Konseroatuvann dazenleme IXJiamane ve C 
Bugeanu 'nun orlzestra y(Jnetme sınıfına lıabuJ 
edilen Mandeal,smıfmı birineiliille bitirdi. 1975'te 
de ltonservatuvardald kursunu tarnam/ayfp, 
iJ/lrfmimlni bitirdi. 
1979'da Romen Eleştirmenler Kurulu Odaıa·na ve 
'1lomanya}'a Şarltı" ulusal yarışmasını ltıazanaralı, 
lıarmaşıJı lıişiligini ltanıtlayan Mandeal ayrıca 1977· 
78 ve 1979 yıllannda Tirgo-Mureş Maztlı Gllnlerl 
Ulusal Festivali'ne de lıatılmıştır. Aynı zamanda usta 
btr plyanist olan genç y(Jnettci, bu yOnana 1973-74 
Uluslararası Bayreutb Gençlik Festivali'nde ortaya 
lıoymuştur. 
Mandea/'in eleştimıenler tarafından belirlenen en 
Onemli (Jzelllği g(Jrevtni bayilk btr titb:IIIIJe ve çaba ile 
yerine getir.mesi ve y<Jnettigi tam orlıestra 
elemanlarrnm ltendisine sonsuz gııven içinde 
olmalarmı istemesidir. Yıllar boyunca Romanya 
Radyosu'nda çalışmalarını sartlllren Mandeal, bem 
ulusal bem de uluslararası bestecilere ait eserlerden 
plaltlar yapmıştır. 

AyşegiJI Sanca 



rı.� Filamıoni Orke&trası-� Kantorei :KoılNı 

• 22 6 ı 23 6 1984 

• Saat: 18.30 • Saat: 18.30 

e Irini 

ŞefCIIIImmilmı Wolfgang Schcidt 
Koro Şefi Wolfpng Scbacfcr 
Solistler &dt-
Gabriela BenackoYa (Soprano) 
Işın GOyer (Mezzo-soprano) 
Salvatorc Fisicbella (Tenor) 
Attila Manizade (Bas) 

"REQUIEM" 

DIESIRAE 

OFFERTORIUM· 
D O  MINE 
JESU CHRISTE 

COMINION-WX 
AETERNA 

RESPONSORIUM· 
UBERA ME 

Solistler ve Koro 

Solistler ve Koro 

Basve Koro 

Soprano, Mezzo-soprano, 
Tenor ve Koro 

lltfmlllllmı 

Solistler, Çift Koro, Soprano, 
Mezzo-soprano ve Koro 

811/ıonser lB.M. TORK LTD. 
ş/RKETI'nin degerli lıatlııJarıyla 
gerçekleşttrllmişltr. 

"REQUIEM•• 
(Aiessandro Manzonl'nin anısına adanmıştır) 

Lalince 'Requies' (Huzur) slJzcaAfjnden, 'lJ/am duası� 
Rabipierin duaya girişte sfJyledflderl 1ntroilus' (Giriş) 
adı verilen ilahinin ille dizesinden: ''Requiem eternam 
dona els, domine" (Tannm, onlara ebedi buzuru 
baAışla). 
''Requiem" besteefiere daima bir tar esin lzaynaAJ 
olmuş, ayrıca ça.Wı ve şarln iJgelerlnin beraberce çeltlci 
senteziere yol açabilecegi dtqana bu biçimin bir tar 
denele taşı sayılmasına neden olmuştur. Mazfk 
taribinde çok sayıda rastlanan ''Requlem"llr arasında 
en seçkinleri Mozart, Cberubin4 Berlloz, Llszt, Verd� 
Saint-Saens ve Dvorak'ın besteledllılerldir. Ayrıca 
Brabms '1ncil"in Almanca çevlrlsiyle anta 'j.t/man 
Requlemi"n� Delius Ise Nietz:cbe'ntn dizeleriyle bir 
başka Almanca ''Requiem" blralımlfllr, 

G. Verdi'nin bir requiem best'*me dilşa, 1868'de 
biiyak opera bestecist G.Rosslnl'nln lJiama Uzerine 
doğmuş, sanatçı, bu olay azerlne çag,nın linde gelen 
/talyan mazfkçllerlne çalnda bulunarak Rosslni'nln 
anısına yazılacak ortak requiem'in birer blJlamana 
beste/emelerlnl istemiş, kendfst wn biJiama (''Libera 
me") tamamlamıştır. Ancak VIMII'nln bu çf�Arısının 
besteci/er arasında olumlu et/ılll olmasına lıarpn, 
Rosstnl'nin dogdup IXJ/genln mffrleezt olan Bologna 
ve dogduğu kent Pesaro'nun ll meclisleri tasarıya 
sahip çıkmamış/ar, seılendlrllmenin gerçeltlepnesini 
engeUemlşlerdtr. Verd� bu tasarıyı anla liberal ve 
yurtçu /talyan yazar A.Manzonl (1785-1873) 
iJidtıgande anımsamış, anısına ta, ''Requlem"l 
besteleyere/e Rosslnl için yazdtiJ "Ubf/1'4 me" 
blJlamanü elllemtşttr. 
Verdi'nin ''Requiem"l olaAanasta dt>arn4111ı 
karaktertyle 'lltarjlk' çerçeveyi zorlar ve zaman 
zaman da aşar. Ancak bu durumuyla /talyan 
geleneği geregtnce gazel tını/ann kill6e kutsallıgtnı 
g(Jigelememesi gtJzetllmlşlir. Eserde çalgı topluluğu 
opera anlayışına yakın bir dazen/e kullanılmış, solist 
olarak d6rt ses ( soprano, mezzo-soprano, tenor ve 
bas) yer almıştır. Verdi'nin ''Requlem"t ilk kez 1874 
yılı 22 Mayıs gana besteelnin yOneliminde Milana'da 
San Marco KIJisesi'nde seslendlrllmiş, solist olarak 
soprano Teresa Stolz (Ille Akla), mezzo-soprano Marla 
W akimann (Ille Amnerü), tenor Giuseppe Capponl ve 
bariton Ormondo Malni yer almışlardır. 

· 

Bayale italyan besteelsinin olgunluk dtJnemlnde, sanat 
yaşamının dorugunda do/Jan ''Requiem·� tam 
tJzeUiklerly/e hemen ber iilkede biiyak Ilgi glirmiiş, 
Qn/Q yazar MJ.Moser tarafından "V erdi'nin yazdıgı 
en soylu eser" olarak değerlendirilmiş, genel yapısı ve 
lçerd;gt maztksel değerlerle hemen ber din ve 
inançtan milyonların malı sayıbnıştır. 







l. lonescu GALATI 
DeYy ERUH (Keman 

Enstantaneler • 

"Orkestra için İzlenimler" 

Andante ve Allegro •• 
"Keman ve Yaylı Sazlar 
Orkestrası İçin" 

.lVTl........,_ 

C.RRey 

• Besleeinin en anlü, en sevilen 
verimi tırasında bulunan beş 
biJiam/alı eser 1931'de beslelenmtş, 
ll/ı kez ertesi yıl .Alfred .Cortot 
y(Jnellmtnde Paris'te 
seslendirllmiptr. Aslında 
glirllntalere gerçelıçi bir yalılaşımın 
yanlıılannı içeren biJiam/er bu 
nllelilllerlyle lıalıcı olmuş, ilgi 
uyandırmıpır. 

.. ''Andante ve .AIIegro" 1975 yılında 
besielenmiş ve lıenuıncı Suna 
Ksn'a adanmıpır. CRRey son 
diJnemtnden ltrlJı esinin ağır bastığı 
dtJnemin arüna olan eser 
Cumburlyet sonrası keman 
edebiyatımız:ın en ilginç lJrnelıleri 
tırasında sayılır. 

I. Hayall er, İhtiraslar 

(l.argo. Allegra agitate e 
appassionata assai) 

2. Bir Balo 

( Allegra non troppo) 
3. Kır Sahnesi 

(l.argetto. Allegro) 

... "Fantasttlı Senfoni'� besleeinin 
Iriando/ı oyuncu Henrietta 
Smithson 'la aşk ilişlıilerinin 
başlangıçta doğurdugu mutsuzluk 
sonucu 1828-1829 yıllannda 
beslelenmlş, i/lı kez 1830'da Paris'te 
seslendirllmtş, içerdigt yenililıkrle 
bemen ilgi top/amışlı. Eserin 
açı/ılamasına balıılırsa, aşkta 
düş kınlıJıgı sonucu intihar etmeyi 
tasarlayan bir müzileçi bu amaçla 
esrar içer, aldıgı milltarla Olmez 
ama düşler g6nneye koyu/ur. Once 
aşk bunalımianna düşer, sevgilisiyle 
bir baloya, sonra kırlara gider, onu 
(Jfdarür, asılmaya g61ürülür. 
Sonunda, "Cadılann Sabbat Gecesi" 
tamamlar g6rdük/erini. KtJkü 
lbranice olan Sabbat s6zcağü, 
haftanın yedinci günü, huzur ıre 
tatil günü anlamına gelir. Berlioz, 
yapıtında, o ç� için 
düşünülemeyecek yeniliiller yapmış, 
bu arada "idee fixe" dediği. sevgiyi 
simgeleyen bir motif kullanmış, 
orlıestralamaya getirdigi 
aşamalardan başka il/ı kez 
makemmel bir "programlı orkestra 
eseri" 6rnegi ırermipir. 

Bu kmıser TüRKlYE SlSE c.ıe CAM 
FABRIKALARı AŞ.'nin değerli kaılalany/a 
�-This aınczıt ho& bem mılked tharıks ro a c.lonaıion /rom TüRK1YE şiŞE c.ıe CAM 
FABRIKALARı A . 





e AtatOrk KOltür Merkezi B.. . 
k Salon 

Şef Karsten ANDEKSEN 
Solist Verda ERMAN (Piyano 

LV.BEE'IHOVEN "Egmont" OvertOrO * 
(1770-1827) • . 

LV.BEE'IHOVEN Piy.mo Konçertosu Op.37 No.3 

ara 

Do minor•• 

Allegro con brio 
WgO 
Rondo-Allegro 
Solist Verda Erman 

• Beetboven, çağdaş� büyük Alman 
ozan ve yazar Goethe'nin 16. 
yüzyılda yaşamış, Hollanda'nın 
ispanyol egemenilginden 
kurtulmasında büyük etkisi olmuş, 
bu ugurda can vermiş yigit Kont 
Egmont'u konu alan trajedisine 
büyük hayranlıkla bağlanmış, 1810 
yılında cryuna müzik parçaları, bu 
arada da iki şarkı bestelemiştir. 
Müzlgin üvertürü ürkütücü bir 
girişle başlar, (Jzgürlüğü simgeleyen 
yumuşak bir e�yle sürerek 
zaferin coşkusuyla biter. 

•• Beetboven'ın 1803 yılında dagan 
"Oçünca Ptyano Konçertosu" 
saAhgının getirdlgi derin 
bunalımiann etkisinde kişisel 
duygu/ann Ozgürce akışıdır. 
Orllestra, "tuni" ve "solo" kutuplan 
arasındaki gergtnliği ustaca 
dengeleyen sürekli bir gelişim 
tablosu çizer ve her üç biJiüm ayn 
bir güze/JiJı taşır. 

- ŞostakOvtç'ln 1937'de Leningrad'da 
beste/edlgi ''Beşinci Senfoni" ona 
büyük başan sağlamış, adını yurt 
dışında duyurmuştur. Sanatçının 
kişisel oluşumunu kanıtlama 
amacıyla oluşturdugu sanılan 
Senfont'nin genelJik/e geçen 
yüzyıldan kaynaklanmış etkilerle 
bestelendiAl savunulmuştur. 
Özelltieie geniş 6/çülerle kakreyen, 
baykıran ses çıglılelan, Mabler ve 
Scrlabin 'i anımsatan 
arkesıralaması ile diJrdüncü b61üm, 
derin etki bırakır. 

D. ŞOSTAKOVİÇ 
(1906·1975) 

Moderato 
Allegretto 
WgO 
Allegro non troppo 

Bu lıonser ENKA HOLDING YATIRIM 
A.Ş 'nin degerli lıaiJıılarıyla 
� 





• Saat: 21.30 
e Alatürk Kültür Merl(ezi Büyü(( salon 

Şef Hubert SOliDANT 
Solist Hiroko NAKAMURA 

P.V.ANROOY 
(1879-1954) 

F. CHOPIN 
(1810-1849) 

ara 

J.BRAHMS 
(1833-1849) 

"Piet Hein Rhapsody" • 

Piyano Konçertosu Op.2 1 No.2 
Fa minör •• 

Senfoni Op.68 No. ı Do minör •• 
• 

Poco sostenuto-Viv"ce 
Allegretto 
Presto 
Allegro con brio 

• Yüzyılımızın ilk ;yarısında bellibaşlı 
HollandaJı besteel ve orleesıra 
y6neticisi Peter van Anro<ry, 
Ozellilıle yurdunda tanınan bazı 
eserler bırakmıştır. Bunların en 
(}nemli/erinden ''Piet Hein 
Rapsodisi" ünlü bir halk 
türküsünün adını taşır. 

••1829'da ilk yurt dışı gezisinden 
dtJnen 19 yaşındaki bestee� 
arkadaşı Titus VC!J!ÇiçOVski)'i yeni 
bir konçertodan haberdar etmiş, 
eser beş yıl sonra Paris'te basılıp 
Kontes Deljino Popotaya 
adanmışhr. Konçertonun birinci 
btJlümü lirlk dokusuyla 
seçktnleşmiş, ikincisi besteelnin 
ünlü nocturne'lerlyle kıyaslanmış,· 
dtJrdüncüsü va/s ve rondo 
arasında parlak rltm buluşlan;yla 
ün yapmıştır. 

- }. Brabms'ın senfont biçiminde ilk 
ve en (Jnem/i verimi sayılan eser 
onun 43 yaşında bulundugu 
dtJnemde yazılmış, biçimsel ve 
yapısal benzerlilele, "do MajtJr" bitiş, 
Beetboven 'ın derin etkisini 
yansıtmış durmuştur. "Birinci 
Senfoni'� romantlle içertgi ve 
sag/am işçiligtyle bu türün en 
seçkin Ornekleri arasında sayılır. 

.30/6/1984 
Saat: 21.30 

e Alatürk Kültür Merkezi Büyük Salon 

Şef Hubert SOliDANT 
Solist Jan GRUilHUYZEN 

P.V.ANROOY 
(1879-1954) 

A.A.SAYGUN 
(1907- ) 

"Piet Hein Rhapsody" • 

Piyano Konçertosu .... 

D ec iso 
Andante con moto 
Allegro assai 

LV.BEETIIOVEN Senfoni �.55 No. 3 Mi 
(1770-1827) bcmol Majör -• 

• 
• 

Allegro con brio 
Adagio assai (Cenaze Marşı 
Marcia Funebre) 
Scherzo-Allegro vivace 
Finale-Allegro molto 

•- Adnan Saysun'un ''Piyano 
Konçertosu" 1952-1958 arası altı 
yıllık bir dbnemin ürünüdür. Eser 
ilk kez 1958'de Brüksel'de 
seslendiriJmtş, 1963 'te MO&Iıova'da 
plaga alınmıştır. 

**- Başlangıçta Napoleon 'u bir 
Ozgürlük simgesi olarak g(Jren 
besteel ona olan bayranlıgı sonucu 
ilk anıtsal eseri "Oçüncü 
Senfoni"sini ona adamış, 
Napoleon'un imparator tacı giymesi 
üzerine adını si/miştir. Senfont 

t yazıldtgından bu yana sürekli 
yorum/anmış, bu arada ikinci 
btJlüm, ''Kabramanın Cenaze 
Marşı '� üçüncü btJlüm 
''Kabramanın Avlanması·� 
dtJrdüncü btJlüm "Zafer ve Şenlik" 
olarak adJandın/mıştır. 

Bu lıonserler Sayın /zzet BAYSAL 'ın 
degerli lıadtılanyla gerçeJıleşttrllmtşttr. 



Hubert Soudant 
1982'den beri Utrecht Senfoni Orkestrası'nın şefliğini 

yapan Hubert Soudant, 1946'da Maastricht'de 
(HoOanda) doğdu. Korno ve orkestra şeffiği 
öğrenimini doğduğu kentte gördü. 21 yaşındayken, 
H oDanda Radyosu 'nun dört orkestrasında yardımcı 
şeflik görevine hak kazandı. Besançon (1971), Berlin 
(1973) ve Milano (1975) uluslararası şeflik 
yarışmalarında büyük ödülleri aldıktan sonra, ABD, 
Avrupa, Kanada vejaponya'nın belli başlı orkestraları 
tarafından aranılan bir şef oldu. 

Yönettiği orkestralar arasında Berlin Filarmoni 
Orkestrası,Londra Filarmoni Orkestrası, Milano La 
Scala Orkestrası, Viyana Senfoni Orkestrası, Varşova 
Filarmoni Orkestrası, Montreal Senfoni Orkestrası ve 
japonya Yeni Filarmoni Orkestrası vardır. New York, 
Vryana ve Prag'daki müzik festivallerine katılmış olan 
Soudant, aynı zamanda Londra Filarmoni Orkestrası 
ile Lizst, Çaykovski ve Sibelius'un yapıtlarının yer 
aldığı bir dizi plak yaptı ve Budapeşte Lizst Topluluğu 
tarafından Büyük Plak 6dülü ile ödüllendirildi. 

SYMPHONIC ORCHESTRA CONCERTS 

Hiroko Nakamura 
Tokyo'da doğdu. Pryano eğitimine 3,5 yaşındayken 
Madam Aiko Iguchi ile başladı. Aynı zamanda Tokyo 
Müzik Okulu 'nun armoni, teori, kulak eğitimi ve 
diğer ana dal kurs/arına yazıldı. 
10 yaşındajaponya Ilk Eğitim Müzik Yarışması'nda 
birincilik ödülünü aldı. Bunu, 14 yaşındayken 
kazandığıjaponya Orta Eğitim Müzik Yarışması 
birincilik ödülü izledi. 1959'da, 50 yı.Oık geçmişi olan 
NHK-Mainichi Müzik Yarışması'nın en genç birincisi 
oldu. 
15 yaşında Hiroyuki Iwaki yönetimindeki Tokyo 
Filarmoni Orkestrası eşliğinde Beethoven'ın "Oçüncü 
Pryano Konçertosu " yorumuyla geleceğin tartışma 
götürmeyecek denli güçlü bir konser pryanisti olacağı 
konusundaki görüşleri kesinleştirdi. Ilk dünya 
turnesine NHK Senfoni Orkestrası ile çıktı ve Belgrad, 
Zagreb, Düsseldorf, Napol� Paris, Londra ve New
York'da Chopin'in "Birinci Pryano Konçertosu 'nu, 
Beethoven'ın "Oçüncü Pryano Konçertosu"nu 
yorumlarken, eleştirmenlerden "en yetenekli genç" 
değerlendirmesini aldı. 195 7'de 7. Frederick Chopin 
Yarışması'nda ödül aldı. Bu başarı aynı zamanda 
ödül alan en genç sanatçı özel ödülünü de almasını 
sağladı. 
Olkesinde yalnızca 1975 yılında 102 konser veren 
sanatçının uluslararası programı da oldukça yüklü. 
Tartışmasız bir biçimde japonya'nın bir numaralı 
piyanisti olan Nakamura'nın repertuvarı klasikten 
moderne 30'dan fazla pryano konçertosunu içerryor. 
Nakamura, konser, TV ve radyo faaliyetlerinin 
yanısıra, ayda en az 1 O resitat veriyor. 







Pauk Peter Frankl 
Keman-PiyaQo İkilisi 
• 24/6/1984 
• Saat: 18.30 

LV. BEETIIOVEN Keman-Piyano Sonatı • 
(1770 - 1827) Op. 30 No. ı La Majör 

1 
Allegro 
Adagio molto espressivo 
Allegreno 

LV. BEETIIOVEN Keman-Piyano Sonatı • 
Op. 30 No. 3 Sol Majör 

ara intermisS:on 

J. BRAHMS 
(1833-1897) 

Allegro assai 
Tempo de minuetto 
Allegro vivace 

Keman-Piyano Sonatı • 
Op. 108 No. 3 Re MaJOr 

• 
Allegro alla breve 
Adagio 
Un poco presto 
Finale - Presto agitato 

• Ludwlg Van Beetboven Op. 30 aç Keman-Piyano 
Sonaimm oluşturduAu diziyi Rus Çan l Alellsandr'a 
adamıştır. Her aç eser de lıonser sonatı olaralı 
daştlnalmaştfJr. Sonallann ber açande de dostlult, içtenJik 
ve nete egemendir. Sonatlardan 1//ıi ve açancasa aç, 
flılnclsi diJn btJiamdar. Bestednln 32 yaşmda bulunduAu 
1802 yılı fJrrlnfJ olan eserlerin �na yol açan lıuJalı 
bastaltglnm gidere/ri arttrgı dlJneme rastlamasına lıarşm. 
içerdigi qUılı atmosfer uzmanlan şaşırtan bir gerçe/e 
olaralı ltalmıştır. 

jobannes Brabms'm aç Keman-Piyano Sonatı bu tar 
etleblyatn' en sevilen Ornelllerl arasında yer abr. 
Bunlardan açancasa sanatçmm en o(gun çagJnda, 54 
yaşmda bulunduAu 1887 yılında bestelenmlştir. Y Cf>ıSı 
açısından lıonser sonatı (Jzelllğlni taşıyan eser romantili 
bavasıyla bilinir ve orlıestra yiJneticisi Hans von Balow'a 
adanmıştır. 









.30/6/1984 
• Saat: 18.30 

W.A. MOZART 
(175:6-1791) 

A.BERG 
(1885-1935) 

ara 
F. SCHUBERT 
(1797-1828) 

Yaylı Çalgdar DOrtlOSO KV 42 1* 
Re minOr 

Allegro moclerato 
.Andan te 
Menuetto 
Allegretto ma non troppo 

Yaylı çaltplar DOrti.OSO -
Op.29 La minör 

• 
Allegro 
Andant e 
Menuett 
Firiale-Allegro 

• Besleeinm oda maztllnde olgunlapp tam veriminde 
dtıtrulu gtJsttmm ürilnlerln dojJdup diJnemde, ı 783 
yılmda yazılan bu dCrtlü, genelde Ilaranlı/ı annonllerl, 
alıp/lnamış triodülasyonlarıyla Ilaramsar bir g(jrünta 
bırallır. 

.. llılnd V()ıana Olm/u adıyla blllnen,A ScbOnberg 
tarafından lıurulan dışavurumcu 'on i/ıl ses' allımının en 
duyarlı. en llrlll temsllclskllr Alban Berg. blı deneysel 
verimi arasmda yer alan bu diJrtlü, ı909-ı 9ı O yılları 
üranüdür. 
ı 820'den sonra üç diJrtlüsü vardır beslecinln: 'La min/Jr' 
'Re miniJr' ve 'Sol maj(Jr� O(gunlull çalının iJzellllllerlni ' 
içeren, usta lgiliginin Ilanıliarını sunan eserlerden i/Id, en 
� tanınmış o/anıdır. DiJrtlünün andante IKJiümündelıl 
f1Z8IYI Scbubert, ".Rosamunde" adlı qyuna yaz:dtlı müzillte 
ve JMYt,mo Için yaz:dtAı "q,. ı42/3 SI Maj(Jr Jmpromtu·� 
lıullant:ltAından lJtürQ eser, ''Rosamunde" adıyla da bilinir. 

Alban Berg D6rtlüsü 
Adını kendilerini destekleyen AJban Berg Vakfı'ndan 
alan topluluk, 1970 yılında Viyana Yüksek Müzik 
Okulu 'nda (jğretim üyeliği g6reıJini yürüten d6rt genç 
sanatçı tarafından kum/du. 
Ilk konserlerini 1971 'de Vryana Konser Binası'nda 
veren dörtlü, bugün dünyanın en önemli 
topluluklanndan biri. AJban Berg Dörtlüsü 'nün 
repertıwan klasik Vryana müziğinden Romantik 
müziğe, Berg, Scb6nberg, Webern, Bartok ve 
bunlardan başka büyük çağdaş bestecilere kadar değişmekte. Müzik çalışmalannın ağırlığını yıl boyu 
Vı)!ana Konser Binası 'ndaki sürekli konserleri ve 
dünyanın sayılı müzik olaylanndan yer alan 
konserleri olıtştıtrıtyor. 
D6rtlü hemen tüm Avntpa ülkelerinde, ABD, Kanada, 
Avustralya, Yeni Zelanda ve japonya'da konserler vermiş. AJban Berg'in önemli uğraşlan arasında plak 
kayıtlan da var. D6rtlü, 12 plaktan ve yaklaşık 50 
quartet'den oluşan geniş bir repertuvara sahip. En son 
olarak 1983 babannda 6. kez Alman Plaklan 
(Jdülü 'nü kazanan AJban Berg Dörtlüsü bu kez 
Beetboven'ın d6rtlülerinin yommıtnda başantı olmuş. 

Bu Jeonserln gerçe/IJeşttrllndelti 
eleger/i lıatlnJanndan Otürü Avusturya 
Kükür � 

Bu konser, TfJRx HENKEL Ktmyevf 
Maddeler Sanayii AŞ 'nin degerli 
lıadtıJanyla gerçeltü!ştirllm;ptr. 



ı. Keman/First Violin: 
Günther Pichler 

2. Keman/Second Violin: 
Gerhard Schulz 

Viyoia/Viola 
Thomas Kakuska 

Çello/Cello 
Valentin Erben 

0[).\ \J(' 1 j(,ı 

CHAMBER MUSIC 



P.X. RICHTER 
( 1709-1789) 

B.SMETANA 
(1824-1884) 

ara 
L ]ANACEK  
( 1854-1928) 

Yaylı Çalgılar DOrtiOsO * 

Op.5 No.1 Do MajOr 

•• 
Allegro con brio 
Andante poco 
Rincontro/Presto 
Yaylı Çalgılar DOrtlOsO ** 
No.2 Re minOr 

! • . 
• 

Allegro 
Allegro moderato-Andante 
cantabile 
Allegro non piu moderato, 
ma agitato e con fuoco 
Pinale-Presto 

Y:aylı Çalgılar DOrtlOsO No.2 
"Içten Mektuplar" *** 

• 

Andante.Con moto. 
Adagio. Piu mosso 
Allegro. Andante. Con moto. 





Berlin Filannoni Orkestrası'nın 
12 V:ı_rolonselisti 
12 Cellists 
of the Berlin Philannony Orchestra 
• 3/7/1984 
• Saat: 18.30 
e Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon 

D. FUNCK Süit Re Majör 
( 1629· 1690) Suit D Major 

J. KLENGEL 
( 1859-1933) 

H. EDER 
( 1916- ) 

ara/intermission 

Intrada 
Fuga 
Sarabande con Yariaziani 
Al lemande 
Courante 
Air 
Sarabande 
Gigue 

"Hymnus" Op. 5 7  

"Melodia -Ritmica" 
Op. 59 No. 1 
( 1 2  viyolonsel için 
for 1 2  cellos) 

H. VlllA-LOBOS Bachianas Brasileiras No. 1 
( 1887-1959) "Modinha" 

B. BIACHER 
( 1903-1975) 

"Embolada" 

"Blues" 
"Espagnola" 
"Rumba Philarmonica" 
( 12  viyolonsel için 
for 12 cellos) 

Bu konserin gerçe/rdeştirilmesindeki 
değerli katkılarından ötürü TORK
AIMAN K(]LTDR ENSTtrOsO 
(/STANBUL)'ne ve GOETHE 
ENSTtrOsO (MONIH)'ne teşekkür 
ederiz. 
We U'(J/1/d /ike to tbank TURKISH
GERMAN CULTURAL INSTrrUTE 
(ISTANBUL ) and the GOETHE 
JNSTrrlTTE (MUNJCH) for their 
valuable contribution tou•ards the 
realizalion oj this concert. 



Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 
12 Viyolonselisti 
1 2'/inin öncüsü olan Rudolj Weinsheimer, orkestra 
şefinin bageli olmadan da sanatlarını icra 
edebilecek/erini, bir doğum gününü kutlamak üzere 
ilk kez biraraya dört kişi olarak geldiklerinde 
farkettiklerini belirtiyor ve müzik dünyasında harikalar 
yaratan grubu kısaca şöyle tanımlıyor: 
"Topluluğun özelliği, 12 kişiden oluşması ve şef 
Herberi von Karajan 'ın da belirliği gibi, her birinin 
kendi sazında ayrı birer virtüöz olmasıyla başlar. 
12'/inin her üyesi, ayrıca, oda müziği, öğretmenlik ve 
solistlik yapmakta. Bu yüzden de, 'oda orkestrası' 
olmaktan çok, kendimizi, 12 solistten oluşan bir 
'küçük orkestra' olarak tanımlayabiliriz. Müzisyen ve 
insan olarak aramızda çok iyi bir uyum var, 
bugünkü başarımızı insanüstü bir çalışmaya 
borçluyuz. 16 kez ünlü bestecilerin galasını yaptık, 
80'i aşan kentte konser ve 120 kez de radyoda konser 
1 •erdik. 12'/imizin en büyük sermayesi, fikir ve göniil 
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birliği etmiş olmaktan başka, sanat yoluyla en kalıcı 
dostluğa ulaşmak arzusudur. Alman edebiyatçısı 
Cottfried Keller'in ''en değerli dostluk, bağımsızlığa 
rağmen yitmeyen dostluktur" veya başka bir deyişle, 
"birlikteki çeşitliliğin uyumu " özdeyişlerini kendilerine 
ilke edinen her biri başlı başına birer virtüöz olan bu 
insanların azim/i çalışmalannın ürünü, 12'limizdir. " 
Ünlü viyolonsel ustası Pablo Casals'in rüyalarını 
gerçekleştirip, tüm üstünlüğü ve renklifiği ile 
viyolonseli ve müziğini dünyaya 'düzinesiyle' sunan 
sanatçılar olarak adları tarihe geçecek 12 
Viyolonselist, ispanya/ Casals usta ile çalmak şerefine 
eriştiklerini her fırsatta belirtmektedir/er. 

Bu konser SiFAŞ'm değerli katkılarıyla 

gerçekleştirümişlir. 

7 his wm:ert /.JQS beı-n l"l!fJÜZ1!d thanks 
to a donalion from SiFAŞ. 



e Saat: 21.30 
eNatOi'l( Kültür MerkeZi B� Salon 
R. SCHUMANN 
( 1810- 1856) 

M. RAVEL 
( 1875-1937) 

A COPI..AND 
( 1900- ) 

ara intcrmis ·ion 

M. MUSSORGSKI 
(1835- 1881) 

"Andante ve Çqidemeler'' • 

Op.46 Si Majör 
�ltmrif 

"Danzon Cubano" -

Antony - ]osepb Paratore 
Paratore Kardeşler Boston'h müzisyen bir ai/eden. 
Babaları kemancı, anneleri şan sanatçısı ve genç üç 
kızkardeşleri de ptyano çahyor. 

Her iki kardeş çok genç yaşta Boston Onlversllest 
Müzik Okulu ve daha sonra New Yar* }u Illiard 
Okulu 'ndan burs abnış/ar. jul/liard'da Rostna 
Lhevinne'in yanmda çalışmış/ar. Hocalannın Onerlst 
ve teşvikiyle ptyano ikilist dogmuş. lik lıonserlerlni New 
Yar*� vermişler ve New YOf"k Times, sanatçılar 
hakkında aıga dolu bir � yer vermiş. Cb1ct1iJo 
Senfont Orkestrası ile verdfJılerl il/ı konser de, aynı Ilgi 
ve avgaya toplamış. 
Paratore Kardeşler, 1 974'de Münih Uluslararası 
Müzik Yarışması'nda il/ı kez bir Amerllıalı mazilı 
ikilisi olarak birincilik Oda/ünü abnışlar. Bllederl 
tümüyle satılan Cuvillies Tiyatrosu 'ndaki konserleri 
hakkında Süddeutscbe Zellung'da Ş(Jyle deniyor: "Her 
Ikisi çalmaya başladtgında adeta bir uyum büyüsü 
oluşuyor. " Ikili, bu konserrlen sonra il/ı Avrupa turnelerine 
çıkınış, Cbrlslopb von Dobnanyl y(mettminde 
Frankfurt'ta ve Salzburg'da Mozart Haftası'nda 
Viyana Fi/armonl Orlıestrası ile çalmış, Plem! 
Boulez sanatçıları New Yar* Filamıoni Orlıestrası ile 
blrliJIJe konser vermeye davet etmiş. Paratore /lıJJisi, halen Amerika ve Avrupa'nm en lmemli müzilı merlıezlerinde ltonserler verl)(>r. 

1Z11s < OIIL<'rt ha.' heen m ade 'fl!Js.'ılıle 
tbanb to a tlımatum from A}'(,ll/. AŞ 





Phemios Üçlüsü 
·-------------------------------------------------------------

Phemios Trio 
Else KRIEG 
Hennan BRAUNE 
Jan GRUITIIUYZEN 

Keman;violin 
Klamet;Ciarinet 
Piyano/Piano 

. 7/7/1984 
e Saat: 2ı .3o 
e Alatürk Kültür Merkezi Konser Salonu 

L V.BEETIIOVEN Üçlü Op. l l  Si bemol Majör * 
( 1770- 1827) Trio Op. l l  H fiat Major 

Allegra con brio 
Adagio con espressione 
Allegreno 

C.M. von WEBER Klarnet ve Piyano İçin "Büyük 
( 1768-1726) İkili" Op.48 ** 

"Grand Duo" for Clarinet and 
Piano Op.48 
Andant e 
Rondo Allegra 

ara/intermission 

J.BRAHMS 
( 1883- 1897) 

Üçlü Op. l l4 La minör *** 
Trio Op. l ı 4 A minor 
Allegra alla breve 
Adagio 
Andantina grazioso 
Finale-Allegra 

* Beethoven'ın "Op. 1 1  Oçlü"sü 1 79 7  
yılında bestelenmiş, sanaıçı daha 
sonra klarnet partisini kemana 
dönüştürmüş/ür. Eserin ikinci 
bölümü viyolonselin önemli 
partisini içeren etkili bir şarkı, 
üçüncü bölümü G. Weigl adlı 
besleeinin "Korsan" operasındaki 
bir aryadan dokuz çeşitierne 
dizisidir. 

** W eber'in "Büyük ikiti''si ağıt 
benzeri karakteriyle,etkin bir 
"Andante" ile dansla örülü 
''Rondo"dan oluşan güçlü işçiliği ile 
bilinen ilginç bir eserdir. Klarnet 
partisinin şiirsel dokusu bu çalgıyı 
çalanlar tarafından daima beğeni/miş, 
yeğ tutulmuştur. 

*** Brahms'ın "Op. 1 14 Oç/ü "sü 1891 
yılında arkadaşı klarnetçi Richard 
Mühlfe/d'in isteği üzerine yazılmış. 
bunu yine sanatçı için-bestelediği 
bir klarnet ''Beşli"si ve iki klarnet 
sonatı izlemiştir. Eser üç çalgının 
kontrapunıa tekniği açısından 
ustalık/ı işlemlerini içerir. Eserin her 
iki ağır bölümü sihirli bir şiirsel/iğe, 
son bölümü Brahms'a özgü neşe ve 
coşkuya sahiptir. 

Pbemios Üçlüsü 
Bir Hollanda grubu olan Phemios Oçtüsü, kendini 
kabul ettirmiş so/o sanatçıtarının özel bir biçimde 
biraraya gelmesiyle kurulmuştur. Else Krieg keman ve 
viyola, Herman Braune klarnet, jan Gruithuyzen de 
piyano çalmaktadır. 
1973 'te kurulan Phemios Oçlüsü, hem halkın hem de 
eleştirmen/erin gözünde başarı kazanmıştır. HoUanda 
Radyosu (NOS) grubun tüm repertuvarını kaydetmiş 
olup, Onlü HoUanda Toplulukları adlı özel bir radyo 
programının kapsamında da tüm dünyaya 
tanıtmıştır. Radyo ve TV için yaptıkları pek çok 
program bu grubun her geçen gün artan bir 
popülerile kazanmasına yardımcı olmuştur. 
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Bu konser PERFEKTüP Ambalaj Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. 'nin değerli katkılanyla 
gerçekleştirilmiştir. 
This concert ha.s been realized thank.s to a 
donation fram PERFEKTüP Ambalaj 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. 



e 10/7/1984 
• Saat: 18.30 

LV.BEE'IliOVEN 
( 1770-1827) 

LV.BEE'IliOVEN 

LV.BEE'JliOVEN 

Keman-Piymo Sonatı 
Qp.24 No.5 Fa Majör 

Allegro 
Adagio molto 

�=vo 
Rondo-Finale 

Allegro 
Adagio molto espressivo 
AllegrettO 

1 
Allegro con brio 
.Adagio cantablle 
Scherzo. Allegro 
Finale. Allegro 

/bı., ' onu•rt ba, /}('eli realı:eıl tluuıf.!., 
W tl dmıatımı rom /'N0/·1/.( J //nldıllf.!. 





G.Tatu/ ASawşır 
Flüt-Kiavsen İkilisi/Flute-Haıpsichord Duo 
• 12/7/1984 
• Saat: 18.30 
e Alatürk Kültür Merkezi Konser Salonu 

F. COUPERIN 
(1668-1733) 

}.S.BACH 
( 1685-1750) 

M.BLAVET 
( 1700-1768) 

J.S.BACH 

Kraliyet Konseri No.4 
Concert Royal No.4 
Prelude 
Allamande 
Courante Francoise 
Courante a L'italienne 
Sarabande 
Rigaudon 
Forlane en Rondeau 

Sonat No.2 
Sonata No.2 
Adagio 
Allegro assai 
Sarabande 
Gigue 
Double 

Sonat La Majör 
Sonata A Major 
Adagio 
Allegro ma non presto 
Allegro 

Sonat No. l/Sonata No. I 
Andante 
Largo e dolce 
Presto 

Madenden yapılmasına karşın 
başlangıçtan bu yana 'tahta uf/eme 
çalgı/an' ailesinden sayılan flüt'ün 
yatay türü ük çağlardan bu yana 
gelişim göstermiş, çalgı 19yy. 
ortalannda Theoba/d Böbm 'ün 
ekiediği perde sistemi üe son biçimini 
almıştır. Flüt çağdaş orkestrada arpej, 
tremol� legato, vibrato gibi ses/endiri 
özeOikleriyle keman ailesinden sonra 
gelen en yetkin ve uygun çalgıdır. Flüt 
batıda Barok Çağı boyunca büyük ilgi 
görmüş, başta j.S.Bacb olmak üzere 
pek çok besteci bu güzel çalgı için 
türlü danslar dizisi, 'süit'ler ya da 
'sonat'lar bırakmıştır. Program 
Fransız besleeisi F. Ceuperin 'in saray 
müziğinden bir örneğ� Büyük 
Bacb'ın geneDikle ailesi ve çocuklan 
için yazdığı sonatlardan ikisin� gene 
Fransız Barok bestecilerinden M. 
Blavet'nin tipik bir sonatını içeriyor. 

Gülşen Tatu 
1953'te lzmir'de doğdu. 1964/65 döneminde /zmir 
Devlet Konservatuvarı flüt bölümünde müzik 
eğitimine başladı. 1971 'de pekiyi derece ile mezun 
oldu ve aynı okulda flüt bölümü asistanı olarak görev 
aldı. 

1972 yılında ''Daad' karşılıksız Alman bursuyla, Essen 
şehrindeki Fo/kwang Yüksek Müzik Akademisi'nde 
Profesör M. Sütters ile çalışmaya başladı. 1975'te 
olgunluk sınavını pekiyi derece ile verdi ve 1976/78 
yıUarında Freiburg Şehri Yüksek Müzik Akademisi 'nde 
Profesör A Nicolet ile lisansüstü öğrenimini sürdürdü 
ve 1978'de Konzert Examen Solistlik sınavını pekiyi 
derece ile vererek mezun oldu. 

Bu konser S;:ryın Fethi TANAlAY'ın 
değerli katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 
This wncert has bem realized tlxmks to 
a oonation from Mr. Fethi TANAlAY 



Pforzheim Kent Operası'nda, Südwestfunk Radyo 
Senfoni Orkestrası'nda solo flütçü olarak çalıştıktan 
sonra 1979'da Freiburg Akademisi'nde Profesör 
Nicolet 'nin asistanlığını aldı. 1981 'den itibaren de 
Karlsruhe ve Stuttgart müzik akademilerinde öğretim 
üyesi olarak görev yapmaktadır. 

1977'de 29. Prag Ilkbaban Uluslararası Flüt 
Yarışması'nda2.lik Ödülü 'nü, 1978 Voghandische 
Musiktage Doğu Almanya Uluslararası Flüt 
Yarışması 'nda 1. lik Ödülü'nü almıştır. 

( )( ),\ \1 / i (. ı 
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Ayşe Savaşır 
Klavsenist A.we Savaşır, Ankara Devlet Konservatuvan 
Piyano Bölümü'nün yüksek kısmından Fuad 
Türkay'ın öğrencisi olarak 1955 yılında mezun olmuş 
ve aynı yıl müzik çalışmalannı ilerietmek üzere 
Amerika'ya giderek]ui/Jiard Müzik Okulu'nun Piyano 
Bölümü 'nde ihtisasa başlamıştır. Piyano çalışmalanna 
paralel olarak klavsen dersleri de almaya başlayan 
Savaşır, çağımızın ünlü klavsenisti Madam W anda 
Landowska'nın Klavsen Öğretim ve Enterpretasyonu 
derslerine kabul edilerek, onun öğrencisi olmuştur. 
Ayşe Savaşır, 4 yıl devam eden klavsen derslerini 
Madam Wanda Landowska'nın vefatından sonra 
asistanı M. Denise Restout ile tamamlamıştır. 

1 967 yılında Hollanda Hükümeti tarafından verilen 
burstan yararlanarak 2 yıl süreyle Amsterdam Devlet 
Konservatuvan'nda oda müziği çalışmalan yapan 
Ayşe Savaşır, 1 960 yılından beri Ankara Devlet 
Konservatuvan'nda piyano ve klavsen öğretmenliği 
yapmaktadır. 



Arın Karamürsel / Balansı Ahmet 
Piyano-Ağız Armonikası 
e ı5 /ı984 
• Saat: ı8.30 
e Alatürk Kültür Merkezi Konser Salonu 

ı .  Bölüm/Part ı 
Ann Karamtırsel (piyano 

W .A. MOZART Fantezi KV 397 Re minör • 
(1756-ı791) 

S. PROKOFİEV 
( 189ı-ı953) 

Allegro ma non troppo 
Scherzo 
Andant e 
Vıvace 

-
s. RAHMA.NtNov Sonat Op.36 No.2 Si bemol MajOr 
( ı873-ı943) ; 

Allegro agitato 
l..ento 
Allegro molto 

* 1 784'te yazr/dtiJ bilinen eserin t:lopş nedenini plyano 
egzersizine ba1!Jar uzmanlar. lddlasız telmfle sahip Illi 
brılamla (atJaslo-allegroJ gaze1 bir p1yano parçasıdır ''Re 
min/Jr Fantezi 

.. Prolıoflev'ln besteiiJdfğl dolıuz plyano sonatının l/lıl, başta 
Rabmanlnov ve Slırlabin olmall azere romantizm sonrası 
dlJnemln Izlerini taşır. Sanatçı, ldşllfjJinl lltmcl  Sonat'ta 
bulmuş, belllenmeyen etld/eylcl anlar, çarpıcı alıorl4r, 
etJıi/eyld mb:ab anlayışıyla Yf!11)1enl bir evren getirmiştir. 

-Sanatçının temelde çalın lf(Jsterlşll ve abartılı bavasma 
UJflUn Illi sonatından lldncisl de ilki gibi aşırı sasla 
aynntılarleı seçlıinleştr, yenilikten uzalltır. 

2. Bölüm 
Ann Karamtırsel (piyano 
Balansı Ahmet 
(ağız armonikası lllmmailtilı) 

J.S. BACH 
( 1685- ı750) 

A. VIVAIDI 
( 1680- ı743) 

J. MASSENET 
( ı842-ı9ı2) 

L ALDENIZ 
(ı860-1909) 

G. ENESCO 
( 188ı- 1955) 

"1bais .. Operasından ara mOZiği: 
''DoşOnceye Dalış" 

''.Asturias'' 
Düzenleme limiiiJSIIIIllliDı 
Balarısı Ahmet 
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Vladamir Seanavi Piyano 
• 21/6/1984 
• Saat: 18.30 
e Aya rini 

LV. BEE'IHOVEN Sonat Op.30 No. 3 Sol Majör "' 
( 1770- 1827) 

E. GRIEG 
( 1843-1907) 

DYORAK 
( 1841 - 1904) 

ara intermission 

S. PROKOFIEV 
( 1891- 1953) 

Allegro assai 
Menueno 
Allegı·o vivace 

Sonat Op.45 No.3 Mi minör """ 

Allegro molto appassionata 
Allegro espressiva a la romanza 
Allegro molto 

Dört Romantik Parça 
Op. 75 Fa Majör 

• 

• 
Allegro Moderato 
Allegro Maestoso 
Allegretto.Appasionata 
Ulrgetto 

Moderato 
Scherzo presto 
Allegro con brio 

-

• Besleeinin keman-piyano sonatları �çinde en iyimser ve 
neşeli olanlar arasındadır bu eser. Oç b6lümlü 'lied' 
biçiminde ve andante temposunda/ei ileinci b6lüm 
zerafeti, W .A. Mozart'ın ''Don Giovanni" adlı operasından 
şampanya aryası'nı anımsatan üçüncü b6lüm 'kısır 
dlJnsü' hareketi yapısıyla bilinir. 

""" Kuzey/i besleeinin üç sonatından uzmanlara g6re en 
olgun ve en ustacası sayılan eserin ortasındaki romans 
onun belki en güzel buluşları artisında sayılır. 

... tlnlü Çek besteelsinin 1887 yılında yazdığı eser 
kemanalar tarafından nedense ender çalınmalıla buna 
karşılık içten IJrlk karakteriyle dinleyici/ere kolayca 
seslenebilmektedir. [)(Jrt parçayı şiirsel y6nünü lıollayıp 
izleyenler beJdedikleri tadı bulacaklardır. 

Yüzyılımızın en �mli bestecilerinden Prokofiev, gür 
esintyle verdiği çeşitli eserler arasına iki de keman sonatı 
katmış, bunlarla keman fio8arına 6ze/Jikle ritm açısından 
yenilikler içeren iki Ornek bırakmışhr. 

Oleg Kagan 
SOI')ret uzak doğustmdaki Yuz11o-Sakalinsk'de doğan 
Kagan, 7 yaşındayken lali'ia Kmı.�n·atmıan'ndaki 
müzik okulunda eğitimine başladt. 

1959'da Moslwtıa)ta g(!Um sanalp Ma.dwt•a 
Konsenıatmıar Merlet.-z Müzik Okulu 'na J'UZtldt tre 
ünlii let.-wıan ()ğretmeni Prof Bori.o; Gusten01•'un 
()ğrencisi old11. Oçündi stmf öğrend.,tylet..., Datid 
Oistrach ileçalışmalanna baş/adt tre /isan.o;iistii 
b(J/ümiinde de bu çalışmalan sürdürdü. 

Ilk başarısım henüz ta.ktb(:')ılet.-n kazandt. J964'de 
ıa,�ncılar ara.o;ı 3. Uluslarara.o;t Hn,'SL·u 
Yanşmast'nda, çeşitli ülkelerd,., birçok den,")>imli 
ıa,�nqvı gt.-'ride bırakarak dOrdiincii oldu. Bundan 
bir süre sonra, b(miiz konsertıatmıar iignmci..\tyken, 
Jan Sibelius'un HJO. doğum yıldOn(Jmü onuruna 
diiz,..,len,.., keman ııanşmasında birincilik Odülünii 
aldı. Avnı zamanda· biiviik bt."SS,�cinin K''man 
Konçenosu 'nu yorum/Öma.o;nl/a (jzel Odiil'e de bak 
kazanması, ona Fin kamuoyunda ()ze/ bir ün sağladı . 
O zamandan beri 0/eg Kagan, bir çok let.>reler solo 
resita/ler tlf!mlek için Finland(lta)ıa gitti. Bu ülkenin 
Onemli gazetelerinden Uu�t Suomi onu "Finland{Jta'lı 
müzikswerlerin gOzde�t ll(f saygıdeger oglu " olarak 
niteledi 

Sibelius Yarışması'ndati altı ((l' sonra Kagan çok çetin 
bir uluslararası yanşma olan Ma.®tıa'daki 3. ÇaykotJski Yanşma.o;t'nda ikincilik Odiiliinii aldt. 
B6yk.>ce 20 yaşına geldiğinde iiç bi(Viik 
uluslarqrası .ııanşma Odüliine sahip oldu. 

Bu başaniann üstünden çok bir zaman geçmemiş/i 
tre 0/eg Kagan'ın her kotıSLırl, genç besleeiye bağlanem 
umut/ann boş çıkmadiğını glio;teriyordu. 1968'de 
Leipzig'de yapılan 3. Uluslarara.•>ı Bm:b Yanşma.o;ı'nda 
birincilik Odülü aldı. 

Eski bt.>steci/erin baş esc.lf'lerinden, modern müziğin 
kl&tklerine kadar degişen geniş bir N:'JX'T'Iuvan olan. 
Kagan, ustalığı tl(f �tnlenmişliği canlı bir biçimde 
sergilemektedir. Müzikteki yetenek tre başarı..o;ı, onu 
SOIJ)Iet keman okulunun en Onde g'*..ın t'-msilcileri 
arasına sokmuştur. 

Bu reslta/ 7VRK-SOVYET KlJL71JREL 
DEC::/şJM P(l()GRAMI çerçevesinde 
gerçelıleştirllmişttr. 
'fZııs reciwl hct' lıeeıı r 
ibe .frwneu prl• c�(, 7 1  '1 
O '/ n NAl !:XCII L \ c,· 

B11 resifal G0MlJşsuYU HALl SANAYI/ 
ve TICARET AŞ. 'ntn degerlt 
llatJnlarryla gerçelıleştirllmişttr. 





Roberto Aussel 
Gitar /Guitar 
• 22/6/1984 
• Saat: 21.30 
e Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon 

M. PRAETORIUS "Terpsikor" Silili' nden Dört Parça 
( 1571 - 1621)  Quatre pieces de "Terpsichore" 

Courante I 

M. GIUilANI 
( 1781-1829) 

J. RODRIGO 
( 1901) 

ara intermission 

A PIAZZOllA 
( 1921 )  

A BARRIOS 
( 1885- 1947) 

A GENASTERA 
( 1916- 1983) 

Courante II 
Le Ballet 
la Volta 

Rossiniana Op. 1 19 

Fa ndango 

Roberto Aussel'e adanmış 
üç parça 
Trois pieces pour guitare 
Dedie a Roberto Aussel 

Compadre 
Romantice 
Acentuado 

üç parça /Trois pieces 
Mazurka la Majör 
Mazurka en A Major 

Julia Florida 
Vals IWaltz Op.8 No.4 

Sonat /Sonata 
Esordio 
Scherzo 
Can to 
Finale 

Roberto Aussel 
Bu genç ve yetenekli sanatçı, 1958 yılında Buenos· 
Aires'de doğdu. 7 yaşında müzik eğitimine başlayan 
Ausse4 gitarıyla ilk kez dinleyici/erin karşısına çıktığı 
zaman 13 yaşındaydı. Hacası ise ünlü Profesör ]orge 
Martinez Zarate'ydi. 

Roberto Ausse4 1974 yılından bu yana Güney 
Amerika'nın önemli merkezlerinde, ABD'de ve 
Avrupa 'da konserler, resitaDer vermektedir. Sa.natçı bu 
süre içinde Uluslararası Radio-France Gitar Ödülü 'nü, 
ve yine Uluslararası Brezilya Porta Alegre Gitar 
Ödülü 'nü, 1976'da ise Venezuelk:l Caracas 
Uluslararası Gitar Ödülü 'nü kazandı. 

Aussel'in repertuvan gerek klasik, gerekse çağdaş gitar 
besteleriyle son derece zengin. Bu uluslararası 
düzeydeki yetenekli sanatçı, başarısını özeDik/e 
resitaHerde kanıtlarken, oda müziği ve arkesıra 
müziğinde de yerinin önemini vurgulamaktadır. 



Marôn Haselböck . 

P. COUPERIN "08'eıtolre" Illi' les "Graads • 

( 1662-1733) jeux"' 
J.S. BAaf 
(1685-1750) 

J. IIAYDN 
( 1732·1809) 

P. USZT 
( 1811-1886) 



Piyano/ 
2/'771984 

• Saat: 19.00 
e Atatürk Kültür M 

R SCHUMANN "Gece Parçaları" Op.23 * 

( 1810-1856) • 

F. USZT Sonat Si minOr .. 
( 181 1-1886) 

ara interınission 

M. MUSSORGSKİ -

(1839- 1882) �:ftorr:> ..... 

* Bayale romantik besteel Robert 
Scbumann geneliiiıle tJiam 
dilşilnceslnin baldm oldup, 
fantezilerle Orillil eseri "Gece 
Parçaları"nı en awun verim 
d/Jneminde yama" eser Pranz lJs%t 
tarafından "Yıldız/ardan çOııtr, 
baylıuş g<Jzlerlnin panltısıni içer()Q'" 
diye tanımlanmıştı. Buna karşın 
ptyano �nin usta/tjJI, anialımın 
gere/rılirdtg; maharet, eserin zaman 
zaman programlara ��atılmasına 
yeterli sayılmıştır. 

.. Franz LJszt'in "Si mlnCr Sonat''ı 1852 
w 1853 yılları boyunca �uş, 
derin romantik buluşlan, Içten 
lirlz:mt lle ptyano edebiyatının IJ(Jzde 
iJmelrlerl arasına lıatılmıştır. 

- Modest MUSSOI"f!Pd ''Bir Sergiden 
Tabkılar" adlı te/ı biiyak plyano 
eseriyle izlenimcilik eWımına bir lJn 
baberleme getirmiş, milzillsel 
natilralizmin en biiyak anıtlanndan 
birini vermiştir. Sanatçı, daba 
sonralan bir � lle% başlfa besteeller 
tarafından orlıestraya da UJ!IlUianan 
ve 1874'de beste/enen dlzkJe, genç 
yaşta tJien mimar-ressam arluıdaş V. 
Hartmann'ın sergilenen bazı 
tablolarını anlatmıştır. 
Eserin biJiam/eri şunlardır: ·t;e.zt·� 
"Kısa Boylu Gil/anç Yaralık Gnom'� 
''Gezi': "Es/d Şato'� 't;e.zt·� 'Tullerle 

Sarayı Bahçesinde Oynayan 
Çocuklar'� '1blonya Okaz Arabrası 
Bidlo': "Gezi'� ''Civctvlerln Içinden 
ÇılıtıJı/an Yumurta/ann KPbulı/an 
llzerinde Dans': "llıl Polonyalı 
Yabudi: Samuel GoldeniJerg ve 
Şmuyl'� 't;e.zt·� ''Umofda Pazar 
Yeri': "Parls'te Katalıomb/ar'� "Baba 
Yaga Kulilbesi'� ''Kiev'in Biiyilll 
Kapısı'� 

7l>t., n•( tt al ha' !Jeen 
tu tt clwwttun from 
Stilitil'li Itti Strkett 



Uto Ughi Keman, Violin 
Eugenio Bagnoli Piyano an o 

• 5/7/1984 
• Saat: 18.30 
e Aya İrini 

G.F. HAENDEL 
(1685-1759) 

Sonat Re Majör * 

Adagio 
Allegra 
lar go 
Allegra 

LV.BEETHOVEN Sonat Op.47 No.9 La Majör •• 
(17701 - 1827) ( Kreutzer) 

o.'J A Major 

ara rııı ı ...... ı ıı ı 

A. DYORAK 
(1841-1904) 

l ı r 
Adagio sostenuto 
Presto 
Andante con variazioni 
Finale - Presto 

Dört Romantik Parça Op.75 Fa 
Majör *** 

H i c Pieu.•, < 'P· _,.:; 
( ı  

Allegra moderato 
Allegra maestoso 
Allegretto appasionata 
Largen o 

P. de SARASATE "Carmen Fantezisi" ••** 

ı. 

* Barok çağının en verimli bestecilerinden Haende4 sonat ve 
üçlü sonatı tanımlamasıyla yayınlanmış zengin bir yazın 
bırakmıştır. Bunlardan on beş kadar sonatm çoğu keman
k/avsen için, bazıları da jlüt, blok jlüt ve obua için 
beste/enmiştir. Besleeinin kendine 6zgü üslup ve anlayışını 
yansıtan bir sonat da programda yer almış bulunuyor. 

•• 1803 yılmda kısa bir sürede kemancı George Bridgetower için 
yazılan eser iki yıl sonra Fransız kemancı R. Kreutzer'e 
adanmış. bu sanatçının adıyla tanınmıştır. Beethoven'm bu 
alanda belki en çok sevilip bilinen verimi olan eser, geniş 
boyutlu, zengin düşünlü g6rüntüsüyle tipik bir konser 
sonatıdır. D6rt b6/üm ayrı ayrı olaganüstü işçilik/e seçkinleşir, 
her biri kemancıya niteliklerini g6sterme olanağı sağlar. 

••• Onlü Çek besfecisinin 1887 yılmda yazdığı eser kemancı/ar 
tarafından nedense ender çalmmakta, buna karşılık içten lirik 
karakteriyle dinleyici/ere kolayca seslenebilmektedir. D6rt 
parçayı şiirsel yOnünü kollayıp izleyenlc>r bekledikleri tadı 
bulacak/ardır. , 

**** Geçen yüzyılın ünlü Ispanya/ keman cısı, çağınd�. başta Franz 
Liszt olmak üzere bazı müzisyenk>rin tanınmış 11e seuilmiş 
opera metodileriyle yaptıkları düzenleme modasına uyarak 
"Carmen"i seçip bu eşsiz güzellikteki esı>rin en çekici ezgiterı·ni 
keman için fantezisinde kullanmış. 

Bu resiral TüRK PiRELLi Lastikleri 
A.Ş. 'nin değerli kaıkılanyla gerçekleştirilm�tir. 
This reciıal has been realized ıhanks ıo a 
donation /rum TüRK PiRELLi Lastikleri 
A.Ş. 

Uto Ugbi 
Uto Ughi so/ist/ ige ilk adımını yedi yaşında, Milana'daki Teatre 
Lirico'da, içinde Bach'ın Re min6r Partita'sından 'Chaconne' 
ve Faganini'nin kapriçyolarından bazıları da bulunan bir 
programla auı. 
1944'de Milano yakınlarında dogan Ugh� ilk derslerini, Yehudi 
Menubin 'in de hocası olan Enescu 'dan aldı. 
1959'da Avrupa'nın belli başlı kentlerinde ilk konserlerini 
vermiş bulunuyordu. 
1963 'te AvustraQ!a Yayın Komi.!.yonu onu Avustrarya ve Yeni 
Zelanda'ya davet etti ve Ughi, bu gezi süresince Seçkinler Serisi 
çerçevesinde kırktan çok konser verdi. 
Ughi, ABD, Güney Afrika, Güney Amerika, Sovyetler Bir/igi gibi 
ülkelerde, Bour, Blecb Barbirolli, Kondrachin, Giulini, Sargent 
ve Van Kempen gibi ünlü şefierin y(Jnetiminde, New 
Philarmonia, Royal Philarmonic, Concerto Teatre ADa Scala, 
Maggio Musicale Fiorentino gibi 6nemli orkestralarla birlikte 
konserler verdı: 

Uto Ughi, 1 701 yapımı, 

Eugenio Bagno/i 

Beethoven 'in ünlü Op. 
47 La Maj6r Sanat'ını 
adadıgı Rudolf 
Kreutzer'e ait 
olduğuna inanılan 
"Van Houten
Kreutzer" Stradivarius 
yapısı bir keman 
çalmaktadır. 

Venedik'te doğdu. 1 7  Yaşında piyano ve orkestra şejliği 
eğitimini pekiyi derece ile bilirerek mezun oldu. 
Guido Agosti, Alfredo Casella ve Antonio Guarnieri'nin talebesi 
olarak hem piyanistlik, hem de orkestra şeffiği karlyerine 
başladı. 

Bagnoli, Roma, Milano, Viyana, Salzburg, Berlin, Atina gibi 
uluslararası müzik festivallerinde, eleştirmenler tarafından, 
oda müziğinin en yetkin piyanistlerinden biri olarak 
nitelenmiştir. 

B. Merce/lo Müzik Akademisi'nde eğitmenliğinin yanısıra, 
ABD'de Tangleıi'Ood Müzik Okulu 'nda sanat y6netmenliği ve 
Venedik'deki Fenice Tivatrosu'nım Orkestrasında müdür 

yard1mcılı{i1 yapmıştır. 
·
Halen CBS Plak Şirketi ile anlaşmalı 

olarak çafı�·malarını siirdürnıektedir. 





Boris P�enschiko-w VıyolonseVCello 
RESİTAI.I.I· R 

RECITALS 

Oxana Yablonskaya Piyano Piano 
/ 

• 8/7/1984 
• Saat: 18.30 
e Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon �----------------

R SCHUMANN 
( 181 0- 1856) 

"Adagio ve Allegro" Op.70* 
La bemol Majör 

F. CHOPIN 
( 1810- 1849) 

N. FAGANINI 
( 1782- 1840) 

"Adagio and Allegro" Op.70 
A flat Major 

"Polonaise Brillante" Op.3 Do ** 
Majör 
"Polonaise Brillante" Op. 3 C 
Major 

"Musa Fantezisi" 
"Moses Fant�y" 

*** 

ara intermission 

S. PROKOFIEV 
( 1891 - 1953) 

Sonat Op. 1 19 Do Majör 
Sonata üp. 1 1 9 C Major 

**** 

B. BARTOK 
( 1881- 1945) 

"Romen Dansları" ***** 
"Romanian Dances" 

* 1849 yılında komo ve piyano için 
yazılan eser daha sonra türlü 
çalgılar için düzenlenmiştir. 
Bunlardan biri de viyolonseldir. 
"Adagio ve Allegro,"sıcak lirizmiyle 
daima tutulmuş, sevilmiştir 

** Onlü piyano bestecisinin başka bir 
çalgı için yazdığı çok sınır/ı 
eserlerden biridir, gençlik 
ürünüdür. 

*** 

**** 

***** 

G. Rossini'nin ''Musa" adlı 
operasından bir tema üzerine giriş 
ve çeşitleme/er aslında keman için 
yazılmış, daha sonra viyolonsele 
düzenlenmiş bir virtüozite 
parçasıdır. 

Yüzyılımızın en verimli 
bestecilerinden Prokofiev her biri 
özeUikle değişik ezgisel buluşlar ve 
ritm incelikleriyle bilinen piyano 
sonatları bırakırken yaylı çalgı/ara 
pek eğilim göstermemiş, iki keman ve 
bir viyo/onsel sonatıyla yetinmiştir. 

Büyük Macar jolklorcusu Bartok, 
özeUikle Balkan ülkelerinde yaptığı 
derlemeleri eserlerinde kullanmış, bu 
özgün ezgi ve ritmli eserler daima 
ilgi görmüştür. Sanatçının ''Romen 
Dansları" aslında piyano için 
bestelenmiş olmalarına karşın 
keman ve viyolonsel için de 
düzenlenmiştir. 

Boris Pergamenscbikow 
1948 yılında doğan sanatçı, Leningrad 
Konservatuvarı'nda eğitim gördü ve burayı üstün 
başarıyla bitirdi. Daha öğrenciliği sırasında birçok 
yarışınada ödüller aldı. Doğu Bloku ülkelerinde 
verdiği konserlerden sonra 1974 yılında 5. Çaykovski 
Yarışması 'nda birincilik ödülünü ve altın madalyayı 
aldı. Bundan sonra da, uluslararası viyolonselistler 
arasına girdi. 
1977 yılında Batı'ya göç eden PergamenschikOU\ Köln 
Devlet Mühendislik Okulu 'nda öğretmenlik 
yapmaktadır. Bu uğraşının yanısıra, sanatçı71ın Almanya 
ve yurt dışı konser karlyeri de büyük bir gelişine 
göstermiştir. Sanatçı, Stradivarius marka bir viyolonsel 
çalmaktadır. 



Peter Katin 
Piyano 
• 9/7/1984 
e Saat: 18.30 
e Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu 

J. HAYDN 
( 1732- 1809) 

Sonat Sol Majör • 

Lvan BEE1HOVEN Sonat Op.57 Fa minör * *  

( 1n0- 1827 ) 

ara 
C. DEBUSSY 
(1862-1918) 

J. BRAHMS 
{1833-1897) 

( Appassionata) 
Allegra assai 
Andante con moto 
Allegra ma non troppo-Presto 

' 'Oyınal.ar'' 

••• 

·-
"Haendel'in Bir Teması Üzerine 
Çeşitlerneler ve Fuga" Op.24 

• Yaşamı boyunca bereketli bir esin/e 
bol eser veren büyük Avusturyalı 
besteci Haydn, bütün bu süre 
boyunca yalnız piyano için 64 sonat 
bestelemiştir. Haydn 'ın sonat/an 
gene/Jik/e üç b6lümlü klasik yapıya 
sahiptir, bu eserlerin daha sonraki 
bestecileri etkilediği kuşkusuzdur. 

* * Bestecini n piyano eserleri arasında 
yer alan 32 sonatın en 
tanınmışlanndan biridir. 1804 
yılında yazılmaya başlanan sonatı 
arkadaşı Franz von Bnmsvik'e 
adamıştır Beetboven. Appasionata 
adı, Hamburg'lu müzik yayınevi 
sahibi Cranz tarafından verilmiş, 
eser ük kez 1806'da basılmış, o 
günden bu yana üzerinde sayısız 
yorumlar yapılmıştır. 

- Büyük izlenimci sanatçının 
Uzakdoğu ya olan merak ve 
özlemint ''pagodes-Buda 
Tapınak/an" ile yansıtan iki 
eserinden biridir. 1889 Paris 
Puan'nda dinietiler düzenleyen Cava 
ve An nam "Gamelan" 
topluluklanndan esinlenerek 
yazıldığı kesindir. 

.... Besteelnin "Fa minör Sonat"ından 
sonra piyano için en önemli eseri 
sayılır. G.F. Haendel'in "Si Majör 
Suit"inde yer alan 'aria ' b6lümünün 
teması üzerine işlenen 25 çeşitierne 
boyunca müziğin türlü çağlanndan, 
tür ve ritmlerinden yararlanılmış, 
olağanüstü ustaca bir dizi 
doğmuştur. 

Peter Kattn 
lngüiz asıUı Kanadalı p(l•anisl Ka/in, 1940'/ann 
sonunda, long-play çağının hemen başlangıcında bir 
dizi Romanlik Çağ parçasını ça/ma.o;�Jı/a iinlendi. Ilk 
resita/ini 1948 yılında Londra'da Wigmore HaD'de 
tl(!ren Katin, Neıt• York Cbopin (Jdii/fi 'nii de kazandı. 
Halen Kanada Balı Onlario Onit ıen.'itesi'nin Miizik 
Fakültesi'nde öğretim ÜJıeliğt yapmakta olan sanatçı, 
Romantik besteci/eri, OzeUik/e de Cbopin 'i 
yorum/ayışındaki ustaiık tıe Ozei ,Jıetc:•nekle, 
uluslararası bir ün sağlamıştır. 

Bu resttaJ SANDOZ Ilaç Sanayii LJd 
Şirlleti'nin degerli katltılanyla 
gerçekleştirllmtştir. 



Mehveş Emeç 
Piyano Picuıo 
• 1 1/7/1 984 

e Saat: 18.30 

e Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu 

J.S.BACH 
( 1685- 1750) 

WA. MOZART 
( 1756- 179 1 )  

S. PROKOFIEV 
( 1891 - 1953) 

Partita No.6 Mi minör * 
P.ırt it,ı '\o.(ı l mınor 

Sonat Sol Majör KV 283 
"ion.ıLı < ,  !\l,ıjor 1 \ >ı..ı .ı, 
Allegro 
Andant e 
Presto 

** 

Sonat Op.28 No.3 La minör *** 
"ion.ıta Op. >H '\o .ı, A ı ı ı ı  or 

ara ı n t l'rııı ı-.,-.,ıı  ııı 

R SCHUMANN 
( 181 0- 1856) 

Senfonik Etüdler Op. 1 3  * * * *  

"iymphonıt 1 ttıdes Op 1 1  

* Yapıt, büyük besleeinin Leipzig'de 
geçirdiği son dönemin, olumlu ve 
verimli yılların ürünü altı 
''Partita"dan sonuncusudur Bacb 
bütün bu dizide her ' 'Par.tita"yı her 
bölümüyle titizce işlemiş, biçimsel 
yönden olağanüstü yetkin örnekler 
vermiştir. 6 sayılı ''Par.tita" bütün 
bölümleriyle Bacb'ın klavye 
bes/eciliğindeki ustalığını sergiler. 

** Besleeinin bıraktığı 18 piyano 
sonatı üç dönemde yorumlanır. KV 
283 Sonat birinci dönemi oluşturan 
ilk altı sonatın sonuncusudur ve en 
sevi/enidir. Eserin bu özelliğini 
metodik akılcılığı ve biçimsel 
yetkinfiği ile ilk Qölüm, neşeli ve 
coşkulu son bölüm oluşturur. Sonat 
besleeinin 20 yaş verimidir. 
Sa/zburg'da yazılm�tır. 

*** Prokofiev'in belki en çok çalınan 

* * * *  

bu bir bö/üm/ü piyano eseri gördüğü 
ilgiyı· canlılık, enerji ve tazeliğine 
borçludur. 

Besleeinin 27 yaşında bulunduğu 
yıl yayınlanan yapıt aslında amatör 
bir besteci olan Von Fricken'in bir 
teması üzerine yapılmış 
çeşitiemelerden oluşur. Scbumann 
her çeşit/emede ulaştığı yetkinlik 
çizgisinin kanıtını vermiş,piyano 
edebiyatma anıtsal bir yapıt 
kazandırmıştır. 

RESITALI.I:R 
RECITALS 

Mebveş Emeç 
Mehveş Emeç, 1 963 yılında İstanbul'da doğdu. 
Piyanaya 4 yaşında Rana Erksan ile başladı. Ertesi yıl 
İstanbul Belediye Konservatuvarı 'na girdi. Bir süre 
sonra Ferdi Statzer'in öğrencisi oldu. Statzer'in 
vefatından sonra Özen Veziroğlu ile çalıştı. 1977 -
1978 öğretim yılında İstarjbul Belediye 
Konservatuvarı 'nın Piyano ve Armoni bölümlerini 
bitirdi. 

Konservatuvarın yanısıra Avusturya Lisesi'nde 
öğrenimine devam ederken Mozarteum Yüksek Müzik 
Okulu 'nun (Salzburg) giriş sınavlarını kazanarak 
Peter Lang'ın öğrencisi oldu. Müzik eğitimini 
Mozarteum 'da sürdüren Mehveş Emeç, yurt içinde ve 
Avusturya'nın çeşitli kentlerinde konserler verdi. 

1 983 yılında Avusturya'da Bösendorfer Ödülü' nü 
kazanan Mehveş Emeç'in Ayşegül Sarıca, Elizabeth 
Leonskaja, Peter Efler, Aljons Kontarsky ile piyano ve 
K Wagner, G. Wimberger ile de kompozisyon, 
emprovizasyon çalışmaları oldu. 

Bu resitat VAKKO TEKSTIL VE HAZlR 
GIYIM SANAYli iŞLETMELERI AŞ. 'nin 
değerli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. 

1/  .{ , ,  /! /' If '} Jl 
tl u d '  t· ' ' d ,Jol•· 11  /> u111 1 1AA ' ,  
l l  1\ \ lil 1 1  fl. l/lf, ,i) l.\i ,, 1 \. ' ) // 
/\/ / / 1 1/r / N/ 1 \  



Hans Maier 

• Saat: 18.30 

J.S. Mal 
(1685-1750) 

c.RANCIC 
(1822-1890) 
J. AWN "IC8qdddı Dua• nHmiftit 
(1911-1940) 



Manuel Baınıeco 
Gitar Guitar 

e 13n/1984 

• Saat: 18.30 

e Aratürk Kültür Merkezi Büyük Salon 

O. SCARLATil 
( 1685- 1757) 

F. SOR 
( 1778- 1839) 

M. GIULIANI 
( 1781- 1829) 

ara ınıcrmı..,..,ll ,n 

Gitara Uygulanan Dört 
Klıivsen Sonatı 
Four Harpsıchord Sonatas 
Adaptcd for Guitar 
Re Majör D .\1.ıjor 
K.490, L206 

Mi Majör ı .\ tııor 
K.380, L23 

La Majör A \tııor 
K.208, L238 

La Majör A ı'\ bı< ,r 
K209, L428 

"Yaslı Fantezi" Op.59 
" Fantasie Elegiaque · Op. S9 

Giriş ı nın  ,duct H ,n 
(Andante largo) 
Cenaze Marşı ı uneral '\larch 
(Andantino moderato) 

"Ispanya Çılgınlığı" Uzerine 
Çeşitlerneler Op. 4 5 
Variations on "La folie 
d'Espagne" Op.-!S 

J .L GONZALEZ "Sesli Yalnızlıklar II''den 
"Bellekte Tutuklanan Işık" 
"The Light I mprisoned in a 
\1emory" from "Sounding 
Solitudes ll" 

H.W. HENZE 
( 1926- ) 

I. ALBENIZ 
( 1860- 1909) 

"Oda MOziAi"nden ( 1 958) 
Oç Parça 
ll1ree Tentos, from 
"Kammermusik" ( 1 9'>H ) 

İspanyol Süiti Op.47 
�u i te Espaitola Op. o.f 7 

Granada 
Cad iz 
Cuba 
Cataluöa 
Sevilla 

Bu resital CITYBANK N.A. 'nın değerli 
kaıkılanyla gerçekleşıirilmişıir. 
This reciıal has been realized ılıanks ıo a 
donation from ClTYBANK N.A. 

lU 'ıl 1 .\ 1 1 1  H 

RECITALS 

Manuel Banueco 
Klasik gitar dünyasında, gerçek anlamda uluslararası 
ün kazanmış sanatçıların sayısı çok azdır. Manuel 
Barrueco, bu sanatçılardan biridir. Her sezonda 
dünyanın önde gelen müzik merkezlerinde konserler 
veren sanatçı, yalnızca 1983-84 sezonımda, dört 
kıtada 50'nin üzerinde konser verecektir. Resitat 
programında, Tokyo, Roma, Amsterdam, Kopenhag, 
Frankfurt, Bogota, Vancouver, San Diego, Berkeley ve 
Houston gibi kentler yer almaktadır. Manuel Barrueco 
aynı zamanda Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası, 
New Mexico Senfoni Orkestrası ve Hanolu/u Senfoni 
Orkestrası gibi senfoni orkestraları eşliğinde solist 
olarak konseriere de katılacaktır. Barrueco'nım 1984-
85 programında yer alan önemli olaylardan biri de, 
Bostan Senfoni Orkestrası eşliğinde Kuzey Amerika 'da 
vereceği konserdir. Bu konserde, Seiji Ozowa 'nın 
davetiisi olarak yer alacak olan sanatçı, japonya'nın 
ünlü bestecilerinden Takemitsi'nin yeni bir gitar 
konçertosunu Kuzey Amerika'da ilk kez 
seslendirecek tir. 

Manuel Barrueco, gitar çalmayı sekiz yaşında 
öğrendi. Estaban Sa/as Konservatuvarı 'nda temel 
eğitimini tamamladıktan sonra, anayurdu olan 
Küba'dan, Baltimore'daki Peabody Konservatuvarı 'na 
gitti. Barrueco, bu konservatuvarda gitar bursu ile 
öğrenim gören ilk öğrenci oldu. Konservatıwarın 
orkestrası eşliğinde konserler verdi ve yine 
konservatuvarın açtığı bir yarışmada birincilik 
ödülünü kazandı. Halen aynı konservatuvarda 
çalışan Manuel Barrueco, sürekli olarak düzenlediği 
bir lisansüstü programında ders vermektedir. 
Barrıteco, 1974 yılında, Konser Sanatçıları 
Kuruluşu 'nun ödülünü kazanan ilk gitar.ist oldu. Bu 
başar.ısının sonucunda, Carnegie Hall'de bir resitat 
verdi. 1979'da Londra'da verdiği resita4 ' 'Guitar 
Magazine" adlı dergi tarafından, "1979 'ım olayı" 
olarak nitelendi. 







Frankfurter Kantorei Korosu 
Frankfurter Kantorei Clıorus 
• 23/6/1984 
• Saat: 1 1"-:0=-:0c-------------

e Aya rini 

Şef Chorus Master: Wolfgang Schaefer 

G.P.da PALESTRINA Stabat mater 
( 1 525- 1 594) (sekiz ses için) (achtstimmig) 

K. PENDERECKI Stabat mater 
( 1933) (üç koro için) (drei-chörig ) 

A BRUCKNER Ave Maria 
( 1824- 1896) (yedi sesli) ( siebenstimmig ) 

Vexilla regis 
(dört sesli)  (vi erstimmig ) 
Virga jesse 
(dört sesli)  ( vi  erstimmig) 

G. VERDI Pater noster 
( 1813-1901)  (altı sesli) (fünfstimmig ) 

J. BRAHMS Fest und Gedenkspüche 
( 1833- 1897) (çift koro için) ( doı::,pel-chjlJ:i2 



\ ( )�\1. .\l i '/.İI\. 
VOCAL MUSIC 

Bu konserin gerçekleştin'lmesindeki 
değerli katkılarından ötürü HILTON 
ve SHERATON otellerine teşekkür 
ederiz. 
\\ ( 1 J1  le/ ti�'t l J //ft11Jl ı ,/ı ı ), \' (M/(/ 
\/1/J<..IJ'( 1 \  lıuft'l, {or '""',. r tırr•trl>lı 
ı ıllinhllltu/1 'otuu·,,, '"' tut!t alt'"' 
(){ ,,.1, (_ ()Jll llrf 

Bu konser ALARKO HOWING AŞ. 'nin 
değerli katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

lln· u •/lu?"/ /ıa, /ı, 11 t 1/t- d tl rnJ.>., 
fO a du!laflr,l/ Jrun, rU 11<1\C 1 
1101 ni\"G ri.> 



(M) 

(Ouett) 









• Saat: 18.30 

LV. BEETHOVEN 
( 1770-1827) 

G. ROSSINI 
( 1792-1868) 

DI. Din lUKllllDU 
G. SPONTINI 
(1774-1851)  

G. DONIZE'I ll 
( 1797- 1848) 

ara intermission 

• 'Benim Tork Kadmam' 

V. Siblrbaz Ai1K11111.f 
G.S. MAYR 
( 1763-1845) 

G.P. HAENDEL 
( 1685-1759) 

VI. Çingene Kadı� 
G. BIZET 
(1838-1875) 

G. VERDI 
( 1813-1901) 

( Caterina Comaro'nun resitatil 
ve aryası (t!IUQlBl t«tmll'ldl 

• 'Tomami a wabcllla! , 
('Aidna'� rrı 





e 1on71994 
• Saat: 2 1 .30 
e Aratür(( Kültür Merkezi Konser Salonu 

Koro Şefi : Muzaffer Arkan 
Solistler : Feıyal Yetişer (Soprano) 

Serhat Güngör (Tenor) 

o. di LASSO ( 1 532- 1594) "Matooa mia cua" 

G. P. da PALESTRİNA "I vaghl ftori" 
( 1525-1594) 

A BRUCKNER ( 1824- 1896) "Graduala" 

P. MENDEISSOHN-
BAR11fOIDY ( 1809-1847) : "Tarla Kutu" 

======--=== 

RP. ALNAR ( 1906- 1978) 

u.c. ERKIN ( 1908- 1973) 

N.K. AKSES ( 1908) 

AA SAYGUN ( 1907) 

"O di et amo" 

"Sen Kimin Canwn" 
"Pcıabt" 
''Dondurmaa" 
IIÇonJbn 

====== 
"Sille 'I'OrkOsO" 
Solist &DUt» 
serhat GONGöR (Tencr) 
.. Yavuz Geliyor'' 

== == 
N. KODAW ( 1924) 

M. SUN ( 1932) 

"Lofçah" 
"Bebek" 
Solist Mitla 
Fecyal YET1şER 
(Sopıano) 

====�==�====� ==== 
t BARAN ( 1929) "EyiOl 

C. R. REY ( 1904) 





v.mov 
( 17. y0zyıl/ 

D. SAR11 
{ 1792- 1802) 

� 

M.BEREZOVSKI 
( 1745-1777) 

Vıdai POLYANKI 

17. YGzylldllı ... Illit 

D.BOJmiYANSKI Koro Plrçl8 No. 52 
( 1751-1825) 





















KJIII'I Kiltona 
S4Jtuılp benfiz 13 yapndaylıen Macaristan 'ın en poJifller belli gruplamu/an btrlnde solisi olaralı 
dtlillatJerl toplaniuş, sonradan lıatıltJtlı fltl Macar şarltı 
)'tll'llmaSI1II bilya/ı bafarı/ar elde etmlf, 1977'de tse 
., � blrindliJI (JdQla Jıam,m: 
/twlllzce. /talyanaı ve .Almanca ıar/llfan � 
Klllons aynı zımumda [JIIar ve ptyano çalmalıtadır. 

Kklrl Kıılotna Gottwaldow UluslarartiSI YetenM 
JleslhK,ıll'nde blrlndlllı Ddtlla, Braltsltıva Lyra 
Fesllvall'rlde en bilya/ı Ddal, Alim Orfe Festivali'nde 
Bulgar Rad}o Televizyon 0ze1 Odala, 1981 Vfllacb 
Şarln Yarıpt�GS�'nda btrlndlllı ve Basın (jzel OdQla 'nQ 
/ıamnmışllr. KJılona 1982'de bem eleptrmenlerc:e, bem 
bal/ı jilrlsl tarafından Macaristan'ın En /yi Kadın 
Şarlnası iltm edilmiştir. 

1/ıe"' < ıli< ert' lıw e lıeeıı realı::etl 
u ll hill tlıe ]JWI/('1/ url.• oj, "I f NI\/ 
111 "ı\'(;,.vn u n t  N.· V ,. \<IU·l w;,. 





HANDY "St. louis Blues" 
SIGMAN-GRAY "Pennsylvaoia Six·Fil'c" 
MEACHAM "American Patrol" 
EASI'ROURNE-MIUBt "Uttle Brown Jug" 
GRAY "Strinp of Pearls" 
HEFI' "JJl Darlin" 
GAIUAND-RAZAF "In the Mood" 
KAMINSKI "Everyday Blues" 
HEFI' "Cute" 
D. EIJ.INGTON "Duke's Place" 
ZABIEGUNSKI "One Two Three and Start" 
HERZOG-B.HOWDAY "God Bless' the Oıi1d" 

Solo vokal 
Joonna Zagdanska 

B. HOUDAY ·:J.BURNS "Who Needs You" 
Solo vokal 
Joanna Zagdanska 

71iX crma?rts li'ıw Imi irulz7ed thankS to a 
'dmıatwn fi.ifiz CUMHURIYET. GAZETESl 

COUNT BASIB 
D. EWNGION 
ZABIEGLINSKI 
FIAI..KOWSICI 
THAD }ONES 
THAD JONES 
ZAWINUL 
D. EIJ.INGTON 
FIALKOWSICI 
J.GIUFRE 
GERSHWIN 









Oıick Corea 









e ıs 6 1984 
• Saat: 21 .30 
e vııdız � Has� 
Bolivya Halk Eı&Ued 1.!.1.: !I.!..U.I:IJ.LI 
Emma Junaro'ya gitar, kena, wrmalı çalgılar ve 
çarango eşlik etmektedir. 

Bmma]unaro 
1953'te Oruro 'IM tkfldu. La Paz'da San ...4tubw 
Onlversltesl'nde soşyok:jt egtlbnl jltiJJtl. 

KompozltiJr ve ma.ıtsyen olan ajlabeylerl Cezar ve 
]alme]unaro 'da illi mtlzllı bl/tlflerlnl alan Emma 
ltaçak yaşta g#ar çalmaya Vf! ıarln .stJylemeye 
baf/amışhr. 1976'da Potosl llenitnde illl lıez sahneye 
çı/lan sanatçı, hemen alıabinde E/ıvator'da yapı/im 
Latin ...tmer1Aıa Festtvall'ne Bollvya delegasyonu sollslt 
olaralı llatıldı ve bunu çeşitli lionser zindilerl i/e 
/esllııaller ll1lılp em. 
hlı plolmı .Alllplano Grubu lle yapti. Bunu 1981 'de 
tamamen lıendlstne alt olan uzunçalan ''RDse/ona" talıfp ettt ve mtlzllı danyasında 'Bayalı Olay' olaralı 
lıarşılandı. 
1982'de Peru, Elıvator ve Pransa 'da JltiPI1I.t tımu11er Ilgille Izlendi, talıdtr topladı ve dlJnQşande 'limma 

]unaro En Vlvo" isimli tinnci uzunçalan lle lıen/,Mnl 
Aramllayarai danyrının aranan fo/lı şarlncıkm 
arasına lıaJıldı. 

















Saz1ar nmommmım : Nihat Doğu 
Cüneyt Kosal 
Doğan Erkin 
Abdi Coşkun 
Vahit Anadolu 

: Kemençe 
: Kanun 
: Ney 
: Tanbur 
: KudQm-
Bendir 

L BÖLÜM 

Birind Kısım 
tsfahan Makamından Eserler: 

Dede Salih Efendi Devrikebir UsQiünde Peşrevi 

Bubaıtdde Zincir UsQiünde Bestesi 
_Mustafa ltd (Gel ey nesbn-issabl hatt-ı 

ytrdan ne haber) 

TanbOri lsak Ağır Çember UsQIOnde Bestesi 
( GAb anıp gamzeıı senin 
feıyld-Q efpn cylcrim) 

BulıOı1Zide Ağıraksak sernal UsQIQnde 
Mustafa ltd Ağır semaisi 

(Yl Rab kime ferytd edeyim 
ytrin dinden) 

Delitizlde lsman Yürük semaisi 
Efendi (o gOzd g6Zlcline baydn 

olayun) 

ara 
bdnd Kısım 
Haa Arif Bcy  Yürük sernal UsOIOnde HOzzam 

Şarkı 
(Hll-1 dll-1 ztnmı 
TOrk Aksağı UsQIOnde HOzzam 
Şarkı ' 
(Meftun olalı sen fdı-t bObin-ı 
dbane) 

OQyek UsQIOnde HOzzam Şarkı 
(Baldr oldu sular akar çayu:a) 
Curcuna UsQiünde HOzzam 
Şarkı 
(nl'at eyler ml dlJt= Ib sOy-i 
KJAıddnede 

Birind Kısım 
Klasik Türk Müziği Beşlisinden saz eserleri 

Sultan IV. Murad OOyek UsQIOnde HOseynt 
Peşrevi 
T01Jcopann) 

Devrikebir UsQIOnde Uzzll 
====:"""

Peşrevi 
======= 

Mcvlcvl Ayinlc:rlnden aeçilmit�puçalar======= ara 
bdnd Kısım 





Mabeyn 

Rıza RİT 

ı. BÖLÜM.IUU� 
SAzKAR MAKAMlNDA ESERLER 

KANIEMtR---oGW Peşrev Usulü: Havi 
1672-1727 

TAB'İ MUSTAFA Hemişe dilde 
EFENDI sühan, elde Usulü: Zincir 
1705-1770 

ILYA Bir dil olıcak Usulü: Remel 
. . . . .  - 1799 Nice bir 

bolbüi-i naıan 
gibi Usulü: Ak5ak Semai 
Biya ki kadd-i 
tü der Usulü: Yürük Semai 

Gavsi BAYKARA Saz Semaisi 
1902-1967 

Usulü: Ak5ak Semai 
ara 

ŞAKİR AGA 
1779- 1840 

ZEKAt DEDE 

DEDE EFENDI 

Ferahnak Şarkı Usulü: Yürük Sen:ıai 
Bir dilbere dil düştü ki, 
mahbub-ı dllimdir. 

Neva Şarkı Usulü: Yürük Sernal 
Yine bağlandı dil 
bir nev-nihale 

Eviç Şarkı Us'ulü: Aksak Semai 
Sevdim bir gonca-i ranı 

Selma ERSÖZ 
-�======================� 

ZEKAt DEDE HisarbOselik Yürük. Sernal 
Usulü: Yürük Semai 

Gönlüm heves-i zfilf-i 

==�===
s=!}'ehkare dü ürdüm 

RAHMI BEY HisarbOselik Şarkı 
· Usulü: Türk Aksağı 

Bir nev-civ.tnsın, 
Oh-i cihllnsın 

MUSfAFA ÇAVUŞ HisarbOselik Şarkı Usulü: Düyek 
Dü 

.ara 

lll. BÖLÜM 

REFIK FERSAN Peşrev 
1893- 1965 

Usulü: Hafif 

ENDERÜNI ALİ Şarkı Usulü: Sengin emai 
BEY Derdimi arz etmeye 
1830- 1897 

HACI ARİF BEY Şarkı Usulü: Türk Aksağı 
1831 - 1885 Sayd'eyledi bu gönlümü bir 

gözleri ahu 

RIFAT BEY 
1820- 1888 

Şarkı 
Sisiendi hava, 

Usulü: Curcuna 

tart-ı emenzhı. nem aldı 

ŞEVKI BEY 
1 860- 1891 

Şarkı Usülü: Yürü Semai 
Olfet etsem yar ile, 
ağyare ne 

Sait SUNA 
Nurhan HEKİMo<icU 
Kemal DEMİR 
Ruhi AYANGİL 
Halil KARADUMAN 
Hasan ERKOÇ 
Vedat GENçtüRK 
Nedim tçöz 
Fatih OVALI 
Erdoğan KÖROGLU 
Ümit GÜLERMAN 
Süleyman ERGUNER 
Fahrettin YARKIN 

SOUSTI.E.nu111ilıZo&l�� 

: Keman 
: Keman 
: Viyola 
: Kanun 
: Kanun 
: Ud 
: Ud 
: Tambur 
: Tambur 
: Ney 
: Ney 
: Ney 
: Kudüm 

Recep BİRGİT Tarnay GÖKÇE11N 
Orhan ŞENER İpek BİRGül 
Aladdin ADAY Esin BEŞLER 
Refik AKBUWf Işık ERGÜVEN 
Nurettin ÇELİK Oya USEL 
Harndi DEMİRCİ Nesrin KİBEN 
Zafer TEKELI Gönül PAÇACI 
Gürsel KOÇAK Asuman ASUM 
Tahir DOGRU Nazan SIVACI 
Cavit TANÜREK Ilknur AÇIKEL 
Cihangir DEMİRTAŞ Fahrühari ÜNSAL 
Can A.KŞİT . Ayşe SANEM 
Şayeste ACAR Nilay YILMAZ 
Selma ERSÖZ Nurten ERTÜRK 

Bu konser ROCHE M� Sanayi Limited Şirketi'nin delerli katkılıınyla 
geıçek/qtirilmiştir. This amarı has been reı:ılked tJıankJ to a donation /rom ROCHE M� Sanayi 
Limited �-



İstanbul Teknik Üniversitesi 
Klasik Türk Miiziği Korosu"""""'==-===== 

• 25/6/1984 
• Saat: 21 .30 
e Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu 

Koro Şefi 
L BÖLÜM 

İnci ÇAYIRU 

Zekli Dede Efendi Hisarbuselik Beste 
"Yar olmayacak cam-ı 
sa&yı çekemez dil" 
Hisarbuselik Ağır Sernal 
''YAr Alub destine 
pcynılne gelir mi bilmem" 
Hisarbuselik Yürük Sernal 
"GOnlüm Heves-i :zülf-ü 
siyehklre düşürdüm" 

Tanburi Mustaf.ı Çawş Hisarbuselik Şarkı 

Rahmi Bey 

"Do çeşmimden gitmez 
aşkın hıyali" 
Hisarbuselik Şarkı 
"Bir nev-civansın, şüh-i 
cihansın" 

Yesari Servet Efendi "Bir hadise var dn ile 
drum arasında" 

III. Selim Buselik Şarkı 
"Bir pOr cefa hoş 
dilberdir" 

Mustaf.ı Çavuş Buselik Şarkı 
"Mahitabda gördüm yari" 

Vecdi Seyhun Buselik Şarkı 
"DU bestenim 
meshunınum" 

ara 

inci Çayırlı 
Istanbul'da doğdu. Çamlıca Kız Lisesi'ni bitirdikten 
sonra, dayısı bestekar Fabrl Kopuz'un teşvikiyle 1953 
yılında müzik çalışmalanna başladı. Osküdar Musiki 
Cemiyeti'ne ve Belediye Konservatuvan'na girdi. Aynı 
yıl sonunda Istanbul Radyosu 'na kabul edildi. Uzun 
yıllar Münir Nurettin Selçuk'a korosunda eşlik etti. 
Istanbul Radyosu 'nda bir süre koro yijneticiligi yapan 
Çayırlı, müzik elçimiz olarak Rusya, Romanya, /sviçre 
ve Kıbns'ta konserler verdi. 

1977'den berl l T. O  Türk Sanat Müztgt Korosu'nu 
yijnetmekte olan sanatçı, aynı zamanda l T.  O. Türk 
Muslkisi Devlet Konservatuvan'nda lJgretim 
g(Jrevlisidir. 

II. BÖLÜM 
E. ONGAN======= 
Hüzzam Şarkı 
"Anılsın yar ile bir yerde 
mey nüş etdiAiJn demler" 
Segah Şarkı 
"Baban okşuyor eUerim" 
Kürdilthicaskar Şarkı 
"Gittin bıraktın beni 
gurbet ellerde" 
Suzinak Şarkı 
Hasretle yanan kalbime 
yetmez gibi derdim" 
Buselik Şarkı 
"ömrümon güZel çaAı, 
içimdeki bin heves�"== 
Nihavent Fantezi 
"Bahar meltemidir 
başımda esen" 

C.ÇAG:::;;:IA:=;:;===== 
Kürdilthicaskar Şarkı 
"Gelmiyorsun yakıyor 
� hicranın eU" 
Kürdilthicaskar Şarkı 
"Seni coşkun suların 
koynuna mehtlb alamaz'' 
Nihavent Şarkı 
"Baharda bu yıl bir meW 
var bozon i" 
Hicaz Şarkı 
"Elhan ile bir aşkı 
terennüm ediyorkeo" 
Nişabürek Şarkı "lftirakınla efendim takJd kalmadı" 

istanbul Telmik Ontversltesl Tatti Sanat 
Müztgl Korosu 
Kuruluş çalışmalanna 1974'de (Jğrencflerln girişimleriyle başlamış ve kısa zamanda l T. O.  YOnelim 
Kurulu'nca '1 T. O. Bünyesinde Sanat, Kültürel ve 
Sosyal Faaliyetlerin örgütlenmesi" amacı ile 5 kişili/ı 
bir geçici yijnetim kuruluna glJrev verilmiş/tr. BDylece 
yijnetimsei (Jrgüte de kavuşan bu sanatsever (Jğrenci 
toplulugu, Sayın SiJzer Yaşmut yijnetiminde 
çalışmalannı sürdürmiış ve ilk konserlerini de bu 
diJnemde vermişlerdir. Daba sonra 12 Ocak 1977 
taribinde Sayın Inci Çayırlı'nın yijnetimtyle 
çalışmalarını sürdüren koro, 4 Nisan 1977'de l T. O.  
YiJnetim Kurulu kararıyla kurulan l T. O.  Mü� 
Merkezi'ne baglanmıştır. 

Rekt(Jrlüge bag/ı bir merkezin yijnetim ve g(Jzetimiy/e 
çalışmalan düzenlenen koro, 6zellikle Inci Çayırlı'nın 
üstün sanatsal ve egitsel yetenegi ile çok kısa 
zamanda yüksek bir performansa kavuşmuş. birço/1 salon konserleri ve iki lıez de TRT Televizyon 
programı ile yurt düzeyinde sesini duyurma olanalı 
bulmuştur. Tamamen l T.  O. iigrencilerl, mezunları, 
lJgretim üyeleri yardımcılan ve memurlanndan 
oluşan koro, saz yiinünden büyük (Jiçüde, daba sonra 
l T. O. 'ye baAfanan Istanbul Türk Muslkisi Devlet 
Konseroatuvan iigrencflerl tarafından desteldenmişttr. 









L BÖı.tlM 
� deU �Ol (Keskin) . 

(Karadeniz) 

Azeri TOrkO 
Solist: Nursaç � 

GOkyOzCble bOIOk bOlalt dumalar( Orta Anadolu) 
SoiJst: Erol Aslan 

ara 
D. BÖı.tlM�::::;::::::::'== Ginc derdi derdi 
KOtabyaıun pınarlan 
Solist: Şerlle Tutar 
Arzu kamber 

(Sıvas) 
(Kütahya) 

(Keskin) 
(S ) 
(1\ıncell) 

YOce dal haflnda ceylıuı bGIJalar(Azerl) 
Solist: Melda Kurt 







e 202122 L6 1984 
• Saat: 21.30 
e Rumelihisan 

"LYSISIRATA" 
: ARİSTOPHANES 
: E� SAV 
: Cem  ınız 
: Refik EREN  
: Hale EREN 
: Nuri ÖZAKYOL 
: Mahir CANOVA 

: Elvan �LU 
Numan PAKNER 

: Cem KURT<>C:1W 
Mcsudc YILMAZ 
Ö230r ERKEKLI 

KADlNLAR KOROSU 
• 

Koro Başı 
Elvan MtRASOCw 

KORO 1 � 
Sıdıka ŞENKAN 
Ayda AKSEL 
Rüçhan ÇELEBİ 
Mefharet ATAlAY 
Oya lNd 
Seray GÖZLER 
Esen Ö'ZMANAV 
Sumru YAVRUCUK 
Seval GÖKÇE 
ülkü oANJŞoGw 
Gönen BOZBEY 
Mesude YILMAZ 
MOge GÜRMAN 
Hanife U<iURUJ 
Gülgün OK 

ERKEKLER KOROSU 

Koro Başı 
Zekai MÜF'I'OO<iW 
KORO 
Orhan TETİKCAN 
Ahmet U<iURUJ 
tsrnail İNCEKARA 
Mutlu GÜNEY 
M.Ali KAPrANlAR 
Mustafa U<iURUJ 
Dündar MOFTOo<iw 
Musa UZUNlAR 
Metin BELGİN 
Metin BE<iEN 
Cemal ÜNLÜ 
Mustafa AVKIRAN 
Erdoğan ERSEVER 
Cem kt.JRT<><iw 
Payidar TOFEKçto<iw 
KondOVit 

Erdinç tREz 
Suflöz 1 
Nursel lUNA 



Mablr Canova 

Blrçoll bırçın ve geçlmslz çocuArlar, solıalılarda Altııfii'O VII � Kendi oyunlarını vur-/ıır'la 
�ten � bu zaııallılar Insan 
� btışlıa bir şey degildlrler. Bayadakleri 
.ırmran biiB bemcinslerini bojJazJama zevlılerl uAruna 
tQriQ btlbt.ıtulerl savunan buysuzlarc olup çıJıarlar 
orıa,.. Bellll de bbw savaş delisl lıesillrler başımıza. 
Ytlftii'M StiiJhldmlzl zebrederler. /pe Lystslrala da 
� gelmelıten bezmiş bacımu; eşimiz ve 
tltlllmiZiflır st.mlıt .Ad&. ordulan terhis etme 
� ılm(Jes/db'. /kmfkm yana seslenfll yQnllıtendlr, aynı .ırmranda feminist g(JI"Qşa yansıtır. 

'Xtldm )'IIINir, erW bozar. Biz çocuk dogurur, bQyQıQr, tam adam ederiz, siz bir savaş teranesi 
tuiiUrur, bepshıl cepbelerde iJ/dtlrtarsanaz. Savaşmış . . 
Sonsuz bir feltllıet bu. Danyada çocu/ılulunu, 
ı-cJilllni bilen ml luıldl? Hep -., bep � .. 

Kultllı verin. lltJrdeılerlm. .. Biz lıadınklr, erllelılerl 
__., � � erllelılerrJen lıtıçalım. Ne 
.,. ,. ,.._ _ _  MıMar, tpe/111/er. Sllablanmız bunlar. 
lHiiilyl ..., bunlarla lıu� .. 

LysisiNitll, lllllsllı lıometM usttısı ArislqJix.mes'ln ..... VII ftın111611Jı bir tllflt,mu&sıdır 

Gl ..... rle lıomBdt, trajtKJinln ortaya çılıışmda oldulu gb; ŞIIrtıp tanrısı Dton)sos'u onurtandırma ,.,..,..,.. � Trajedtnln temeli Dtttmmbos 
llirldlr. XDm«..bıın • gQJanç VII ıarlııb oyunlan 
lllmls:ullnm Komos'tur. 

JComoş tflraiUI II/ı  • IJtlilıra çalıra gQJanç 
baNiıt!ll VII � lıaba saba Farslan am/andıran 
...., � �Jt��-bozu,.u şenlllılerlnde 
,.,.mw. llll lllll anısırıda geçen ve � lıomilı diyalog 
• ,.,., 'Mm." lıometM lfJrlJ de gene Slclbw'da 
gtJrliJfJr. 

K� GrM sanatma Salamin VII Plate 
SıaArıP mm lıleym yıl4rr.kı pe/ı gedlmıtş o/4ralı gtrdt. 
� elinde en gazel biçimine er1ş1t. M. O. 
450 yılına dojJru lıomedtnln )'tlt'llmtllara solıuldugu 
.RJ)ienr. 

.drlslo ·�".anda trajtJtJI ve lıomediye, Ejlatun 
,. "DeıMI'Ynde )ltllnızca ll"ttjefJtye yer verir. Yanpr.,.. lıonrsdlnln tJdiJIItmtJb1Jm Ifade 
.... z.tsn aJiıadl sanat iJiçalerlne uymad .. Için 
balilin ,.., llllfll bu tQr bazı çevrelerce bor gtJrQlar VII � GflnaJl ola)Wmn lıometJIItwe 
,.,.,._ Illiilli � btızrlarmca. 

KDMarllnln yti/JIIm1 IJ(Jzden geç#lrJillmlz zaman, trajtJdlnln ediisi � an/afılır. Komedi banye 
Wmımdan diJrt biJifJme ayrılır: 

1- Paratloı: Koro saimeye gb n eden iJnce olayın 
..,.,. ve açılılanmaa 

2-Afon: Konr«<lnnn en bai'Biıelli, çene )'tl1'lfl ve 
Çlllffma IKJiilma. 

3· Panıbaıls: Koronun seyird/Bre dllnmest, yamrm 
� yansıtan lıonupnalar yapması 

4- lblotlo&· Koronun sdmeyl terlıetmest 

1HEATRE 

8u sıralama trajedlntn barıyesine yaJnn bir 
sıralamtıdır. Külsilll lıomedtye lıuralcı bir � 
vermelıtedlr. Dtsiplinll bir batan yaratmalıtadır. 

; NtsıqJbones'tn � ve Olam tarlblerl lıesin 
f'iellldlr. Ancak Atina'h oldup blltnmellledir. Pertil/es 
zamanında yaşadığı sanılm4/lladır. Yazd,. eserlerin 
saym 44'fJ bulur. Danya repertuvarkmna giren: 
Abarnahlar, Allı/ar, Bulutlar, F.şe/1 Anları, Barış, 
Kuşlar, Lysislrata, Tesmoforlsler, KurbtıAa/ar, KMtm/4:ııl 
Meclisi, Plutos gibi onbir eseri vardır. lJbarierinin 
yalnız lsbnlerl bellidir, cisimlerl llayıptır. 

Lysislrata il/ı lıez bizde 1965-66 ders yıllarında 
...tnAıara Devlet Ktmservaluvan'nın T()dlro BiJiama 
tarafından Egtttm ve O;etim lıonusu olarak ele 
abnmıştır. 

1966-67 yılmda biJiamamaze misafir gelen 
V(Vana Retnbard T()dlro semineri � ve 
lJjJrencflerl bize bazırlamış oldulı/an W�Ar 
tems/Hnl g(Jsler'tlt/lw. Biz.im olıuldan da bir iJmeJı 
giJmJell islediJer. Kendllerlne tlıt oyun �ndulı, 
bunlardan biri Lys/slrata tdt Bu Lystslrata temsilimiz 
iJylestne bir etlıt bırıılıh Ili samtml lıonuşmalarında ·� Art Lysislrata'yı Woy.ı-eck temstlbntzden sonra 
oynadmız, yolısa manevtyalımız bozulurdu" dediler. 
V(Vana)'a dimdakten sonra da olıullannm madara 
Dr. Scbwarz'dan çok lJvgala bir davet mektubu 
almqlım. 

Gereli o zamanArt bizim {Jjlrendler Devlet 
Ttyalrolan sabnelerlnde ve gere/tse onlann o ganAra 
(JjJrendlerl .Avusturyıı ve Alman Sabnelerlnde birer 
Isim oldular. Nttelıhn bizim bu defa Istanbul Festivali 
Için bazırlatJtlımız Lys/slrata'yı 1965-67'de oltulda 
yine Anen Garztıp (GlJze) oynamışıı. 

Sonradan Devlet Tlyalromuzda Ta/ds Muzentdls 
tarafından sahneye lıonan bu oyun bir çok yorum 
manalandmnalara UJtlUn nitelilite Çok Ince bir 
taşlamadır. 

KMlm lle erW amsında ber lıonuda giJrlJien 
çatışmakır, savaş sorununda da Insancıl bir hava 
Içinde tlgtyl çelıer, bellıt de lıendtmtzt glJriJr /lfllerk. 
Bizim Ilatan gayretimiz tarla temsiller anısırıda 
olumlu etiıller bırakan 1965-67 yılmdald 
çalışmalanmızm erlşlljJt seviyeyi iJmelı alarak lıendt 
lıendtmlze yeni/ı d� 



"Ben, Anadolu" 
: Güngör DILMEN 
: Yücel ERTEN 

: Osman ŞENGEZER 
: Dunı1 GENCE 
: Nuri ÖZAKYOL
Hasan BİTNEL 

Yıldız Kenter 

Bu � B.P.Peırolleri AŞ.'nin J4erli, 
lcatlcılanyla �. 
These perforrrıoıım lıtwe bem realked tlwıks 
to a donation B.P.Peırolleri AŞ. 







Julius � .  • • • • • • • • • • NIŞID şl!dNYAN
Tunç GONBAY  

OlaavitJS • • • • • • • • • • • • • • M\112t KARA.1t.J. 

' 

Payidar TOFBKÇIOOw 
Marcus Antonlus . • • • • • • HaW ı:x:>CAN 

KOrsat � 
Aemillus Lepldus • • • • • • • Tunç GONBı\Y. 

NIŞIO şiRINYAN 
PllbUliS • • • • • • • • • • • • • • • UAlJr I'()IA1'. 

Orhan KUKI1.JU)U 
Marcus Brutus • • • • • • • • • Payklar 'I'OPEKÇIOOw· 

Mura KARA 
Casca • • • • • • • • • • • • • • • • • GdciJp KI.JlAN'-

Taner BIRsEL 
Trebonlus • • • • • • • • • • • • • Taner BfRsEL. 

Oedus Brutus • • • • • • • • • •  � 
Reha ÖZCAN 

Metellus amber • • • • • • • o.oı YAUM 
anna . . . . . . . . . . . . . . . . ICOrpl �-

HalU ooOAN 
f1mus • • • • • • • . • . . . • • • • Kerrıal 'I'OitAI. 
MerceUus • • • • • • • • • • • • • C>sıl1arı "«()JJa 
Artemidorus • • • • • • • • • • • '1\.upy JCAN:I'()Ric 
Klhln • • • • • • • • • • ,Ali � 

Timuçin KONUJCSBY8R 
Şair Cinnal 

• • • . • . . • . . • • Alf'lekiıı � 
Messala. • • • • • • • • • • • • • • • Ker11:81 1a'AI. 
Lucilb.Ltli • • • • • • • • • • • • • • • AJııtekln. � 
Titinlu.t; • • • • • • • • • • • • • • • <Jsınan 'W().BER 
Cato . • • • • • • • • • • • • • • • • • .All "* çlMEN 
Volimnius • • • • • • • • • • • • • ÖZgQr YALIM 
Şair • • • • • • • • • • • • • • Aıllla SENDIL 
V311"0 • • • • • •  • • • • • • • • • • • R.eha ÖZCAN' 
Oitl.IS • • • • • • • • • • • • • • • • • Sec1a, YilDIZ 
Oaclh.ıs • • • • • • • • • • • • • • • tfaz:IITI � 
�o . . . . . . . . . . . • . • . . •  � �  
Luci\15 • • • • • • • • • • • • • • • • Ilrefrle JW;MAN 
Dartlarıus • • • • • • • • • • • • • TimliÇirl KONt.JICSE\'ER 
Pirlc:lartLt� • • • • • • • • • • • • • • � GtlaL 
Calpumia • • • • • • • • • • • • • Merih JCfA1J« 
1\>rtla • • • • • • • • • • • • • • • • • Merlh AKC.AıN 

ı .  Yumaş; 
mm . . . . . . . . . . . . Cerıgtz M'KAI. 

ll. Yumaşi 







Saat: 2130 

''Galile'nin Yaşunı'' 

: Bcrtolt BREOrl' 
: Adalet  ciMCOZ 
: Rutkay AZIZ 

: YOcd TANYERI 
: Timur SELÇUK 
: Zubal ERGEN 
Cezmi BASKlN 
Bclra ALACA 

Galilei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kerim .&D:..&. D ... _.___._·�!t!IJ:!·Iiil ... �- ... .,......, .. _ ,_., ���l/1:1 • • • • • • •  • • •  • • •  • • • • • • •  &YK:IWIQ .IIAAI 
Bn. sarti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  }ale � Okreaı özsEs � . . . . . . . . . . . . . .  � . .... .  � . . ... � . .  : : : : :� ��IJ Ludovigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  LeYent OmfiEK 
Vlıginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Şebneoı G(lRscJv 
Bağlayıcı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � �  

Gaffone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yaşar AKIN 
Yaşlı ICadıM • • . . . . . . . . . Meral NİRON 
Kad�Dml!lil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Besıa AJJtCA 

Vanni 
KahllpJI" n:·&ı� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Akan GöRI>()M 





" .4. -1 _.._.,. .4. -1 _.._.,. .4. -1 _.. _.,. , 
.t\1. J.l\ale:t. • .t\1. J.l\al(;t. • .t\1. J.l\ala. • •  

Y.K.Karaosmanoğlu'nun "Ankara" romanından 
bir uy_arlama 

: EıBJn ORBEY 



Ankara Vniversitesi DTCF Tiyatro 
Bölama 
Ankara niversitesi Di� Tarih-Coğrafya 
Fakültesi'ndeki Tiyatro 86/ümü'nün temeli, 1958 
yılında bir Tiyatro Enstitüsü 'nün kurulmas�vla atı/dt. 
Enstitü, araştırma, kitap/ık, arşiv çalışmalannm 
yanısıra, iki yıUık bir eğitim de verecekti. 1959·60 ders 
yılında Tiya Enstitüsü normal eğitimine başladı. Ilk 
tiyatro enstitü sa , 1962 ders yılı sonunda, bir enstitı'i 
kapsamı içinde ders verllemeyec:eği gerekçesiyle kapatıldı. 
1964 yılında, bu kez Tiyatro Kürsüsü adıyla yc.->niden 
açıldı ve kürsüde d(Jrt yıUık normal eğitime başlandı. 
Daba sonraki yıllarda buna Yülesek Lisans eğitimi de 
ekJ{!tıdi Tiyat 86/iimü 'nde tiyatro tarihi, 
dramaturgi, tiyatro tekntg� sahne dersleri gibi ana 
başlıklar altında toplanmış bir dizi ders okutulmakta. 
86/ümün amacı, akademik düzeyde tiyatro eğitimi 
yapmak, kuramsal dersleri destekleyici uygulamalan 
gerçekleştirmek ve tJğrenc:ileri ileride yapacaklan 
mesleki çalışmalara hazırlamaktır. Tiyatro 
86/ümü 'nün bugüne dek hazırladtgı oyunlar 
arasında ''Midas'ın Kulak/an", 'J4yak Bacak 
Fabrikası", ''Kısasa Kısas': ''Evcllik Oyunu •: '1ki 
K�iüle Hırgür': 'Jolntigone•: ''Kurtuluş Savaşından 
Belgeler " sayılabilir. 

... , .• 
THEATRE 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu 'nun üç bölümden 
oluşan 'J4nkara" adlı romanmda iki det•rin / 'e bir 
umudun Ankara'sı g6zler ()ni/ne serilmektedil: 
Romanın baş kişisi, Semra'da :o.vmutlanan Ankara 
ha/kıdır. Ankara Onitoersitesi, Dil, Tarih-Coğrafva 
Fakültesi Tivatro 86/iimfi'nün 'J4nkara .. Ankara . .  
Ankara" adlı sahne çalışması, Y.K 
Karaosmanoğlu 'nun 'J4nkara" adlı romanmdan yola 
çıkılarak yaptlan bir grup çalışmastdtr. Gerek 
(Jğrenc:ilerin gerekse oyunun y6netmenliğini t •e 
kurgusutıu iistle en Ergin Orbc.ı:ıı'in amaa, ulusal bir 
değer olan yazanmız Yakup Kadri'nin görüşlerini 
Cumhuri_vet'in 60.yıltnı geçtiğimiz şu günlerde 
tartışmaya sunmaktır. 

















MiijM 
MIME 



















e AtatOrk KOltür Merkezi BO ·· k Salon 

' 'Dağların Kızı' '  

Olaylar, 1930'/ann başlangıcında, zalim btr kralın 
egemenligtn/n büleüm sürdügü yıllarda geçer. Fakir btr 
/e(jylü olan Gjtn, kOyan rabibi tarafından balesız btr 
suçlamaya ugrar. Suçsuzlltgtl leanıtlanırsa da, rabtp, 
Gftn 'ln kızını vaftiz etmeyi reddet/er. Yıl/ar geçer, Gjtn'ln 
kızı, balk arasında 'da/!Jann kızı ' olarale tanınır l'f! 
zalim/ere karşı mücadele eder. Düşmanlar tarafından 
tJ/dürülürse de, kahramaniıieian t 'f! balkı Için tıerdll,i 
mücadelelerle bir 6zgür!fJie simgesi haline gelir. 









Genel Yönetmen/ 

Sanat Yönetmeni/ 

1. GAZİANTEP 
2. slLlFKE 
3. BİNGÖL 
4. KIRKLAREıl 
S. ADNAMAN 
ara 
6. ÇlFI'ETELil 
7. BlTıls 
8. DİNAR 
9. KARADENİZ 

10. AR1VİN 

: Mustafa 1lJRAN 

: Duygu AYKAL 

: Sami  İŞEL 
: Hale EREN-
Mine GÖKBUGET 

: Ahmet TIJRGUT 
: Ulvi CAN-
Bahri ERTEK
Şinasi PALA 

Kültar ve Turizm Bakanlıgı Devlet Halk 
Danslan Toplulugu 
Ulusal kültür ve sanatımızı tanıtmak amacıyla 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından 1975 
yılında kurulan Devlet Halk Danslan Topluluğu, 
gerek halk danslan ve müziğin/ gerek giysilerini 
6züne bağlı kalarak, çağdaş teknik ve olanaklardan 
da yararlanarak, yeni bir sahne düzeni ve anlayışı 
içinde biçim/endirerek sergilemektedir. 
Geleneksel halk sanatianna has olan bütün çizgileri, 
incelikleri ve renkleri büyük bir 6zenle sıman 
topluluğun repertuvannda değişik ylirelertmize ait 
halk danslanndan 6rnekler bulunmaktadır. 
Olke içinde birçok ternsiOer veren topluluk, Federal 
Almanya, Avusturya, Arnavutluk, Libya, lsveç, 
japonya, Tunus, Çin Halk Cumhuriyet� Endonezya, 
Singapur, Tay/and, Kore, Macaristan, Suudi Arabistan, 
Katar, Mısır, Pakistan ve daha birçok ülkede Türk 
kültür ve sanatını başarıyla temsil etmiş, üstün sanat 
6düllert almr;ş, bu ülkelerin radyo, 7V ve basın 
organlannda büyük yankılar uyandırmıştır. 







• 
• 

• Saat: 21.30 
e Yıldız �ı Hasbahçe 

Boğaziçi tfniversitesl Fo/klor Kulübü 
Boğaziçi Vniversitesi 6ğrenci Işleri Müdürlüğü 
bünyesinde çalışmalar yapan kulüplerden biri olan 
B. O.Folklor Kulübü, 1959 yılında kuruldu ve 
çalışmalannı bugüne dek aralıksız yürüttü. 
Başlangıçta yalnız halk oyunlan çalışma/an. 't1pan 
BfJFK, gelişme süreci içinde çalışmalannı htilkbilimi 
ilgilendiren diğer konulara da y<Jneltti. Bugün BtlFK 
bünyesinde bir yandan pratik çalışmalar (oyunlar, 
koro, derleme çalışma/an) sürdürülürken, bir yandan 
da bu konularda bügilenmeyi artırma, kavrayışı 
derinleştirme ve bazı ç6zümlemelere gitme yolunda 
çaba harcanmakta. BtlFK'de sürdürülen çalışmalar, 

ana dalda toplanmakta ve beş yarkurul 
tarafından dÜZenlenmekte: Halk Oyunlan 
Yarkurulu, Halk Müziği Yarkurulu, Halk Giysileri 
Yarkurulu, Basın· Yayın Yarkurulu, Eğitsel Çalışmalar 
Yarkurulu. 
Yayın çalışma/an, BtlFK çalışmalan içinde geniş bir 
yer tutmakta. BtlFK yayın organı FOLKLORA DotiRU, 
ba/Jebilimi dalında yayınlanan dergiler arasında 
bilimsel bir yaklaşımı olması açısından 6nemli bir yere 
sahip. 
BfJFK, geleneksel yıl sonu g(Jsterl/erlnin yanısıra, yurt 
içi ve yurt dışında çok sayıda gasterller verdi ve 
festivaliere katıldı. Fransa, Almanya, Hollanda, 
Arnavutluk, Ingiltere, Ispanya, Yugoslarya, Portekiz ve 
ltalya'da yapılan gasterllerde, baiJe oyunlan ekibi 
büyük beğeni kazandı ve katıldığı iki uluslararası 
yarışmada da iki ikincilik elde etti. 
Boğaziçi Vniversitesi Fo/klor Kulabü, 1983-84 faaliyet 
programı çerçevesinde "Fo/klor ve Sanat" ilişkisini 
inceleyen bir panel dÜZenledi ve Şubat ayında 
Bağdat'ta gerçekleştirilen Türk Haftası'nda baiJe 
oyunlan ekipleJPk yer aldı. 
BfJFK, 12. Ulusl&arası ·Istanbul Festivalt'ne, Halk 
Oyunlan ve Halk Müziği yarkuru/Jarınının 
çalışmalannın sunulacağı bir programla kalıtıyor. 
Herbiri kendi y(Jresinden gelen çalıştıncılar 
tarafından hazırlanan Ağrı, Artvin, Siirt Kız, Eskişebir 
Zeybek, Eskişebir Kız, Semab, Adıyaman ve Kafkas 
elt;p/erlnin gasterllerlnin sunulacağı programda, 
Semab ve Eskişebir müziklerinin çokses/endirilmiş 
()rnek/eri ve halk mÜZiği korosunun çoksesli olarak 
slJyleyeceği baiJe türküleri de yer alıyor. 







A. VAGNER 

V. KORNEV OUıovka Köyünde Geçenler 

FRADKIN 

- . . 
Solistler�&ia 
N. Titova 
A leonor 

Solistler Gttittıkllllrıı 
L Dzobak 
L Mavçan 
Y. Sureviç 
Y. Buyanov 
P. Prosko akov 

A VAGNER Erkek Dansı 

ara 

Solistler IIWI.uıır.ııllıll 
L Dzobak 
Y. Vinogradove t .  Mihlina 
L Hripunova 
V. Stroyka 

Yol Boyunca 
Solistler Gtdtm.'tD 
M. Mavçan 
t. Çeremisin 
N. Borisava 

ArmonikaUI!Iilllmfii!J 
Y. Yegentoviç 
B. Knyazev 

intcrııı ıssi1 ın 

Il BÖLÜM 

V. KORNEV 

A VAGNER 

Gülünç Dans "Krasnoyarsk 
Seçmeleri" . 

Solistler 
A Vlasov 
N. Gorosevski 
"Küçük Köprüde Dans" 

: 

Solist lll.IUUUJOı .. 
L Dzobak 

Kaşık ve Kayın AAacı Kabuğu ile 
Dans 

. .  
Solistler 
t. Mihlina 
A Vlasov 
S. Çehnikov 



Stbtrya Krasnoyarsk Halk Danslan 
Topluluğu 
Kuzey halk dansları sanatını esin kaynağı olarak 
benimseyen topluluk 1960 yılında kuruldu. 

J963 'den itibaren Rusya SSC halk sanatçısı yetenekli 
bale eğitmeni, topluluğun koreografi ustası Mihail 
Codenka y<Jnetmektedir. Krasnoyarsk; Sovyetler 
Birliği'nde yaşayan Rus, Ukrayna, Belorus, Nenentz, 
Tuvintz, Hakas ve diğer hakların danslarını topluyor, 
koruyor ve kendi yorumuyla sunuyor. 

I IA I  K 1 >.\ :'\..,I .A H I  

FOLK DANCES 

Sadece dansın yakıcı biçimde betimlenen karakteri 
değil, aynı zamanda Sibirya renkleri de Krasnoyarask 
Halk Dansları Topluluğu 'nun her programını 
eskisinden ayırıyor. 

Topluluğa g6sterilerde halk çalgıları orkestrası ve 3 
kişilik vokal grubu eşlik ediyorlar. Bundan başka 
tahta kaşık ve kayın ağacı kabuğu gibi halk 
çalgılarının ustaları olan dansçı/ar da dansa bir 
falklor havası ve yinelenemeyecek bir güzellik 
veriyorlar. 

Bu gösteriler TORKSOVYET 
K0LT0REL DE(;IŞIM PROGRAMI 
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 
7hese petjornıances htlre /Jeen 
realızed ll 'ithill the frameu •ork of 
7l RJ\ IS// SO 1 '/ FT C/ 1 Tl 'NA! 
/:X/lA \'Gl:' /'NOG/&LI/.11/:". 
Bu jfiseriler GÜNEŞ GAZETESi'nin defp{i 
katkzlarrja wçekleşıirilmiştir. 
7hcse peifonrıances haw lxr:n reaft?.ai tb.mks 
to a donatıon from GÜNEŞ GAZETESl 













Orhan Kurt (,EJ.ENEKSI 1. ( ,( )sTI R i i .I R 
TRADITIONAL PERFORMANCES 

Karagöz Tiyatrosu 1 Turki�h Shadow TI1eatre 
e 2/7/ ı 9H4 
e Saat : ı ı .00 
e Atatürk Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu 

"Salıncak Oyunu" 
"S\vi ng Play" 
1/acivat 'm hayranı yerinde bir salıncaiJ.ı vardır. işsiz 
Karagöz'e bu saltncaiJ.ı birlikte çalt,�tnmayı tekltf eder. 
Karagöz h11 ı�·i hilmediiJ.ilti söyler. 1/aci/'(./t tanf ederek 
öğretir. Kara}!,öz'iin bu işi öiJ.renece/},i anl�tlır. 
Ancak Hacivat'ın bir endi�·esi ! 'Urdır. Kara}!,öz 'iin 
kendisini aldatmasından korkar Kara}!,öz'den teminat 
ultı� İşe h�lurlar. 
Sırayla rn iişteriler }!,elir. ller m iişteri p,eldikten ı •e p,illikten 
sonra 1 /acit·at Kara}!,öz'e ne kadar para aldığmı sorarsa 
da, Karap,öz aldtiJ.t parayı inkar eder. Daha sonra Haciı •at 
kadın ktltiJ.ına J.!,irerek Karap,öz'iin yaptıiJ.ı hileyi yakalar. 
Karagöz, şaka yaptı{!,tl/1 SÖ)1k")'('rek işin içinden sıyrıltr. Son 
müşteri, eskici ,\lişon 'dur. Gt'ilünçlii bir şekilde }!,elişen 
oyun, yine gülünçiii bir sahneyle son hul111� 
Oyunun mesait, ortaiJ.ını kandırmaya kalkanlarm 
sonunda kendileri ele vererek mahçup duruma 
duşecekleridir. 

Orhan Kurt 
1930 yılında istanbul'da doğdu. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. Yüksek tahsilini istanbul'da tamamladı. 
Otuz yıldan fazla bir zamandır Türk sanat m üziğiyle 
birlikte Karagöz oynatımı ve tasvir yapımıyla 
uğraşmakta. Orhan Kurt, tasvir yapımını, bu sanatı 
eski üstatlardan günümüze getiren son usta Ragıp 
Tuğtekin 'den öğrendi. Yurt içinde Uluslararası 
istanbul Festivali, Bursa Festivali, Antalya Festivali gibi 
festivaliere katıldı. Bu festivaU.erde Karagöz aynattı ve 
Karagöz'ü tanıtıcı konuşmalar yaptı, figürlerini 
sergi/edi. 
Dış işleri ve Kültür ve Turizm bakanlıklarının görevlisi 
olarak yurt dışına birçok geziler yapan Orhan Kurt, 
Karagöz oynatarak, bu sanatı tanıtmaya çalıştı. 
Elinde büyük bir tasvir koleksiyonu bulunan sanatçı, 
halen Karagöz'ü tanıtma ve sevdirme uğraşısına 
devam etmektedir. 



Münir ÖZkul 
İbiş Tıyatraru 
e ıı.13.t4.t5!7/t984 
e Saat: ıı.30 
e Yıldız Sarayı Hasbahçe 

Tutaat Geceleri 

Derleyenler 

Müzik 
Yönetmen 
Oyuncular 

Kostüm 

: Münir ÖZKUL, 
Haşmet ZEYBEK, 
Erol GÜNAYDIN 

: Engin EGE 
: Münir ÖZKUL 
: Münir ÖZKUL 
Erol GÜNAYDIN 
Haşmet ZEYBEK 
Şemsi İNKAYA 
ve ArkadaşJan/and 
Other Players 

: Feriha IŞIIDAKSOY 



< ı HI· :\1 1· 1\.SI I .  ( ,{ısTI· H İ I I H 

TRADITIONAL PERFORMANCES 







Emst Degasperi Grafik Sergisi 

öncü Türk Sanatından Bir Kesit 

e Atatürk Kültür Merkezi, Sergi Salonu II, Taksim 

f'lliW=� �lllliı!-r.:� • Ahmet YAKUBoGLU 
Resim/ ıı.:;.;ı• Ol.llolol!O�eı 

• 20.6. - 2.7. 1984 
e Atatürk Kültür Merkezi, Ser i Salonu I, Taksim 

Claude Gafuer 
Uluslararası Festivallerden Fotoğraflar 

·e Atatürk Kültür Merkezi Fu esi, Taksim 

Mehmet Zaimovic 

• 22.6 - 1 5.7. 1984 
e Urart Sanat Galerisi, Beşiktaş 

Rudolf Hausner 

e Taksim Belediye Galerisi 

Bill Brandt Fotoğraf Sergisi 

e İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Halil Dikmen Galerisi Akaretler, Beşiktaş 



Günümüz Sanatçılan 5. İstanbul Sergisi 

• 24.6 . 7.7.1984 
e Beyoğlu Devlet Güzel Sanatlar Galerisi 

İfsak 8. ınusaı Fotoğraf Sergisi 

• 3.7 . 15.7.. 1984 
e İsosem, Odakule, B o�ıu 

"Baki kalan bu kubbede" 
Ozan Sağdıç 
Foto-
• 4.7 . 15.7. 1984 
e Atatürk Kültür Merkezi, i Salonu I, Taksim 

SSCB Çağdaş Grafik Sanatçılan Sergisi 

e Atatürk Kültür Merkezi, Sergi Salonu I, Taksim 

?bi:; t�\'btlııtwn bas heL'li reultzeil ınibiii tbı• fj 

Jozef Szajna ve Sanatı 

'1 

1i>.UIAN L I'ROGRAAJME 



SENFONİK ORKESfRA KONSERLERİ 
SYMPHONIC ORCHESTRA CONCERTS 

e Açılış Konseri/The Opening Concert 
Cluj-Napoca Filarmoni Orkestrası 
Cluj-Napoca Philarmony Orchestra 

e Cluj-Napoca Filarmoni Orkestrası-Frankfurter 
Kantorei Korosu 
Cluj-:--.lapocı l'hi larmony Orchestra-Franktuner 
�ıntorei Chorus 

e Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası 
İstanbul State Syınphony Orchestra 

e Cumhurbaşkanlı�ı Senfoni Orkestrası 
The President ial Syınphony Orchestra 

e Utrecht Senfoni Orkestrası 
l ırrecht Syınphony Orchestra 

ODA MÜZİGİ/CHAMBER MUSIC 

e Gyorgy PAUK/Peter FRANKL 
Keman-Piyano lkilisi/Viol in-Piano Duo 

e TRT Ankara Oda Orkestrası 
TRT Ankara Chamber Orchestra 

e Alban Berg Dörtlüsü 
Alhan Berg Quartet 

e Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 12 
Viyolonselisti 
1 2  Cell ists of the Berlin Philarmony Orchestra 

e Anthony-Joseph PARAm RE 
Piyano lkilisi/Piano Duo 

e Phemios Üçlüsü 
Pheınios Trio 
Keman/Piyano/Kiamet- Violin/Piano/Ciarinet 

e Mark KAPIAN/David GOLUB 
Keman-Piyano Ikilisi 
Violin.Piano Dua 

e Gülşen TATIJ/ Ayşe Savaşır 
Flüt-Kiavsen Ikilisi 
Flute-Ciaı ·ecin Dua 

e Arın KARAMÜRSEI)Balarısı AHMET 
Piyana-Ağız Annanikası/Pö•ano-Harmonica 

RESİTALLER 
RECITALS 

e Oleg KAGAN Keman/Vio/in 
Vladamir SCANAVİ Piyana/Piana 

e Roberto AUSSEL Gitar/Cuitar 

e Martin HASELBÖCK Org./Or�an 

e Michele CAMPANEUA Piyano/Piana 

e Uto UGHI Kemanj\'iolin 
Eugenio BAGNOIJ Piyana/Piarıa 

e Huguette DREYFUS Klavsen/Ciacecin 

e Boris PERGAMENSCHIKOW Viyolonsei/Cello 
Oxana YABLONSKA]A Piyano/Piano 

e Peter KATlN Piyano/Piarıa 

e Mehveş EMEÇ Piyano/Piarıa 

e Hans MAIER Org/Orgarı 
e Manuel BARRUECO Gitar/Cuitar 

VOKAL MÜZİK 
VOCAL MUSIC 
e Frankfurter Kantorei Korosu 

Fran kfurter K:tnt< ır e ı ( Jı<  ını.� 

e Renare HOIM/Margareta HINTERMEIER 
\oprono, _\1('::::::11 .mjll"l/111 1 

e Leyla GENCER Soprano 
Yineemt SCALERA P�vano/1 '1< /11(1 

e Ankara Gençlik Korosu 
Ankara Yuı ırh Clıonı� 

e SSCB Kültür Bakanlığı Devlet Oda Korosu 
ı ·c..;:-,1{ :--ı i n i�ı�- of Culı ure '>!all' <.lı.ı ıııhL'r Clıunı� 

OPERA 

e İstanbul Devlet Opera ve Balesi 
İstanbul State Opera and Ba l kı 

POP ve CAZ MÜZİGİ 
POP and JAZZ MUSIC 

e Locomotiv GT Pop Grubu ve Klari KAroNA 
Lucoınoti\ GT Pop Group and K IJri Mıo-...A 

e Varşova Caz Topluluğu 
Big Banu \Varsa\\ Jazz Group 

e Paco De LUCIA ve Grubu 
Paco De Ll 'CIA and ı ı ıs Ikınd 

e Chick COREA/Steve Kl[JAIA 
Piyano-Fiüt/l'iaııo NLt/1' 

FOLK MÜZİGİ 
FOLK MUSIC 

e Emma ]UNARO ve Topluluğu 
Em ma Jl TNAHO and ı ler Group 

GELENEKSEL MÜZİK 
TRADITIONAL MUSIC 
e Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Klasik 

Türk Müziği Korosu 
.\1inıst� of C:ulı ure and Tourisın '>tate Cla.ssıcal 
Turkısh .\1usıc C:horu-. 

e Raşidia (Tunus) Klasik Müzik Topluluğu 
R�tslıidia ( Tunusıa ) Cl.ıssıcıl Mu.sic Group 

e Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Klasik Türk 
Müziği Korosu ve Raşidia Klasik Müzik Topluluğu 
:\1in istrv of Culture and Tmırısm State Classıcal 
Turkish M usic Chorus and ıbsh idia Classical 
Music Group 

e Türk Klasik ve Tasavvuf Müziği Topluluğu 
Tradıtional Turkish Mystıcal ,\1usıc 

e İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Türk Musikisi 
Topluluğu 
Istanbul Mun icıpal ConverYato�· Turkish Music 
Enseınble 

e İstanbul Teknik Üniversitesi Klasik Türk Müziği 
Korosu 
Istanbul Technıcal l Tn iversity Clas.sical Turkish 
Music Chorus 

e l.T.Ü. Türk Halk Müziği Korosu 
İTÜ. Turkish Folk Music Chorus 



e Aşıklar Şöleni 
:-.linstrels l·cası 

e Boğaziçi Üniversitesi Türk Müziği Kulübü Korosu 
Bosphorus l nt\ L'Nty Turkısh M usıt Cl u h Chl lnt., 

e Ayangit Türk Müziği Orkestra ve Korosu 
Aurıgil  rurkish \lu-,il Ordıesrra and Chonı., 

TİYATRO 
THEATRE 
e İstanbul Devlet Tiyatrosu 

Istanbul \tate Theatre 

e Kent Oyuncuları 
The Kent l'Lı\·er., 

e Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 
Tiyatro Bölümü 
·nıeaıre ı kparı nıent of sı�ıte Con . .,en .ttı ıı� .  
\1ımar ..,inan ı ·nı\·L·rsıt} 

e Hadi Çarnan Yedi Tepe Oyuncuları 
Yedı Tepe l'la\·ers 

e Ankara Sanat Tiyatrosu 
Ankara An ·nıeaıre 

e Ankara Üniversitesi Dil, Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Tiyatro Bölümü 
Tlll'atre l kp:ırtmL·nt ı ıf Ankara l 'nı, ersı(} , 
hınılt\' ot Lınguıst ics . ı l htory Geograp lw 

e Stüdyo Tiyatrosu (Varşova) 
'itudıo Theatre ( \X  arsa\\ ) 

e İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları 
Istanbul :'1.1unıt ıpal Theatres 

MİM 
MIME 
e )ames OONIDN/fonia SHIMIN 

BALE-DANS 
BALLET - DANCE 
e Fantasio Balesi 

Fantasıo Bal l et 

e Çağdaş Danimarka Dans Topluluğu 
\;ev. Danish Dance l1ll'atn: 

e Ramben Balesi 
Bal let Ramhen 

e Arnavutluk Devlet Balesi 
Alhanı.ın State Ballet 

HALK DANSI.ARI 
FOLK DANCES 
e Boğaziçi Üniversitesi Folklör Kulübü 

Bosphorus l nıYersil) Fol klore Cluh 

e Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Halk Dansları 
Topluluğu ve Bangladeş Halk Dansları Topluluğu 
Ministrv of Culture and Tourisrn State Fol k  Dances 
Fnsernhle and Bangladesh Folk Dances Ensemhle 

e Bangladeş Halk Dansları Topluluğu 
Bangladesh Fol k  [}ances rnsernhle 

e Tahiti Dans Topluluğu 
Grand Bal let de Tahit i  

e Sibirya Krasnoyarsk Halk Dansları Topluluğu 
Sı l1erian Krasnoyarsk Folk Dances Ensenıhle 

GELENEKSEL GÖSTERİLER 
TRADITIONAL PERFORMANCES 
e Konya Turizm Derneği Sema Topluluğu 

'ienu Fıısenıhle of Kom·a Tı ıurısnı :\.-.sı ıu.ırioıı 

e Taeettin DİKER 
Karagöz ve Kukla Gösterisi 
1 urkısh \l ıado\\ Theatre .uıd Puppı.:t -.,ıı, "' 

e orhan KURT 
Karagöz Tiyatrosu 
1\ırkısh Sh adı ı\v Theatre 

e Nevzat AÇIKGÖZ Onaoyunu Grubu 
Tradirıonal Turkish Theatre 

e İbiş Tiyatrosu 
Traditiorı a l  Turkish ·ıııeatre 

SERGİLER 
EXHIBITIONS 
e Emst DEGASPERI Grafik Sergisi 

Ernst Dt.GA�PERI GraphiL Exhihıt ıon 

e Öncü Türk Sanatından Bir Kesit 
A Cross-Sectıon of A\·:ın t  Garde Turki.�h An 

e Grup Kıbrıs Resim Sergisi 
Group Cyprus Paıntıng Fxlıihit ion 

e Ahmet Y.AKUPC>GW Resim Sergisi 
Alımet YAKl 'POGU - Pa int ing Exhibit ion 

e Claude GAFNER 
Uluslararası Festivallerden Fotoğraflar 
Photograph.� !Tom International Fesm·als 

e Mehmet ZAIMOVIÇ 
Resim 
Paiming 

e Rudolf HAUSNER 
Grafik 
Graphic 

e Bill BRANDT 
Fotoğraf 
Photography 

e Günümüz Sanatçıları 5. İstanbul Sergisi 
')ıh. istanbul Exhihıtion of Conreınporaf} Anists 

e Saülo MERCADER 
Resim 
Painring 

e İfsak 8. Ulusal Fotoğraf Sergisi 
l fsak Hrlı. 1\atıonal Photograph} Exhihit ıon 

e Baki Kalan Bu Kubbede 
Ozan SAGDIÇ 
Fotoğraf 
Photograplw 

e SSCB Çağdaş Grafik Sanatçıları Sergisi 
ı 'S.\R Conteınporan· Graphic Artist.s' Fxhihıt ion 

e )osef SZA)NA ve Sanatı 
joscf S7.A_f.\:A and H is An 
Resim-Heykel-Fotoğraf 
Painting-Sculpture PhotographY 



Notlar. ;\k 1tt '" 





HER ŞEY YEN1DEN ... 

OPERA PASTANESi BAŞTAN SONA YENİLENDİ . 
"ÖZEL" BİR PASTANE İÇİN GEREKEN HERŞEY YAPILDL 
PASTALAR, KEKLER, KAHVELER, ÇİKOLATALAR . . .  

PLM - ETAP INTERNATIONA L HOTELS ETA P MARMARA OTELi - TA KSIM TEL , 144 88 50 



Taahhütte ... Sanayide ... D1ş Ticarette ... 
ve Mühendislik Hizmetlerinde ... 

GRUBU 

ENKA ve Inşaat 
Türkiye, Suudi Arabistan, Li bya, I rak 

ve Ürdün'de taahhütler toplamı :  1 .8 Mi lyar 
Dolar ( 1 .3 Mi lyar Dolar dış ü lke taahhütlerinden) 
anahtar tesl imi tesisler, 1 0.000'i aşkın  Türk'e d ış  

ü l kelerde istihdam. 
Uluslararası inşaat şirketleri s ıralamasında dünyanın 
en büyük 24.  ve Islam ü lkelerinde i l k  s ıradaki şirketi 

ENKA INŞAAT ve SANAYli A.Ş. 
Temel, Kazık ve Sondaj konusunda KASKTAŞ, 

Hafriyat ve yol inşaatında TITAŞ, 
Çelik imalat ve Montaj ında ÇIMTAŞ 

Elektrik tes i sat imalat ve montaj ında EL TES 
Akaryakıt tanklarında TANKSAN 

Yurt dışında ENKA ARABIA L TO. 

ENKA ve ihracat 
1 982'de 1 80 Mi lyon Dolarl ık  ço(lunlu(lu 

Sınai ürünlerden oluşan ihracat, 
4 Kıtada 13 ü lkede kuru lu  büro, 

uzman kadrolar. 
Taahhüt, ih racat ve U luslararası ticaret. 

Türkiye'de ENKA PAZARLAMA IHRACAT ve ITHALAT A.Ş. 
Denizci l i k  ve Nakliyatta DENA. 

Demir Metal Sanayi mamullerinde DEMETAŞ 
Nakl iyat ve Turizmde ENTAŞ 

Yurt dışında ENTRADE INTERNATIONAL - NEW-YORK 
ENTRADE L TD.-LONDON 

ENTRADE TOKYO ENTRADE L TO - HAMBURG 
ASlAN OCEANIC FINANCE-HONG KONG 

ENKA ve Sanayii 
Ü lkemizin en büyük sanayi kuru luşlarından bazı ları :  
PIMAŞ: Plastik boru ve pencere do(lramasında 
PROFTAŞ: Plastik profil sanayiinde 
ÇIMTAŞ: Çelik Endüstrisinde 
AL TAŞ: El aletlerinde 
BURTRAK: Traktörde ve tarı m sanayiinde 
KELEBEK: Mobi lya ve kontraplakta 
GÜNEY SANAYI: Tekstilde 
ELMET: Döküm sanayiinde 
ESAŞ: Elektrik tesisat imalat ve montaj ında 
SUSANBAŞ: Gıda Sanayiinde 
ÇETAŞ: Çelik Endüstrisinde 
ve yurt dışında plastik boru sanayiinde 
SAUDI INDUSTRIES FOR PIPE CO. L TO. 

ENKA ve Mühendislik HizmetlE 
Içerde ve d ışarda anahtar tesl imi  projelerin 
gerçekleşt i ri l mesinde, h izmet verilmesinde, 
tesislerin sevk ve idaresinde. 
ENET: Proje araştırma ve müşavirlik 
ENKA TEKNIK: Genel müteahhit l ik ,  
bakım işletme, sevk ve idare 
SANKUR: Sanayi kuru luşları proje mühendis l ik  
YASAŞ: Yapı Sistemleri 

25.000 kişinin çalıştı(lı ENKA'da toplam 
kuruluş sayısı 43'e ulaşmıştır. 

1:1 ENKA HOLDING YATIRIM A.Ş. 
Baytıkdere Cad. ENKA HAN Kat: 7-8 Esentepe - Istanbul 
Tel: 1 724950 Telex: 23232 yeko tr. 



FOR 
INVESfMENT AND PLEASURE 

The famous pure silk carpets 

from HEREKE andKAYSERİ 

and the largesi collection ol top quality Turkish carpets. 

at 

��,.�� � . � � Istanbul � 
Retail and wholesale export showrooms 

open 7 days a week from 9 a . m .  to 7 p . m .  
Address: N u ruosmaniye Cad. 54, Cağaloğlu 
Telephone: 520 1 1  27; Telex: 23264 acı tr. 

White in istanbul. you might give us a call and we"ll  be pleased ıo send you a car for your visit to Bazaar 54 



· Bazı şeyler 
unutulmaz: 
Bazı etkiler, 

bazı duygular, 
bazı kokular 

ve bazı kadınlar gibi . .  . 
Vi va Cappio gibi . .  . 

VIVA 
CAPPIO 

Eau de toilette 
"unutulmayan kadınıJ 

gizemli kokusu'" 



Iyi )Oiculuklar dileriz,efendim. 

� TÜRK HAVAVOLLARI 
� TURKISH AIRLINES 



" Bir millet sanattan ve 
sanatkardan nnahrunnsa, 
tann bir hayata · 



ün yı tanımak, 
insanı tanımaktır � 
� Insanı tanımall, 
hayatı anlamaktır ll 

• sıze 
T ürlıiye'yi 
ve Dünya'yı 
her �ün biz 
tanıtıyoruz .  

Tercüınan 
• • • • 

EVINIZIN GAZETESI 



Akdeniz'in ineisi Alanya'da, Türk turizmının 
onur duyduAIJ eşsiz bir bir dinlence ve �e 
tesisi .. Yaz kış hizmete hazır 550 yatak ... Tüm 
teknik donatımıyla 200 kişilik kongre salonu . . .  
Açık ve kapah 4 yüzme hawzu...  Türk ve 
Dünya mutf�ndan seçkin örnekler... Tenis 
kortlan ...  Golf sahalan .. . Windsurf ... Sukaya!J ... 
Yelken •.. Arnerikan bar ... Dinlenme salonlan 
Antur Turizm, sahibi oldu� Club Alantur 
tesislerinde sundu� hizmetlerin yanısıra; 
Grup, kongre ve tatil turizmi, tur organizasyon· 
lan lA TA bilet hizmetleri dünyanın heryerine 
bilet ve otel rezervasyonlanyla ülkemizin önde 
gelen bir turizm kuruluşudur. 

Rezervasyon: 
Büyükdere Cad. No: 42/C 
Mecidiyeköy - Istanbul 
Tel: 1 67 60 40 - 1 72 58 68 - 1 72 58 69 
Telex: 24 887 TR 

The pride of Turkish tourism A unigue holiday 
and entertainment establishment in Alanya, the 
pearl of Mediterranean. 
550 bede ready to serve in summer and winter. 
A congress room with all modem eguipment for 
200 persons. 
Open and closed 4 swimrning pools. Distin· 
gueshed Turkish and international food. Tenis 
courts.. Golf fields. .  Windsurf. .  Water ski . .  
Sailing . .  Bars . .  Resting saloons. 
Antur tourism Exsept the service of it s own 
establishment Club Alantur Antur is also 
one of the best tourism foundation of Turkey 
with its group, congress and holiday tourism 
organizations, lA TA ticket services, ticket and 
hotel reservation to all over the world. 

IZM I R  IRTI BAT: 
Tel: 1 45094 
Telex: 52474 IMVI  TR. 

Al aritur 
Club ALANTUR 
Dimçayı mevki i  - Alanya 
Tel: 1 224 - 1 924 
Telex: 56 1 43 ATU R  



• 

ıs 
dünyasının 

bilgi 
kayn�ı"�---
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BÜYÜK AVRUPA TURU 
Sofya-Zagrep-Venedik-Milano-Nice-Paris-Londra
Strasburg-Münih-Viyana-Belgrad-Piovdiv Lüks oteller 21 gün 

Çift şöförlü . A i r  Condition' lu.  TuvaletiL i lave bagaj romorklu.  Fiat: 75.000,-
Kısaca . . .  Güvenceli ve konforlu U l usoy otobüsleri i le TL ve 600,-$ 

LONDRA Her hafta ( i ngi l iz  Hava Yolları i le) 
1 hafta otel ve uçak dah i l  21 0 .000 TL. 

ingi ltere ' de l isan kurslan (Londra Oxford cambridge) 

Rodos 1 hafta otel ve feribot dah i l  1 0.000.- TL ve 90,-$ 

Madrid-Barcelona-Endülüs turu Uçakla 1 2  gün 1 35.000,- TL ve 500,-$ 

Madrid ve Kanarya Adalan Uçakla 1 2  gün ve 1 40.000,- TL ve 450,-$ 

Uçakla 1 7  gün lüks oteller 
Rio de Janerio-Buenos Aires 385.000,- TL ve 700,- $ 

M. . A 1 M . 300.000.- TL 1am1- capu CO- eXICO Uçakla 19 gün lüks oteller ve 750,- $ 

AMERIKA TURU New York -
Las Vegas - Los Angeles -
San Francisco - Dallas - Miami 

UZAK DOGU TURU 22 gün l ü ks oteller 

Uçakla 20 gün lüks oteller 

420.000,- TL ve 1 .000,- $ 

420.000,- TL 
ve 750,- $ 

Belge No: 745 A-Grubu 

1 1 983 yılında yurt dışından Turistik Hizmetler 
karşılığı yurda getirdiğimiz döviz gelirimiz U USO'' 
4.850.41 0.00 dolardır. Erken müracaat edenler ' J 
Acentemizin döviz kontenjanından yararlanarak TU RIZM SEYAHAT gezi ücretinin tamamını TL olarak ödeyebil irler. inönü Cad. 67 Taksim/iST. 

I STAN BUL TE L:  143 1 0  94 - 149 35 41  AN KAR A: 1 8 1 9  97 IZMI R :  21 46 84 SAMSUN: 1 3310 

BR oşa R ISTEYINiz. 



QUALITY BEER 
ON EVERY TABLE IN TURKEY: 

EFES Pİ......, 
Interests in life may vary greatly . . .  
But pleasures of beer remain constant: 
With Efes Pilsen .  
Brewed and bottled t o  suit premium taste , 
it is the welcome you lo ok for . .  . 

. .  . the luxury you deserve . 

Efes Pilsen: Turkey ' s  finest 
and best known beer- .  



Allfınn 
Yükseltin 
Uzat1n. 
Shell Super Plus 'la 
motorunuzun gücünü 
arttmn, verimini yükseltin, 
ömrünü uzatm. 

SHELL 
SUPERPIUII 

"D0NYA MOJOR YAGI " � 
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Evinizde, açık ya da kapalı, dilediğiniz yerde, 1 O kişiden 1 000 kişiye kadar, her 
çeşit toplantılannızın tüm yiyecek ve içecek organizasyonlannı,uzun yıllara 

varan bir araştırma ve tecrübe sonucu kurulmuş firmamızın garantisi altında, 
tecrübe/i özel temizlik,dekorasyon, gösteri, servis, mutfak, foto-film-video ve teknik 

ekiplerimiz üe,sizi yormadan,gönlü nüzce, daha ekonomik ve kusurtuz 
gerçekleştirebilecek tek uzman kuruluş olmanın gururu üe hizmetinizdeyiz. 

ZİOR ZIYAFET ORGANIZASYON İŞLETMELERİ �· 
Keskin Kalem Sok. No.: 35/1 Esentepe - Istanbul - Telefon: 167 38 56 

For Your Travel 
Arrangements or 

Special Organizations 
and' Speclal lnterest �----=�����������������--/ Tours In Turkey ... 

Seyahatleriniz 
veya Gezileriniz 

Özel Toplantı ve 
Organizasyonlarınız 

Için ... 

HEAD OFFICE•GENEL M0D0RL0K • 
Cumhuriyet Cad. 269/2 ISTANBUL 

TEL: 1 41 65 1 4  TLX: 2241 7 VIP TR 

SALES OFFICE•BILET SATIŞI 
Cumhuriyet Cad. 1 2  ISTANBUL . 

"The Art of Travel Planning" 

TEL: 1 46 20 73 . 1 48 00 52 

"Seyahat Planlamak Sanattır, 

3 E 54th Street 

NEW YORK, N.Y. 1 0022 
TEL: (2 1 2 )  42 1 5400 



GUZELLiCi COCALTANLARA 

EN iÇTEN 

DOSTLUK VE SEVGiLERIMIZI 

SUNUYOR UZ 

MEPA MERKEZI PAZARLAMA A.S. 
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Gümrükleme-Müşavere 

Milletlerarası Taşımacılık 

Parsiyel-Taşımacılık 

MAL, 
CANlN 
YONGASIDIR • 

Elbetteki malınızı gtiven ilir ellere teslim etmek istersiniz. 

ARSLAN NAKLiYAT tum gilmrükleme ve nakliye işleriniz· 

de,yurt içi ve yurt dışı servisleriyle güvenilir hizmet verir. 

Malınızı yerine zamanında ve titizlikle ulaştırır . . .  

ARSLAN GÜMRÜKLEME - NAKLlYE - TICARET v e  SANA Yi A.Ş .  
Rıhtım Cad. Tahir Han No.201 Kat:3 KARAKÖY /İSTANBUL 
MERKEZ:l44 27 59-149 80 58-149 52 72 BÜRO :l43 79 28-145 Ol 56-1 45 Ol 57 TELEX:24923 rear tr. 



TA TKO 
OTOMOBiL, LASTiK VE MAKiNA 

TiCARETi T.A.Ş. 

Büyükdere Caddesi 1 27, Tatko Binası 
Gayrettepe - istanbul 





12th International 

Istanbul Festival 
20 JuAe-15 July 1984 
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