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llllllf!"'-ll-r;stivali 

Avrupa Müzik Festivalleri Birliği Üyesi 

13 th cBntematiônal 

llllllf!"'-ll-rJS!ival 
Member of the European Assodation of Music Festivals 

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, 
Uluslararası İstanbul Festivali'nin kuruluşundan beri, 

sürekli olarak ilgi ve desteğini esirgemeyen 
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Dışişleri Bakanlığı'na 

şükranlannı sunar. 
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Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli 
kültürdür. 

--- -- - - -- - -
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V akfımızca düzenlenen 
Uluslararası İstanbul Festivali'ne 
ilgi ve teveccühlerini esirgemeyen 
Şeref Kurulu Başkanımız Sayın 
Cumhurbaşkanımıza en derin 
şükranlanmızı ve 
saygılanmızı sunuyoruz. 
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Güzel sanatiann her dalında evrensel boyutlara erişmiş 
olduğumuzun en inandıncı belgelerinden birisi diye 
gösterebileceğimiz çok yönlü, her geçen gün duha güçlü ve 
düzenli şekilde gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul 
Festivali'nin 13.cüsü de bu yıl düzenlenecektir. 
Kültür, sanat ve turizm yönünden önemli bir faaliyet olan bu 
festival, gerek Türk ve gerekse yabancı ülke sanatçı ve sanat 
topluluklan için önem taşıyan ciddi bir olay niteliği kazanarak 
bugün artık dünyada tanınmış ve haklı yerini almış olup bir 
Ç?k eş festivalierin önünde sıralanmıştır. 
Üzeilikle giderek halka dönük vasfına gösterilen dikkat ve 
Türk sanatını ve sanatçılannı da tanıtma gayreti takdire 
şayandır. 
Hiç şüphesiz Türk sanatının yurtdışına tanıtılması yolunda 
başanlı olabilmek, kültür varlığımızın dünya milletleri 
arasındaki yerini belirlemek, maddi ve manevi değederimizi 
yaymak, sosyo-ekonomik potansiyelimizin diğer ülkelerce en 
iyi biçimde aniaşılmasını sağlamak amacıyla bu tür 
uluslararası organizasyonlara şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bilineceği gibi çeşitli milletierin sanatı aniann kültürünün bir 
ifadesidir. Bir milletin her şeyden önce kültür ve bunun 
içersinde önemli bir yer tutan sanatı temsil eder ve yaşatır. 
Türk sanatı da insanlığın artistik faaliyetleri arasında en erken 
devirlerden itibaren var olmuş, tarihin akışı içinde büyük 
gelişmeler kaydederek önemli bir seviyeye ulaşmıştır. 
Geleceğe ışık tutacak, yol gösterecek kadar zengin olan 
böyle bir kültür ve sanat potansiyelimiz içerisinde bugün 
gerçekleştirebildiğimiz uluslararası organizasyonlann giderek 
sayılannın arttınlması en içten dileğimizdir. 
Bir milletin geçmişini geleceğe bağlayan köprülerden biri 
olan sanata hizmet yolunda, devlet kuruluşlannın yanısıra 
özel kurum ve kuruluşlara da büyük görevler düşmektedir. 
Bu yıl Uluslararası İstanbul Festivali'nde her zaman olduğu 
gibi yabancı ülkelerden ve yurdumuzdan katılacak çok 
değerli sanatçılar, sanat topluluklan eserlerini başan ile icra 
edeceklerdir. Onlann haklı başanlan da her türlü övgünün 
üzerinde olacaktır . 
Bilindiği gibi 1985 yılı Avrupa Müzik yılı olarak ilan 
edilmiştir. Bu sebeple, dünya mUietleri ile dostluk ve 
yakınlaşmamızda önemli rol oynayan anılan festivalimizin 
yanısıra İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ile ortaklaşa 
tertiplenecek "Uluslararası Moda! Müzik Kongresi" ve 
"Avrupa Genç Yıldızlar Şenliği" ile Bakanlığımızın 
düzenleyeceği "Çoksesli Müzik Sempozyumu"nun, her 
köşesinde ayn bir renk, �üzellik ve yaşantı olan, üç kıtanın 
birbirine el verdiği güzel Istanbul'umuza bir hareketlilik 
getireceği de şüphesizdir. 
Bakanlığımız giderek tüm sanat severlerin haklı hayranlığını 
ve halkımızın takdirini kazanan Uluslararası İstanbul 
Festivali'ne milll, kültür ve sanat değerlerimizin dünyaya 
tanıtılması amacıyla her zaman olduğu gibi maddi ve manevi 
desteği sağlanması hususunda gerekli gayreti gösterecektir. 
Uluslararası 13. İstanbul Festivali'nin başanlı geçmesini diler, 
tüm iştirak eden Türk ve yabancı sanatçılara, İstanbul Kültür 
ve Sanat Vakfı kurucu ve yöneticileri ile emeği geçeniere 
teşekkür eder, saygılanmı sunanm. 

Mükerrem TAŞÇIOGLU 
Kültür ve Turizm Bakanı 



Tarih, kültür ve sanat beldesi İstanbulumuzda geleneksel 
"Kültür ve Sanat Festivali" bu yıl da 20 Haziran - 15 
Temmuz 1985 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

Sanatsever halkımızın her yıl özlem ve sabırsızlıkla 
bekleyip, artan bir ilgi, heyecan ve haklı bir beğeni ile 
izlediği Festival başarı yolunda emin adımlarla 
ilerlemektedir. 

İnsanlığın müşterek kültür ürünü eserlerin uluslararası 
düzeyde sahnelendiği, tam bir sanat ve kültür şöleni olan 
Festivalde İstanbullular, çeşitli ülkelerin seçkin sanatçıları ile 
birlikte, Atatürk Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği değerli Türk 
sanatçılarını da izlemek ve alkışlamak zevk ve gururunu 
tekrar tadacaklardır. 

Bu uluslararası büyük sanat olayına ev sahipliği 
yapmanın mutluluğunu duyan 6 milyon nüfuslu 
beldemizin, her yıl büyüyüp gelişen Festival etkinliklerinin 
ortaya koyduğu, yeni kültür kurumlarına olan gereksinmesi 
de her geçen gün daha belirgin hale gelmektedir. 

İstanbul Festivalinin, sanatın gönülleri büyüleyen bilinen 
sihirli gücü sayesinde ülkeleri ve ulusları birbirine 
yaklaştırarak, dünyamızın her zamankinden daha çok 
muhtaç olduğu dostluk, kardeşlik ve barışa olumlu katkısı 
ile ülkemizin kültür ve sanatına, turizm ekonomisine 
sağlamakta olduğu çok yönlü faydalarının artarak devam 
edeceğine şüphe yoktur. 

Başta, 13 üncü İstanbul Festivali'nin başarı ile 
sürdürülmesi için üstün gayret ve titiz çalışmalarına tanık 
olduğumuz Kültür ve Sanat Vakfı'nın değerli yöneticileri 
olmak üzere, Festivale katılan tüm Türk ve yabancı ülke 
sanatçılarına yürekten teşekkür eder, başarı dileklerimi 
sunarım. 

Nevzat AYAZ 
İSTANBUL VALiSi 
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İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI 
ISTANBUL FOUNDATION FOR CULTURE AND ARTS 

ŞEREF KURULU 
THE HONORARY BOARD 
Sayın CUMHURBAŞKANI Kenan EVREN 
President of the Hepublic 

Sayın BAŞBAKAN Turgut ÖZAL 
Prime Minister 

Sayın DEVLET BAKANI Mesut YILMAZ 
Minister of State 

Sayın İÇİŞLERi BAKANI Yıldınm AKBULUT 
Minister of Interior 

Sayın DIŞİŞLERi BAKANI Vahit HALEFOGLU 
Minister of Foreign Affairs 

Sayın MALiYE VE GÜMRÜK BAKANI 
Kurtcebe ALPTEMOÇİN 
Minister of Finance and Customs 

Sayın MİLLİ EGiTiM, GENÇLİK ve SPOR BAKANI 
Vehbi DİNÇERLER 
Minister of National Education . Youth and Sports 
Sayın ULAŞTlRMA BAKANI Veysel ATASOY 
Minister of Communication 

Sayın KÜL TÜR ve TURİZM BAKANI 
Mükerrem TAŞÇIOGLU 
Minister of Culture and Tourism 

Sayın İSTANBUL V ALİSİ Nevzat AY AZ 
Governor of Istanbul 

Sayın İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDiYE BAŞKANI 
Bedrettin DALAN 
Mayor of Istanbul 

Necil Kazım AKSES 
Burhan FELEK 
Ord.Prof.Dr. Fahrettin Kerim GÖKAY 
Feyzi HALICI 
Cemal Reşit REY 
Ahmet Adnan SA YGUN 
Mukadder SEZGİN 
Prince BERNHARD 
Leonard BERNSTEIN 
Nadia BOULANGER 
Prof. Cari EBERT 
Philippe ERLANGER 
Robert FENAUX 
Janos FERENCSIK 
Zino FRANCESCATTI 
Dr.Antonio GHIRINGHELLI 
Pierre GILBERT 
Ernesto HALFFTER 
Arthur HAULOT 
Clemens HOLZMEISTER 
Maurice HUISMAN 
Louis JOXE 
Herbert von KARAJAN 
Prof.Dr. Hans Erich KASPER 
Prof. Wilhelm KEMPFF 
Dr. Raynond KENDALL 
Pierre L Y AUTEY 
Zubin MEHTA 
Yehudi MENUHIN 
Mario MORTARI 
Seppo NUMMI 
Dr. Saroite OKACHA 
Prof. Cari ORFF 
Prof. Gyula ORTUTAY 
Andre PARROT 
Prof. Klaus PRINGSHEIM 
Arthur RUBINSTEIN 
Renzo SIL VESTRI 
James J.SWEENEY 
Mitsuo TANAKA 
Afework TEKE 
Dame Ninetle de VALOIS 
Andre WENDELEN 



KURUCUlAR ve ÜYELER 
FOUNDERS an d MEMBERS 
İlhan EVLİYAOGLU, Mütevelli Heyet Başkanı 
President of the Founders 

Ali Nihat GÖKYİGİT, Başkan Yardımcısı/Vice President 

KURUCUlAR/FOUNDERS 

TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU 
BURLA Makina Ticaret ve Yatırım A.Ş. 
ECZAClBAŞI HOLDİNG A.Ş. 
OSMANLI BANKASI A.Ş. 
PERFEKTÜP Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 
SlNAi YATIRIM VE KREDi BANKASI A.O. 
TATKO, Otomobil, Lastik ve Makina Tic. T.A.Ş. 
TÜRKİYE SlNAi KALKlNMA BANKASI A.Ş. 
Fettah AYTAÇ 
Mehmet R.DEVRES 
Ali KOÇMAN 
Bernar NAHUM 
İzzet PENSOY 
Afif TEKTAŞ 

ÜYELER/MEMBERS 
Dr. Nejat F.ECZACIBAŞI 
AKBANK T.A.Ş. 
Orhan AKER 
BORUSAN, Boru Sanayii A.Ş. 
BP PETROLLERİ A.Ş. 
Selma H.DEVRES 
Vitali HAKO 
İSTANBUL ROTARY KULÜBÜ 
KOÇ HOLDİNG A.Ş. 
PAMUKBANK T.A.Ş. 
PROFİLO HOLDİNG A.Ş. 
TEKFEN ENDÜSTRi HOLDİNG A.Ş. 
TERCÜMAN Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 
TÜRK PiRELLi Lastikleri A.Ş. 
TÜRKİYE ŞiŞE VE CAM FABRiKALARI A.Ş. 
ÜNİLEVER-İŞ Tic. ve San. Türk Ltd. Şti. 
VEB OFSET İleri Matbaacılık A.Ş. 
YAPI VE KREDi BANKASI A.Ş. 
Fuat BEZMEN 
RefiK BEZMEN 
Halil BEZMEN 
Özer ESEN 
TÜRKİYE VAKlFLAR BANKASI T.A.O. 
İSTANBUL TİCARET ODASI 
AKSA, Akrilik Kimya San. A.Ş. 
AKSU, İplik Dokuma ve Boya Apre Fab. T.A.Ş. 
ARÇELiK A.Ş. 

AYGAZ A.Ş. 
İzzet BAYSAL 
Dr. Mustafa BİRGİ 

Fahir ÇELİKBAŞ 
Prof. Hayri DüMANİÇ 
Ahmet Seci EDİN 
Osman EDiN 
ELGİNKAN HOLDİNG A.Ş. 
Nihat HAMAMCIOGLU 
HÜRRiYET Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 
İSTANBUL SANAYİ ODASI 
Ara KUYUMCUYAN 
Kemal MÜDERRİSOGLU . 
RABAK Elekirolitik Bakır Mamulleri A.Ş. 
Emin SENCER 
Fethi TANALAY 
TÜRK PETROL VE MADENi YAGLAR T.A.Ş. 
ULUSOY TURİZM VE SEYAHAT KOLL. ŞTI . 
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim GÖKAY 
İSTANBUL BELEDİYESİ 

BİRLEŞİK ALMAN İLAÇ FABR. 
Suat Hayri ÜRGÜPLÜ 

EGE HOLDİNG A.Ş. 
HiLTON OTELi 

IBM TÜRK LTD. ŞTİ . 
IŞIKLAR HOLDİNG A.Ş. 
ORGANİK KiMYA San. ve Tic. A.Ş. 
SANDOZ İlaç San. Ltd. Şti. 
TÜRK HENKEL Kimyevi Maddeler San. A.Ş. 
DEMİRÖREN ŞİRKETLER GRUBU-
Erdoğan DEMİRÖREN . 
TÜRKİYE ET AP OTELLERI
Fikret EVLİY AGİL 
MİLLİ PiYANGO İDARESi 

GÜMÜŞSUYU Halı San. ve Tic. A.Ş. 
İKTİSAT BANKASI T.A.Ş. 
LİBAŞ İnşaat ve Yatırım A. Ş.
A.Rıza ÇARMIKLI 
Halit NARİN 
NET TURİZM Tic. ve San. A.Ş. 
OKUMUŞ HOLDİNG A.Ş. 
ÖRTEL, Örme Sanayii A.Ş.
Mehmet KOYUNCU 
TÜRKİYE GARANTi BANKASI A.Ş. 
SOYTAŞ HOLDİNG A.Ş. 
TÜRKİYE İTHALAT ve İHRACAT 
BANKASI A.Ş. 
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YÖNETİM KURULU 
BOARD OF ADMINISTRATION 
Başkan/President 
Başkan Yardımcısı 
Vice President 
Başkan Yardımcısı 
Vice President 
Üyeler /Members 

Bakanlık Temsilcileri 
Representatives to 
the Ministries 

Tabii Asli Üyeler 
Principal Members 

Geçici Asli Üyeler 
Principal Alternate 
Members 

Dr. Nejat F .ECZAClBAŞI 

Avni AKYOL 

Ali Koçman 
Dr. Ferit GÜVENÇ 
Prof.Dr.Bülent TARCAN 
Prof.Dr.Mehmet KAPLAN 
Haldun TANER 
Haldun OORMEN 
Ercüment BERKER 
Faruk YENER 
Onat KUTLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Ministry of Culture and 
Tourism 

Dışişleri Bakanlığı 
Ministry of Foreign Affairs 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Ministry of Finance and 
Customs 

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı 
Ministry of National Education, 
Youth and Sports 

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

Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürü 
General Director of 
the State Theatres 

Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası Müdürü 
Director of the 
Presidential Symphony 
Orchestra 

Turgut ATAKOL 
Harnit B.BELLİ 

Nadir NADİ 
Kemal ILICAK 

İCRA KURULU /E XECUTIVE BO ARD 
Başkan/President 
Başkan Yardımcısı 
Vice President 
Üyeler /Members 

Dr.Nejat F.ECZACIBAŞI 

Avni AKYOL 
Turgut ATAKOL 
Dr. Ferit GÜVENÇ 

DENETİM KURULU 
BOARD OF INSPECTORS 
Asli Üyeler 
Principal Members 
Yedek Üyeler 
Reserve Members 

Haşim GÖNENÇ 
Fethi TANALAY 

Turgut OGUZ 
Ali MANSUR 

YÖNETİM/DIRECTION 
Genel Koordinatör 
General Coordinator Avni AKY()L 

Genel Müdür 
General Director Aydın GÜN 
Genel Müdür Yardımcısı 
Asistan! to the 
General Director Vedat DEMİRCİ 

Grafik ve Yayın Danışmanı 
Graphic and Publication 
Advisor İlhami TURAN 
Hukuk İşleri Danışmanı 
Legal Advisor Av. Esat BERKSAN 
Mali işler Danışmanı 
Financial Advisor Sacit BASMACI 

FESTi vAL KOORDiNASYON VE 
İŞBİRLİGİ DANIŞMA KOMiTESi 
FESTIVAL COMMI TIEE FOR 
COORDINATION , COOPE HATION 
AND CONSULTATION 

Başkan/President Aydın GÜN 

Üyeler /Members Cengiz TANER 
İstanbul Kültür ve 
Turizm Müdürü 
Director of Culture 
and Tourism for Istanbul 
Züher HEKİMOGLU 
Atatürk Kültur Merkezi 
Müdürü Director of the 
Ataturk Cultural Centre 
Vedat DEMİRCİ 

TEKNİK iŞLER SORUMLUSU 
TECHNICAL SUPERVISOR 

İstanbul Kültür ve 
Sanat Vakfı Personeli 
Staff of the Istanbul 
Foundation for 
Culture and Arts: 

Caner YAPALI 

Asuman BAYRAM 
Çiğdem DANİŞ 
Barika GÖNCÜ 
Zeiiha KAYA 
Neslihan KI-IAN 
İnci MENZİLCİOGLU 
Aymelek OYMAK 
Hülya UÇANSU 





AÇlLlŞ KONSERljOPENING CONCERT 
CUMHURBAŞKANHCl SENFONİ ORKESTRASI 
THE PRESIDENnAL SYMPHONY ORCHESTRA 
Şef/Conductor 
Solist/Soloist 

J.BRAHMS 
(1833-1897) 

: Tadeusz STRUGAIA 
: İdil BİRET piyano/piano 

Piyano Konçertosu No.2 
Si bemol Majör, Op.83 
Piano Concerto No.2 
in B fiat Major, Op.83 
Allegro non troppo 
Allegro appassionato 
Andante 
Allegretto grazioso 

ARA/INTERMISSION 

P.İ.ÇAYKOVSKİ 

( 1840-1893) 
Senfoni No.4, Fa minör Op.36 
Symphony No.4 in F minor Op.36 
Andantesostenuto-Moderato con 

anima-Moderato assai-AIIegro vivo. 
Andante in modo di canzone 
Scherzo. Pizzicato ostinato. Allegro 
Finale. Allegro con fuoco 

Bu konser ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş. nin değerli katkılanyla 
gerçekleştirilmiştir. 

This concert has been realized thanks to a donation from the 
ECZACIBAŞI HOLDING A.Ş. 

BRAHMS: Piyano Konçertosu No.2 
İlk kez 1881'de Budapeşte'de çalınan ve piyano partisi 
Brahms tarafından seslendirilen eser, konçerto değil, 
piyanonun zorunlu (obligato) katıldığı bir senfoni olarak 
nitelendirilir. İlk bölüm komonun sunduğu tema ile girer ve 
ana temanın romantik karakteri belirlenir. Piyanonun cevabı 
pastaral bir hava yaratır. Ana tema gelişir, iki yeni fikir 
doğar; orkestra ve piyano canlı bir soru-cevap oyununu 
sürdürür. İkinci bölüm, ilk bölümün karakterinin aksine 
ateşlidir. Ana tema piyanoda duyulur. Kemanlarda beliren 
ikinci tema fırtınalı bir geceden sonraki güneşli sabah gibidir. 
Ancak Brahms bu düşünceden türlü yan ternalann belirdiği 

mükemmel bir senfonik bölüm yaratır. Üçüncü bölüm solo 
viyolonselin etkili ve yumuşak şekilde sunduğu bir liedle 
başlar: Besteci burada, ilerde besteleyeceği "Immer leiser 
wird mein Schlummer-Uykum gittikçe hafifliyor" liedini 
düşünmüş gibidir. Gençlik hayallerini, rüyalannı yansıtan bu 
lirik bölümde klarnetin yalvaran sesi ikinci temayı belirtir. 
Yine bir liedi, 'Todessehnen-Öiüme Hasret"i hatırlatan bu 
temayı piyanonun zarif, ince eşliği izler. Dördüncü bölüm 
hayatın sevincini ve canlılığını duyuran parlak bir rondodur. 
Bütün bölümler arasında "Konçerto" stiline en yakın olan 
Final'de temayı solo piyano açıklar. Sonra, viyolada beliren 
motifi tahta üfleme çalgılar bir Macar ezgisini andıran şekilde 
geliştirir. Piyano ve orkestra virtüozca bir yanşma ile 
konçertoyu sona erdirir. (Süre: 45') 

ÇA YKOVSKİ: Sen foni No.4 
İlk kez 1878'de Moskova'da seslendirilen bu senfoniyle 
besteci ün kazanmıştır. Çaykovski, sanatının hayranı olan ve 
kendisine geçimi için maaş bağlayan hamisi Bayan Von 
Meck'e yazdığı mektupta eserini şöyle açıklar: "Girişte 
trompetlerde, sonra kornalarda beliren sert ana tema bütün 
senfoninin tohumudur. Mutluluğun hedefine ulaşmasını 
önleyen kaderi canlandınr. Allegra'nun ana teması 
umutsuzluktur. Acaba gerçekleri unutup, hayallere mi 
dalmak daha iyi? Tahta üfleme çalgılar ve yaylılarda 
duyulan bu hayaller kaderin sert temasıyla yok olur. İkinci 
bölüm, acının ayn bir anlatımıdır. Melankoli bizi kapladığı, 
hatıralar bizi sardığı zaman geçmişin hem acı, hem tatlı 
günlerini, gençliğimizi düşünürüz. Ancak hepsi geçmişte 
kalmıştır. Scherzo'da (ki Çaykovski'nin orkestralama sanatına 
örnek olarak gösterilen yaylı çalgılann "pizzicato" çaldıklan 
bölümde) belli duygular değil, kanşık şekiller, arabeskler 
oynaşır içimizde. Serbest kalan hayalimizde türlü fanteziler 
yaratınz. Birden sarhoş bir mujikin (köylünün) şarkısı 
duyulur, uzaktan bir askeri bando geçer. 
Gerçekle ilişkimiz anlamsız, yabancı şekiller ... Dördüncü 
bölüm: Mutluluğu kendi içinizde bulamazsınız, halkın içine 
kanşın; onlann bir bayram günü nasıl eğlendiklerini seyredin. 
Tam kendinizi unutt_uğunuz o anda kader yine belirecek, 
ama onlar sizin kederli olduğunuzu farketmiyeceklerdir. 
Fakat siz de neşelenin, hayat yaşamaya değer". (Süre 40') 





NEW YORK FILARMONI ORKESTRASI 
NE\\1 YORI{ PHILHARMONIC ORCHESTRA 
Şef/Conductor : Zubin MEHTA 
Solistler/Soloists: Joseph ROBINSON, obua/oboe 

Stanley DRUCKER, klarnet/clarinet 
Philip MYERS, korno/horn 

A.DVORAK 
(1841-1904) 

Judith LECLAIR, fagot/bassoon 

Karnaval Uvertürü, Op.92"' 

Carnaval Ouverture, Op.92 

W.A. MOZART Obua, Klarnet, Korno, Fagot ve 
(1 756-1 791) Orkestra için Senfoni Konçertant, 

Mi bemol Majör, KV 297b 

Sinfonia Concertante in E fiat Major, 
KV 297b for Oboe, Clarinet, Horn, 
Bassoon and Orchestra 

Allegro 
Adagio 
Andantina con Variazoni 

ARA/INTERMISSION 

G. CRUMB 
(1929) 

M. RAVEL 
(1875-ı 937) 

Issız Manzara* 
A Haunted Landscape 

Dafnis ve Kloe, Süit No.2 * 
Daphnis and Cloe, Suite No.2 
Lever du Jour (Gün Doğuşu) 
Pantomime (Pandomim* 
Danse Generale (Genel Dans) 

Bu konser New York Rlarmoni Orkestrası1985 Avrupa tumesinin bir 
bölümü olarok CI71BANK/CI11CORP tarafından desteklenmiştir. 
The New York Philarmonic's 1985 tour to Europe is made possible, 
in part, by a generous grant from CITIBANK/CITICORP. 

DVORAK: Kamaval Uvertürü 
Dvorak üç uvertür bestelemiştir. Sık sık konser 
programlannda yer alan bu uvertürler isimlerine dıkkat 
edilmezse, Bohemya stilinde, sağlam yapıda, melodik, sert 
ritimli birer senfoni gibidirler. Bunlardan "Karnaval", 
besleeinin 1892'de yazdığı en sevilen uvertürüdür. Bir 
karnavali tasvir etmeyi değil, karnaval günlerinin ruhunu, 
özünü yansıtmayı amaçlamıştır besteeL (Süre 9') 

MOZART: Sen foni Konçe rtant 
1778 yılında Barok çağ "Concerto Grosso"su üslQbunda 
yazılmıştır. Melodik adagio bölümünde seçkin bir armoni 
zenginliği sergilenir. Son bölümdeki çeşitiemelerde ise 
solistlere ustalıklannı ortaya koyma olanağı sağlanır. (Süre 
19') 

CRUMB: A Haunte d Lan dscape (lssız 
Manzara) 

New York Filarmoni Orkestrası tarafından ısmarlanan eser, 
ilk kez 1984'de aynı orkestra tarafından seslendirildi. 
Orkestrada tahta üflemeli çalgılann üçlü olarak kullanılmasına 

. ek 3 trompet, 2 arp, piyano, vurma ve yaylı çalgılara yer 
verildi. Vurma çalgı gibi değerlendirilen piyano yanında 
Karayip Adalan varil-davullan, bambudan yapılma 
Kamboçya anklung'u. Japon kabuki davullan, Brezilya 
cuica'sı, Apalaş dağlan yöresi santuru gibi vurularak çalınan 
müzik aletleri kullanılıyor. 

*
New York Rlarmoni tarafından plôğa do/durulmuştur. 

Besteci eserini şöyle açıklıyor: "Eserin adı, dünya adı verilen 
gezegende bazı yerlerin bir esrar perdesi ile örtülmüş 
olmasını hissetmemden kaynaklanıyor. Terkedilmiş eski bir 
savaş alanını gezdiğimiz zaman bu yerler bize bazan huşQ, 
bazan korku hissi verir; zaman durmuş sanırsınız. Bu 
manzarayı seyrederken meydana gelen karmaşık ruh halini 
en iyi anlatacak şey de belki müziktir. Eser devamlı tek bir 
bölümden meydana gelmiştir. Birleştirici unsur 2 kontrabas 
tarafından verilen çok pes bir Si bemol notasıyla 
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Recorded by the New York Philharmonic and currently available. 
Steinway Piano 
CBS Masterworks 
Decca, Deutsche Grammophon, New World, RCA 

belirtilmiştir. Bu sesi, alternatif akımın 60 hertz olan frekansını. 
tabiatın değişmez yasası ve bir çeşit 'kozmik vızıltı' şeklinde 
düşündüm. Ancak ne yazık ki. bilim sanatı yeniyor. Fizikçi 
bir dosturnun söylediği gibi alternatif akım da insan 
tarafından belirlenmiştir; ve Si bemol uluslarara ı olmadığı 
gibi, galaksiler arası da değildir". 

RAVEL: Da fnis ve Kloe , Süiti No.2 
İlk kez 1912'de ünlü Diagilef Balesi'nce sahneye konulan 
eser, konusunu Yunan mitolojisinden alır. Konser 
salonlannda genellikle bu. koro eşliği olmayan ikinci süit 
tercih edilir. Süit iki sevgilinin, Dafnis ve Kloe'nin gün 
doğuşundan keçi ayaklı Pan'ın şölenine kadar başlanndan 
geçenleri canlandınr. "Gün Doğuşu"nda sevgilisi kaçınlan 
Dafnis çaresizdir. Fakat Pan'ın yardımıyla Kloe kurtulur. 
"Pandomim"de kavuşmanın sevin iyle Kloe "Syrenx" 
rolünde, Dafnis ise kaval çalan Pan rolünde birbirleıine olan 
sevgilerini belirtirler. "Genel Dans"ta ise Baklls KıLicın'nın ve 
genç çobanların toplu daıısı ile Si.iit sona erer. (Sun? 15') 



Joseph ROBINSON 
New York Filarmoni'ye 1978'de katılan sanatçı Kuzey 
Carolina'da Lenoir kentinde doğdu. Ünlü obuacı Mareel 
Tabuteau ve John Mack'den ders ald� .. Atlanta Senfoni, 
Piedmont Oda Orkestrası ve Clarion Ufleme Çalgılar 
Beşiisi'nde çaldı. 1983'de "Horizons '83" Çağdaş Müzik 
Festivali'nde Tison Street'in "Obua ve Yaylıçalgılar için Mi 
bemol Majör Adagio"sunu ve 1984'de de New York 
Filarmoni tarafından George Rochberg'e sipariş edilen 
"Obua Konçertosu"nun dünya prömiyerini yaptı. Sanatçı 
1984-85 sezonunda New York Filarmoni Orkestrası Oda 
MÜZiği Topluluğu'nun üyesi olarak da çaldı. 

Stanley DRUCKER 
Klarnet eğitimine 10 yaşında Leon Russianoff'la başlayan 
Drucker. 15 yaşında Curtis Müzik Enstitüsü bursunu 
kazandı. 1960 yılından beri New York Filarmoni'nin 1. 
Klarnetisli olan sanatçı, yüzden fazla solo resilalin yanısıra 
Nippon (Japonya) . Stockholm, Malmö, Helsingborgs, 
Hartford, San Antonio, Toronto Senfoni orkestralanyla 
çalıştı. Cleveland, Guarneri, ve Juilliard dörtlüleriyle 
konserler verdi. Çağdaş Amerikalı bestecilerin klarnet için 
yapıtlannı ilk kez Orueker seslendirmiştir. 

Philip MYERS 
1980 yılında New York Filarrnoni'ye katılan Myers, 
indiana'da Elkart kentinde doğdu. Pittsburg Carnegie-Mellon 
Üniversitesi'nde eğitim gördü. Amerika'daki belli başla 
senfoni orkestralannda çalıştı. Sanatçı aynı zamanda New 
York Filarmoni Oda Müziği Topluluğu üyesidir. 

Judith LECI.AIR 
New York Filarmoni'ye 198l'de katıldı. Shirley Curtiss'in 
öğrencisi olan sanatçı, Settlement Müzik Okulu'nda, daha 
sonra Eastman Müzik Okulu'nda Prof. K.D. Van Hoesen'le 
çalıştı. Juilliard ve Mannes müzik okullannda ders veren 
Leclair, aynı zamanda New York Filarmoni Oda Müziği 
Topluluğu üyesidir. 

ıs 



NEW YORK FİIARMONİ ORKESTRASI 
1842'de kurulan Orkes1ra ilk konserini aynı yıl, Filarmoni 
Derneği'nin kurucusu ve başkanı olan Ureli Coreili Hill 
yönetiminde verdi. Orkes1ranın şefliğinde Theodore Eisfeld, 
Cari Bergmann, Leopold Damroch, Anton Seidl, Emi! Paur 
gibi ünlü müzikçiler de bulundu. 1902 yılında, New York 
Filarmoni Orkestrası'nın 70 yıl boyunca merkezi olan 
Carnegie Hall'ün yapımına önayak olan Walter Damrock 
şefliğe getirildi. Weingartner, Safonoff, R.Strauss, 
Mengelberg gibi konuk şeflerden sonra 1909'da arkesıranın 
ülke içindeki ilk turnesini gerçekleştiren ve konserlerin 
sayısını arttıran Gustav Mahler yönetici oldu. Josef Stranksy 
zamanında ise Gençlik Konserleri 1914'de başladı. 
Orkes1ranın ilk plak 'kaydı 191 7'de yapıldı. 1921'de başlayan 
�engelberg'in döneminde, B.Walter, W.Furtwaengler, 
LS1ravinski, M.Ravel ve A.Toscanini gibi çok ünlü besteci ve 
şefler orkes1rayı konuk olarak yönetti; 1922'de New York 
Şehri ilk radyo yayınma başlandı ve aynca stadyumda halkın 
ucuz konserler dinlemesi sağlandı. 1924'de ise çocuklar için 
konserler düzenlendi. 1928'de Orkes1ra, New York Senfoni 
Orkestrası ile birleşti. 1929'da A.Toscanini şef oluyor ve 
1930'da Avrupa turnesiyle önemli müzik merkezlerinde 
Orkes1ra ününü pekiştiriyordu. Aynı yıl, 38 yıl boyunca 
sürecek olan ve bütün Amerika'da dinlenen radyo konserleri 
başladı. 1936'da efsanevl Toscanini'den sonra John 
BarbiraHi arkesıranın başına geçti. 1941'den 1943'e kadar 
S.Koussevitzky, B.Walter, F.Reiner ve A.Toscanini konuk 
şef olarak görev aldılar. Orkes1ranın 100. Kuruluş 
Yıldönümü Konseri'ni de yöneten Arthur Rodzinski, 1943-
47 yıllan arasında yöneticilik yaptı. Bu arada konuk şef 
olarak P.Monteux, George Szell, Darius Milhaud ve o 
zaman yardımcı şef olan Leonard Bernstein ilk kez kürsüye 
çıktılar. Bruno Walter'in iki yıl süren şefliğinden sonra, 
Leopold Stokowski ve Dimitri Mitropoulos şefliği paylaştı. 
1957'de Leonard Bernstein'ın bu görevi devralışına kadar 

1951 ve 1955 Edinburg Festivallerine katılınıyor, ikinci 
Avrupa turnesi gerçekleşiyordu. Amerika'da doğan ve müzik 
eğitimini orada tamamlayan ilk şef Leonard Bernstein 
1957'de-arkesıranın başına geçti. Bernstein'in l l  yıl süren 
yöneticiliğinde olumlu gelişmeler sürdü. Bunlara plak ve 
radyo çalışmalan dışında başanlı televizyon programlan da 
eklendi. "Genç Adamın Kanserleri" TV dizisi eğitim 
televizyonu dalında tüm ödülleri kazanarak yeni bir çığır 
açıyordu. 1962'de Filarmoni'nin bugünkü yeri olan Avery 
Fisher Hall'a taşınmasıyla çalışmalan daha da gelişti. Andre 
Kostelanetz'in düzenlediği ve yönettiği Promenade Konserleri 
başladı, önemli besteciler adına festivaller düzenlendi. 
1965'de başlayan ücretsiz açıkhava konserlerinde, 
Steinberg'in yönettiği ilk konserde 70.000 kişi ile dinleyici 
rekoru kınldı. 1983'de ise bu konserleri 225.000 kişi 
izliyordu. 1969 yılında Filarmoni'nin tarihinde ilk defa 
Leonard Bernstein'a "Ömür Boyu Onur Şefliği" ünvanı 
verildi. Bu arada G.Szell müzik danışmanı ve kıdemli konuk 
şef seçildi. 1971-77 arası ilk kez bir Fransız şefliğe atandı: 
Pierre Boulez. 1978'de Los Angeles Filarmoni Orkestrası'nın 
16 yıl şefliğini yapmış olan Zubin Mehta'nın arkesıranın 
başına getirilmesiyle yeni bir çığır açıldı. İsrail Filarmoni 
Orkestrasının ömür boyu şefi ünvanı verilen Mehta'nın halen 
New York Filarmoni Orkestrası ile 1990 yılına kadar kontratı 
var; sanatçı böylece bu orkestranın başında en uzun süre 
kalan şef olacak. 
191 7'deki ilk plak kaydından bu yana Orkestra en önemli 
plak firmalan adına 800 albüm doldurdu. 7.3. 1982'de New 
York Filarmoni Orkestrası onbininci konserini Zubin Mehta 
yönetiminde vererek yine erişilmesi güç bir rekor kırdı. Son 
kırk yıl içinde 160 eserin ilk seslendirilişini gerçekk:ştiren 
Orkestra, 44 ülkenin 337 şehrinde konser verdi. Uç yurtdışı 
turnesine mali yardım yapan Citibank N.A. 1985 yılı 
turnesine de önemli katkılarda bulunmuştur. 





FILARMONIA KOROSU ve ISTANBUL DEVLET OPERA OR 
PHILHARMONIA CHORUS and ISTANBUL STATE OPERA 
Şef/Conductor 
Koro Şefi/Chorus Master 
Solistler/Soloists 

G.F.HAENDEL 
(1685-1759) 

: Richard ARMSTRONG 
: Andrew GREENWOOD 
: Elaine WOODS, soprano 

Penelope WALKER, alto 
Richard MORTON, tenor 
Matthew BEST, bas/bass 

"Mesih" Oratoryosu 
Messiah 

HAENDEL: Mesih Oratoryosu 
Haendel'in en ünlü ve günümüzde de en çok seslendirilen 
oratoryosu Mesih'tir. Bunun nedeni, 1742'de Dublin'de bir 
Yardım Derneği yararına dinleyicilere sunulan eserin 
konusunun halka daha yakın gelmesi ve ayrıca gerçek bir 
deha ürünü olmasıdır. Haendel'in diğer oratoryoları gibi 
Mesih de üç bölümlüdür. İlk bölümde İsa'nın doğuşu, ikinci 
bölümde çektiği acılar ve tekrar dirilişi (Basübadelmevt), 
üçüncü bölümde tüm ölümlülerin ruhlarının huzura 
kavuşmasının duyurulması ve kutsanması işlen ir. Koroya eşlik 
eden orkestra genellikle yaylı çalgılar ve klavsen üzerine 
kuruludur. Zaman zaman obua ve fagot bu çalgılara katılır. 
İkinci bölümün sonunda yer alan "Hallejuya"da ise trompet 
ve timpani doruk noktasını parlaklaştınrlar. 

Bu konserler PAMUKBANK A.Ş.'nin d�li katkılanyla 
gerçekleştirilmiştir. 
These concerts have been realized thanks to a donation from 
PAMUKBANK A.Ş. 

Richard ARMSTRONG 
Leicester'de doğdu. Org ve müzik eğitimini yapmak üzere 
1961'de Cambridge Corpus Christis College'ine girdi. 
1966'da Covent Garden Kraliyel Operası'na katıldı. Solti, 
Giulini, Kubelik ve Klemperer gibi ünlülerle çalışma olanağını 
buldu. 1968'de Galler Ulusal Operası'na katıldı; 1973'de 
Müzik Direktörü oldu ve otuzdan fazla opera yönetti. 
Yönetimindeki Galler Ulusal Operası ile İspanya , Portekiz, 
Doğu ve Batı Almanya'ya turneler yaptı. Ayrıca Filadelfiya, 
Paris, Berlin ve Hollanda operalarında eserler sahneye 
koydu. Kraliyel Operası ile Covent Garden'da. İngiliz Ulusal 
Operası ile İskoç Operasında başarılı çalışmalar yaptı. Opera 
çalışmaları yanı sıra Halle. Liverpool. Birmingham. İskoç, 
Bournemouth orkestralannı da yönetti. 



ESTRASI 
)RCHESTRA 

Etaine WOODS 
Lancashire'da doğdu. Oxford'da matematik okudu ve daha sonra 
Manchester Kraliyel Müzik Koleji'nde Elisie Thurston ile müzik çalıştı. 
1979/80 sezonunda Kent Operasında sahneye çıktı ve aynı 
toplulukla Edinburg Festivali'ne katıldı. 1980'de Singers Toplu i uğu ile 
Fiordiligi'yi söyledi . Batigniano (İtalya) Festivali'ne Haendel'in 
Tolomeo'suyla katıldı. 1980-84 yıllan arasında Almanya'da çeşitli 
konser ve resilaller veren sanatçı, 1984 yılında Galler Operası'na 
katıldı. 

Penelope W ALKER 
Manchester'de doğdu. Guildhall Müzik Okulu ile Ulusal Opera 
Stüdyosunda eğitim gördü. Kazandığı burslarla Münih ve Paris'te 
çalışma olanağını buldu. 1 979'da Galler Genç Şarkıcılar Yanşmasında 
birinci_oldu . Kraliyel Filarmoni, Londra Filarmoni, Halle ve İskoçya 
Oda, lskoçya Ulusal, Liverpool Kraliyel Filarmoni orkestralan ile 
çalıştı . Almanya, Fransa, Belçika, Yunanistan ve Avusturya'da 
konserler veren sanatçı, 1981 'de Zubin Mehta yönetimindeki Berlin 
Filarmoni ile Haendel'in Mesih Oratoryosuna solist olarak katıldı. 

Richard MORTON 
1952'de Yorkshire'de doğdu. 1970'de Cambridge Kings College'inin 
koro bursunu kazandı. Modern diller üzerine eğitim gören ve 
repertuannda 500 yıllık müzik tarihinden yapıtlar bulunan Morton, son 
bir iki yıl içinde ülkesinin en yetenekli genç tenorlan arasına girdi. 
1978'de Kraliyel Sanat Derneği'nin bursu ile İtalya'da Tito Gobbi ile 
çalıştı. Hollanda, Polonya. Almanya, İtalya ve İsrail'de konserler 
veren sanatçı, 1983 Cheitenham ve 1984 Edinburg Festivallerine 
katıldı. 1985 Şubatında Haendel'in 300. Doğum yılı nedeniyle 
besleeinin doğduğu şehir Halle'de "Timurlenk" operasında Beyazıd 
rolüyle sahneye çıktı. 

Matthew BEST 
1957'de doğdu. Cambridge Kings College'de koro eğitimi gördükten 
sonra Ulusal Opera Stüdyosunda Schwarzkopf, Gobbi gibi ünlülerle, 
1977-80 arasında da Otakar Kraus ve daha sonra da Robert Lloyd 
ile çalıştı. 1980'de Kraliyel Operasına girdi ve Muti, Davis, 
Mackerras, Mehta, Haitink ve Svetlanov gibi ünlü şefierin 
yönetiminde söyledi . Daha sonraki yıllarda Galler Ulusal Operası ile 
Glyndebourne Operasında sahneye çıktı. Orkestralar eşliğinde 
söyleyen ve resilaller veren Best, 1973'de "Corydon" Şarkıcıları ve 
Oda Orkestrasını kurdu, topluluğuyla festivaliere katıldı . 1979 
Aldeburg Festivalinde kendi operası olan "Aiice"i iki kez yönetti. 

Elaine WOODS Penelope WALKER 

• 2.3 7 1985 
e 18 30/6.30 pm 
e Aya İrini 

FİIARMONİA KOROSU 
Başkan : John Chumrow 
Yard. Koro Şefi: Andrew Greenwood 
1982'de 25. yılını kutlayan koro, 1957'de Filarmonia Orkestrası'nı 
tamamlayıcı unsur olarak ve Otto Klemperer yönetiminde 
Beethoven'in senfonilerinin plağa doldurulabilmesi için Walter Legge 
tarafından kuruldu. 
Koro daha sonra Walton'un "Belshazzar's Feast"ini besleeinin 
yönetiminde, "Lucia di Lammermoor"u Seralin yönetiminde ve 
Verdi "Requiem"i de Giulini yönetiminde plak kayıtlarını 
gerçekleştirdi. 
Legge'nin İngiltere'den ayrılmasından sonra, 1964'de Koro, 
üyelerinden seçilen bir heyet tarafından yönetilmeye başlanarak 
sağlam temellere oturdu ve bağımsız bir topluluk haline geldi. İlk 
çalıştıncısı Wilhelm Pitz tarafından kurulan mükemmellik geleneği 
Walter Hagen-Groll. Norbert Balatsch ve Heinz Mende tarafından da 
sürdürüldü. Genç İngiliz müzisyenlerini destekleme politikasını 
benimseyen Koro'nun yardımcı şeflik görevini daha önce Kraliyel 
Operası ve Covent Garden'da çalışan ve halen Galler Ulusal Operası 
Koro Şefi olan Andrew Greenwood yapmaktadır. 
Koro, çeşitli mesleklere sahip amatör sanatçılardan kurulmuştur. 
Üyelerin hepsi koronun provaları ve İngiltere ile yurtdışındaki 
konserleri için zamanlarının önemli bir kısmını seve seve vermeleri 
koronun başarısının nedenidir. 
Konserlerini genellikle Londra'da Royal Festival ve Royal Albert 
Hall'da veren koro, Filarmonia Orkestrası ile de sıkı bir işbirliği 
içindedir. Ancak bağımsız bir kuruluş olması. İngiltere ve Avrupa'da 
birçok olanakları değerlendirmesini kolaylaştırmaktadır. 
Koro Tristan ve İsolde. Fidelio, Macbeth, Turandot, Aida ve La 
Gioconda gibi operalarda Bumbry, Caballe, Janowitz, Nilsson ve 
Vickers gibi çok ünlü solisliere eşlik etmiştir. 1982 yazında İtalya'nın 
Toskana ilinde Montepulcian.o'da Hans Werner Henze tarafından 
kurulan Müzisyenler Atölyesi Festivali'ne Mahler'in 2. Senfonisi ile ve 
Byrd, Weelkes ve Monteverdini'nin eserlerinden oluşan A Capella 
konseri ile katıldı; Puccini'nin 'Manon Lescaut' operasında da kendi 
içinden çıkardığı küçük bir koro ile söyledi . Koro, İtalya turnesi 
sırasında Milano Teatro alla Scala'da. Parma'da Teatro Regio'da. 
Floransa'da Maggio Musicale'de başarılı konserler verdi. 
Koro 1985 yılı sonuna kadar 9 ülkede, 8 şef ve beş büyük Londra 
orkestrası, Halle, Berlin ve Viyana Filarmoni, Boston Senfoni ve 
Paris Orkestrası'nın da dahil olduğu 30'dan fazla orkestra eşliğinde 
konserler verecektir. 
İlk plakları olan Beethoven'in 9. Senfonisi'nden sonra Koro, önemli 
birçok plak doldurmuştur ve bunlardan sonuncusu ise Carlo 
Maria Giulini yönetimindeki Filarmoni Orkestrası eşliğinde Rossini'nin 
"Stabat Mater''idir. 

Bu konserler İngiliz Kültür Heyeti, İstanbul Türk-İngiliz Kültür Dem� 
ve Shell Co. of Turkey Ltd. 'nin değerli işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. 
These concerts have been realized with the ualuable cooperotion of 
the British Council, Istanbul Turco-British Association and Shell Co. 
of Turkey Ltd. 

Richard MORTON Matthew BEST 
1 9  



20 

DEVLET lffiNSERVATUVARLARI ORK-ESTRA-ve-KOROSU 
ORCHESTRA AND C HO RUS OF THE STATE C9NSERVA 
Şef Conductor 
Koro Şefi Chorus Master 
Koro Şef Yard. 
Asst. Chorus Master 
Solistler Soloists 

L.van BEETHOVEN 
( ı  770-1827) 

ARA INTERMISSION 

A.A. SAYGUN 
(1907) 

U.C. ERKiN 
(1906-1972) 

: Rengim GÖKMEN 
: Gökçen KORAY 

: Seval IRMAK 
: Leonard BRUMBERG, 

piyano/piyano 
Mihaela MARTIN, 
keman violin 
Reşit ERZİN, viyolonsel cello 
Işın GÜYER, mezzo soprano 
Erol URAS, tenor 
Mesut İKTU, bariton 

Üçlü Konçerto, 
Do Majör Op.56 
T riple Concerto 
in C Major Op.56 
Allegro 
Largo 
Rondo alla Polacca 

Eski Üslupta Kantat 
(Solo, Koro ve Orkestra için) 
Cantata in the Old Style 
For Solo. Choir and Orchestra 
(Söz Wording by: 
Behçet Kemal Çağlar) 

Köçekçe 

BEElHOVEN: Üçlü Konçerto 
İlk kez 1808'de çalınan bu eserin pek sık 
seslendirilmemesine çeşitli nedenler gösterilir: Önce bir Barok 
çağ "Concerto Grosso" oluşunun öne sürülmesi ve 
anlaşılamaması, sonra da üç usta solisti bir araya 
getirmekteki zorluk bu eserin, bestecinin yaşamı boyunca 
ancak bir kez yorumlanmasına neden oldu. Sonat formunda 
yazılmış olan eser bir "Konçertant Senfoni" havasını taşır. 
Oda müziği tarzındaki canlı ve dengeli bir girişten ( Allegra ) 
sonra, 'Largo'da viyolonselin belirgin sololan güzel bir 
kontrast yaratır. Son bölüm canlı bir polonez ritminde her üç 
çalgıya, özellikle piyanoya parlak bir yorum gösterme imkanı 
verir. (Süre 35') 

SA YGUN: Eski Üslupta Kantat 
1941'de yazıldı ve aynı yıl Ankara'da Halkevlerinin kuruluş 
yıldönümü dolayısıyla bestecinin yönetiminde seslendirildi. 
Bu tarzda yazılan ilk Türk eseri olan Op.19 Kantat, 
bestecinin, ünlü oratoryosu "Yunus Emre"yi (1946) 
yaratmadan önce yaptığı başanlı bir denemedir. Sözleri 
Behçet Kemal Çağlar'ın İstikiSI Savaşı ile ilgili "Karanlıktan 
lşığa" adlı şiirinden alınmıştır. Kantat soprano, tenor, bas 
sololan, koro ve orkestra için yazılmış sekiz bölümden 
meydana gelmiştir. (Süre 21') 

1. Koro: 
Karanlık siniyer boz topraklara 
Güneş yok, ateş yok, eş yok 
Tufan, kasırga, cehennem 
Artık bayrak bile kanıyan bir yara. 

2. Tenor: 
Ne gökten bir haber, ne yerde bir iz 
Artık her şey bitti, herkes ümitsiz 
Güneş çoktan söndü, yıldız da, ay da. 

3. Soprano: 
Kapasamda gözOmU görecek dUş kalmadı 
A!jlamak istiyorum, gözUmde yaş kalmadı 
GönlUmU doyurmaya a!jusuz aş kalmadı 
Ba!jnma basmak için yolumda taş kalmadı. 

4. Koro: 
Tannm, ey Tannm yerin usıu albndan da beter 
Açılsın kapılann, yeter. 
Yalvanyoruz sana 
Sonsuz göklerinden bir ışık gönder. 

5. Bas: 
Ey dipsiz kuyuda gUn sayıkiayan 
Yumma gözlerini, vakittir uyan 
Dalgalan ey deniz, yırtıl ey perde 
Ey maden örsten kalk, parla ellerde 
Yetişir boşlukta aranan ey el! 
Kör! Aç gözlerini, dilsiz dile gel, 
Ey dipsiz kuyuda gUn sayıkiayan 
Yumma gözlerini, vakittir uyan! 

6. Koro: 
lniyor damla damla ruhlara nur, 
Biten her şey başlıyor şimdi, 
Demird demiri dövme!je geldi. 

7. Koro: 
Zafer, Zafer 
Ey susuz çeşmelerin sel olan suyu, 
Gel ki zemzem olsun eski kör kuyu 
Başımızda güneş, kalbimizde eş, 
Her fikir bir ışık, her his bir ateş 
Gözler açıldı, çözUldu diller 
Dudaklar kuru, çorak gönüller 
Zafer, zafer 
Gel ey susuz çeşmelerin sel olan suyu 
Gel ki zemzem olsun eski kör kuyu 

8. Koro: 
Go n do!juyor, ışık bir deniz gibi 
Gomuş taşlar uzansın nur pınanna, 
Gun do!juyor UstumUzden, gönlumUzden 
Selam güneşe, aşka, 
Aydın ufuklara, hayata selam! 

ERKiN: Köçekçe 
Eski İstanbul'da, kadın ve erkekler ayn ayn eğlenirler, 
"KÖÇek" adı verilen kadın kılığına girmiş erkekler çalgı veya 
şarkı eşliğinde dansederlerdi. Işte besteci bu eğlencelerde 
çalınan müziklerden "Karcığar" ve "Hicaz" makamındaki bazı 
?rnekleri derleyerek "Köçekçe" Süitini meydana getirmiştir. 
Ilk kez 1943'de E.Praetorius yönetiminde Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrasınca seslendirilen bu renkli eser, Erkin'in 
en çok sevilen bestesi olmuştur. (Süre 9') 



TOIRES 
Rengim GÖKMEN 
1955'de Istanbul'da dogdu. ı964'de Ankara Devlet Konservatuvarı 
piyano bölümüne girdi. Daha sonra kompozisyon bölümünde 
! .Baran ve A.Saygun'un öğrencisi oldu. ı978'de mezun oldu ve bir 
yıl süreyle H.Şimşek'le şeflik öğrenimi gördü. ı975'de devlet 
bursuyla İtalya'ya gitti. Santa Cecilia Konservatuvannda M.Pradella 
ve P.Bellugi'nin öğrencisi oldu. Daha sonra Santa Cecilia Ulusal 
Akademisi'nde F.Ferrara ile çalıştı . ı978'de mezun oldu ve aynı yıl 
Siena Chigiana Akademisi'nden "Diploma di Merito" aldı. Daha 
sonra Roma Radyo ve lV Orkestrasında M.Pradella'nın 
yardımcılı�ını yaptı. ı979'da Ferrara yönetimindeki yüksek ihtisas 
kursunu başarıyla bitirdi ve Santa Cecilia Ulusal Akademisi 
Orkestrasını yönetti . ı980'de San Remo'da Gino Marinuzzi 
Uluslararası Genç Şefler yarışmasında ödül aldı. Franco Medori, 
Mikhail Homitzer, James Campbell. Stefan Ruha, Aleksey 
Skavronska gibi solisliere eşlik etti . Rengim Gökmen halen Ankara 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müzik Direktörü ve birinci şefidir. 

Leonard BRUMBERG 
Rusya'da dogan sanatçı 5 yaşında, babasının arkadaşı olan 
Şostakoviç'in dikkatini çekti ve 9 yaşında Moskova'daki "Yetenekli 
Çocuklar Müzik Okulu"na girdi. Moskova Konservatuvannda 
Şostakoviç ve Heinrirh Neuhaus'un öğrencisi oldu. Daha sonra 
Moskova Gnessin Akademesinde Neuhaus'un asistanı oldu ve aynı 
akademide 20 yıl süreyle piyano dersleri verdi. ı98ı 'de Viyana'ya 
yerleşen Brumberg, ı982'den beri Viyana Konservatuvannda 
öğretmendir. Çok geniş bir repertuara sahip olan sanatçı, Avrupa 
ülkelerinde resilaller ve orkestra eşli�inde konserler vermektedir. 

Mihaela MARTIN 
ı958'de Romanya'da dogdu. Keman derslerine 5 yaşındayken 
babasıyla başladı ve daha sonra Prof. Elena Schmitzer'le sürdürdü. 
ı2 yaşında ilk konserini verdi, ı6 yaşından itibaren Romanyalı ünlü 
kemancı Stefan Gheorghiu ile çalıştı. Ulusal ve uluslararası birçok 
yarışmaya katılan sanatçı ı 972 Genç Kemancılar Ulusal 
Yarışmasında Altın Lir, ı972-73 Prag "Concertino" Uluslararası 
Yarışmasında Şeref Diploması, ı977 Bordeaux "Mai Musical" ve 
Genç Solistler Festivalinde Altın Madalya, Moskova ı978 Çaykovski 
Uluslararası Yarışmasında İkincilik, ı978 Sion (İsviçre) "Tibor Varga" 
Yarışmasında birincilik . aynı yıl Montreal Uluslararası Genç 
Kemancılar Yarışmasında ikincilik aldı. Sanatçı Bulgaristan, 
Yugoslavya, Fransa, Sovyetler Birli�i, İtalya, Hollanda, Finlandiya, 
Polonya ve Meksika'da konserler verdi. 

Leonard BRUMBERG Mihaela MARTIN 

• 3.7 . ı985 
e 2 1 .30/9 30 m 
e Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salonu 

Reşit ERZİN 
ı939'da İstanbul'da dogdu. ı957'de İ .B .Konservatuvanna girdi, bu 
arada İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümüne devam etti ve 
ı963'de her iki okuldan da mezun oldu. Bir süre E .Mainardi ile 
çalışan sanatçı, yurtiçinde ve dışında resilaller verdi, orkestralar 
eşli�inde çaldı . Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Yunanistan ve 
ı 984 sonunda da Sovyetler Birli�i'nde bir dizi başarılı konserler verdi. 

Işın GÜYER 
Psikoloji öğrenimi gördü�ü New York'da aynı zamanda Müzik 
akademisi Şan Bölümünde Daniel Ferro ve Cesare Longo'nun 
öğrencisi oldu. Türkiye'ye döndükten sonra İ .B.Konservatuvannı 
bitirdi ve İtalya'da Siena Müzik Akademisinde Gino Bechi ile çalıştı . 
Bir süre Brüksel Kraliyel Operasında görev alan sanatçı, Hollanda, 
Belçika, Almanya ve İtalya'da resilaller verdi. Işın Güyer halen 
İstanbul DevletOperası solistidir. 

Erol URAS 
İ .B .Konservatuvan ile İktisadi Ticari İlimler Akademisinde okudu. 
1965-70 yılları arasında İstanbul Şehir operasında solist-tenor olarak 
görev yaptı. Şehir Operasının kapanmasından sonra İ .B.Şehir 
Tiyatrolannda koro yönetmeni olarak çalıştı. Sanatçı ı973 yılından 
beri İstanbul Devlet Operası solistidir. 

Mesut İKTU 
Ankara'da dogdu. ı962'de Ankara Devlet Konservatuvarına girdi . 
E .Heinrichs ve Saadet ikesus-Altan ile çalıştı ve ı970'de mezun 
oldu. Aynı yıl devlet bursuyla Almanya'ya gitti. Berlin Yüksek Müzik 
Okulunda Prof .H.Brauer, Prof. H .  Schmitd-Rhein ile çalıştı. Sanatçı 
halen İstanbul Devlet Operası solisli ve İstanbul Devlet 
Konservatuvarı öwetim üyesidir. 

Reşit ERZİN 

Erol URAS Mesut İKTU 21 
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Şef;Conductor : Lamberto GARDEW 
Solis!! Soloist : Janos MATE, keman/violin 

F.TÜZÜN 
(ı929-ı977) 

R.STRAUSS 
( ı864-ı949) 

M.BRUCH 
( ı838-ı 920) 

Türk Kapriçyosu 
Capriccio a la T urque 

"Rosenkavalier" Süiti/Suite. Op.59 

Keman Konçertosu No.l  
Sol minör Op.26 
Violin Concerto No. ı 
in G minor Op 26 
lntroduction. Allegro moderato 
Adagio 
Finale. Allegro energico 

ARA/INTERMISSION 

G.BIZET 
( ı838-ı875) 

Senfoni Do Majör 
Symhony in C Major 
Allegro vivo 
Adagio 
Scherzo (Allegro vivace) 
Allegro vivace 

Bu konser NETAŞ Northem Electric Telekomünikas!,X)n A.Ş.'nin 
değerli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. 

This concerl has been realized thanks to a donation from the 
NETAŞ-Northem Electric Telekomünikasyon A.Ş. 

TÜZÜN: Türk Kapriçyosu 
ı956'da Münih'te bestelenen ve ilk kez ı957 Ocak ayında 
aynı kentte, Adolf Mennerich yönetimindeki Münih 
Filarmoni Orkestrası tarafından seslendirilen bu eser, yine bir 
Münih orkestrası tarafından çalınıyor. Türk Kapriçyosu, Türk 
Halk Müziği ezgilerinin ustaca ve dinamik olarak kullanışı ile 
ilgi çeker. (Süre 7') 

STRAUSS: Rosenkavalier Süiti 
Besteci, ilk kez ı91l'de sahneye konulan 'Rosenkavalier
Güllü Şövalye' operasından kısailarak ve bazı çalgılan da 
azaltarak bir orkestra süiti düıenlenmiştir. Operanın her üç 
perdesinden seçilen bölümler, özellikle ikinci perdeden 
Sophie'nin aryası ve ünlü vals bu süitin ilgi ile dinlenmesini 
sağlamıştir. (Süre 13') 

BRUCH: Keman Konçertosu No. l 
Besleeinin birçok eserinden günümÜZe kalan bu en önemli 
bestesini, çeşitli düıeltmelerden sonra ilk kez 1867'de ünlü 
kemancı Joachim seslendirmiştir. Teknik ustalık kadar 
duygulu bir çalışı da gerektiren konçertonun ünlü ikinci 
bölümü ı9. yüzyıl keman repertuannın en güıel, en lirik 
"Adagio"lanndan biridir. (Süre 24') 

BIZET: Do Majör Senfoni 
Carmen'in ünlü besleeisi Bizet'nin ı855'de, 17 yaşındayken 
yazdığı senfoni, ancak ı935'de, ölümünden 60 yıl sonra 
Paris Konservatuvar Kitaplığında bulunup seslendirilebildi. 
Alman romantik bestecilerinin ve Ressini'nin etkisini 
yansıtmasına rağmen taze ve canlı olan senfoninin 1. 
bölümünde neşeli, hareketli giriş ve obuanın süslü ezgisiyle 
iki zıt karakter canlandınlır. Adagio'daki etkileyici obua solosu 
ve Bach'ın kontrpuan yapısını andıran fugato. Barok üslupta 
19. yüzyıl duygusallığı ile işlenmiştir. Kır havasının neşesini 
yansıtan 'Scherzo', uzmanlarca 'Arlesienne' süitlerinin 
habercisi olarak nitelendirilir. Son bölüm, "Perpetum Mobile" 
sürekli hareket karakterinin hakim olduğu yorulmak bilmez 
gelişmelerle etkileyicidir. (Süre 29') 

MÜNİH RADYO ORKESTRASI 
ı949'da kurulan Orkestra, Eugen Jochum. Rafael Kubelik 
gibi çok ünlü şefierin yönetiminde çalıştı. Klasiklerden 
müzikallere kadar çok geniş repertuarı ile Münih Radyosu 
için gerçekleştirdiği sayısız prodüksiyonlann yanı sıra salon 
konserleri de vermektedir. Werner Schmidt-Boelcke. Kurt 
Eichhorn, Heinz Wallberg ve Lamberto Gardelli 
yönetimindeki Orkestra Julia Migenes. Placido Domingo. 
Felicia Weathers, Ulf Hölscher. Annelise Rothenberger. 
Heinrich Schiff, Dietrich Fischer-Dieskau gibi ünlü sanatçtiara 
da eşlik etmiştir. Münih Radyo Orkestrası bu yoğun 
uğraşıları dışındaAvrupa'nın birçok ülkesinde konserler de 
vermektedir. 
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MUNIH RADYO ORI<ESTRASI 
MUNICH RADIO ORCHESTRA 
Şef /Conductor : Hikmet ŞiMŞEK 
Solist/Soloist : Gülsin ONAY, piyano/piano 

C.M. WEBER 
(1786-1826) 

U.C.ERKİN 
(1906-1973) 

"Oberon" Uvertürü /Ouverture 

Piyano Konçertosu 
Piano Concerto 
Allegro 
Andante 
Scherzo 
Andante-AIIegro (Rondo) 

ARA/INTERMISSION 

N.RİMSKİ-KORSAKOF 
(1844-1908) 

"Şehrazat" Senfonik Süiti, Op.35 
"Scheherazade" Symphonic Suite, Op.35 

1. Giriş-Deniz ve Sindbad'ın Gemisi 
Introduction-The Sea and Sindbad's Ship 
(Largo e maestoso-AIIegro non troppo) 

2. Prens Kalender'in Öyküsü 
The T ale of the Kalender Prince 
(Lento. Andantino-AIIegro molto) 

3. Genç Prens ve Prenses 
The Young Prince and the Young Princess 
(Andantino quasi allegretto) 

4. Bağdat'ta Şenlik-Deniz-Geminin, ÜZerinde tunç bir 
savaşçı bulunan kayalık önünde parçalanması-Bitiş 
Festival at Bagdad-The Sea-The ship goes to pieces on 
a rock surmounted by a bronz warrior-Conclusion 
(AIIegro molto frenetico) 

WEBER: Oberon Uvertürü 
Weber'in diğer operası "Euryanthe" gibi, son operası İngilizce 
yazılan "Oberon" da metnin uygun olmayışı nedeniyle başan 
kazanamamış ve ilk kez 1826'da Londra'da sahneye 
konulan eserden ancak, erken romantik çağın gÜZel 
ürünlerinden biri sayılan "Uvertür" kalmıştır. 'Ailegro' 
temposundaki uvertürün ağır girişi birkaç ölçü sonra bir 
masal dünyasını canlandınr. Periler ülkesi kralı Oberon'un 
esrarlı kornosu cinleri, perileri çağınr; tahta üfleme çalgılann 
ince, nazik tonlamalan, yaylı çalgılann ince örülü figürleri ve 
kadanslan, trompetlerdeki hafif marş ritmi ani bir darbe ile 
kesilir. Sihir bozulmuştur. 'AIIegro' soylu şövalye Hüon'un 
aşkı uğruna giriştiği savaşı yansıtır. Hüon'un rüyasında görüp 
aşık olduğu Harun Reşid'in kızı Rezia'ya duyduğu hisler 
klarnetin içli melodisiyle belirtilir. Rezia'nın cevabı yaylı 
çalgılarda önce hafif, sonra parlak bir şekilde işitilir, eser 
aşkın zaferiyle biter. Kral Oberon bu masalımsı serüveni 
bütünüyle dÜZenleyerek mutlu bir finalle, bir düğünle sona 
erdirmiştir. (Süre 9') 

ERKiN: Piyano Konçertosu 
Alfred Cortot'nun da teşvikiyle 1942'de yazıldı ve aynı yıl , 
adadığı eşi Ferhunde Erkin tarafından ilk kez çalındı. 
İstanbul'da ilk kez 1950'de yorumlanan konçertoda hem 
geleneksel, hem de halk mÜZiğimiz işlenmiştir. 'AIIegro' iki zıt 
tema ÜZerine sonat biçimindedir. Gelişimdeki (developman) 
'fugato'dan sonraki 'crescendo'yu piyanonun kadansı izler: 
onun ardından tema yeniden belirir. İkinci bölüm ise 'Lied' 
(A-B-A) şeklindedir. Saba makamına benzeyen ara tema 
bas-klametle duyulur. Üçüncü bölüm 'Scherzo' çok hızlı yedi 
vuruşlu Karadeniz oyun havası karakterinde. buna bağlı olan 
'Trio' ise klarnet taksimi niteliğindedir. Taksimden sonra 
'Scherzo'nun ana teması kemençe biçiminde yaylı çalgılarda 
duyulur. Dördüncü bölüm piyanonun 'Andante' solosuyla 
başlar. Bölüm bir halk temasının 'AIIegro' temposundaki 
rondosu ile sürer ve ilk bölümdeki ezginin tekranyla sona 
erer. (Süre 27') 

RİMSKİ-KORSAKOF: Şehrazat 
Besleeinin orkestrayı olağanüstü kullanışına örnek olarak. 
konusunu 1001 Gece Masallan'ndan alan bu renk ve şiir 
dolu süit gösterilir. Zalim Sultan Şehriyar geceyi geçirdiği her 
kadını ertesi sabah öldürtmektedir. Başvezirin akıllı ve güzel 
kızı Şehrazat 1001 gece sürükleyici masallar anlatır. Bunlan 
merak1a dinleyen Sultan Şehrazafı öldürtemez ve onunla 
evlenir. Bu masallardan esinlenerek yazılan eserde. girişte 
orkestradan işitilen sert ve kesin tema Sultanı. solo kemanın 
zarif ve güzel solosu da Şehrazatı simgeler . Bu ternalann sık 
sık duyuluşu ve tekrannın dinleyiciyi sıkmamasının nedeni. 
Respighi ve Stravinksy'nin de hayran kaldıkları sihirli 
"orkestrasyon" sayesindedir. (Süre 35') 

Bu konser TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARJ AŞ. 'nirı değerli 
katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

This concert has been reolized tlıarık� to cı doll<llı< >n fn mı t lıe 
7ÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALAF?l A S 
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ROYAL PHH:HARMONIC ORCHESTRA 
: Sir Charles GROVES Şef/Conductor 

Solist/Soloist : Robert COHEN, viyolonsel/cello 

B.SMEfANA 
(1824-1884) 

P.İ.ÇAYKOVSKİ 

(1840-1893) 

Moldau/The Moldau 

Viyolonsel ve Orkestra için 
Bir Rokoko Teması üzerine 
Çeşitlemeler, Op.33 
Variations on a Rococo Theme 
for Cello and Orchestra, Op.33 

ARA/INTERMISSION 

R.VAUGHAN 
WilliAMS 
(1872-1958) 

Senfoni No.2, "londra" 
Symphony No.2, "London" 

Lento-Allegro risoluto 
Lento 
Scherzo(Noctume) (Allegro vivace) 
Andante con moto-Maestoso alla 

marcia 

Bu konser OSMANU BANKASI A.Ş. nin değerli katkılanyla 
gerçekleştirilmiştir. 

This concert has been realized thanks to a donation from 
OSMANU BANKASI A.Ş. 

Kro/iyet Fılarmoni'nin kanserleri, Airbus Endüstrisi'nin taşı
macılığı sayesinde gerçekleştirilmiştir. 

We owe special thanks to Airbus lndustrie who made these 
conceris possib/e by f/ying in the orchestro. 

SMEfANA: Moldau 
"Vatanım" adı altında toplanan 6 senfonik şiirden ikincisidir. 
Smetana 1874'de sağır olduktan sonra orkestra şefliğini 
bırakmış ve Çekoslovakya'nın efsanelerini, tarihini ve 
doğasını canlandıran bu diziyi bestelemiştir. Moldau (Çekçe 
adıyla Vltava) ırmağı iki ayn kaynaktan çıkar. Kaynağı 
canlandıran flüte, klarnet ve viyolalar da katılır. Yaylı çalgılar 
iki suyun giderek büyüdüğünü belirtir. Kemanlar ve tahta 
üfleme çalgılarda sevimli bir halk ezgisi duyulur; iki su 
birleşmiş, Moldau doğmuştur. Ezgi, ırmağın sakin dalgalannı 
tasvir ederek kuvvetlenir ve orkestanın tuttisi Maldau'nun 
büyük bir ırmak olduğunu Min eder. Moldau ormanlar 
arasından geçer ve bir av sahnesi komolarda duyulur. Sonra 
güneşte ışıldayan geniş topraklar görülür. Köylüler 
dansetmekte, bir düğün kutlanmaktadır. lrmak ybluna 
devam eder. Gece, mehtabın ışığında aydınlanmış dalgalar 
üzerinde su perileri oynaşmaktadır. Svatoyan'da su sayısız 
parçacıklara aynlır, köpürür, gürültüyle akar. Neşeli bir 
şekilde Prag'a yaklaşırken, birinci senfonik şiir olan 
"Vişerad"ın ana teması duyulur. lrmak daha da genişleyerek 
Prag'ın ortasından geçer, yoluna devam eder. (Süre 12') 

ÇA YKOVSKİ: Bir Rokoko Teması üzerinde 
Çeşitlerneler 

Moskova Konservatuvan viyolonsel öğretmeni Wilhelm 
Fitzenhagen için 1877'de yazılan ve ilk kez onun tarafından 
aynı yıl çalınan eser, bir tema ve yedi çeşitierne üzerine 
kuruludur. Besleeinin Mozart'a hayranlığı nedeniyle Rokoko 
(Galant Stil = Kibar üslQp) adını verdiği eser o çağı değil ,  
daha çok bu 19. yüzyıl �stecisinin aşın duygusallığını. 
romantizmini, heyecanını yansıtır. Kısa bir giriş müziğinden 
(moderato assai quasi andantel sonra zarif bir tema duyulur 
(moderato semplice). Tema, serbest şekilde yorumlanan iki 
büyük çeşitlerneye dönüşür. Bu ilk bölümden sonraki ağır 
çeşitlernede viyolonselin zarif ezgisi duyulur. 'Scherzo' 
tarzındaki dördüncü çeşitlemeyi, Rokoko temasının 
orkestrada belirginleştiği beşinci çeşitierne izler. Küçük bir 
kadanstan sonra minör çeşitlerneler gelir. Fina] çeşitiemeleri 
ise solistin bütün ustalığını gösterdiği parlak bir 'coda' ile sona 
erer. (Süre 20') 

VAUGHAN WilliAMS: Senfoni No.2 
1914'de bestelenen ve çağının en büyük İngiliz senfonisi 
olarak adlandınlan senfonisi için. besteci "Londra'nın bir 
tarifinden çok, bir Londralının senfonisi'' demesine rağmen. 
müzik yazarlan eserin konusunu şöyle açıklıyorlar: 
1. Londra uyanmakta, Thames Nehri yavaş. yavaş 

akmaktadır. Şehir değişik yönleriyle uyanır. 
2. Sisli ve nemli bir gündoğuşunda Bloomsbury semtinin 

sefaleti ve trajedisi belirir. Bir meyhanenin kapısında yaşlı 
bir çalgıcı "Sweet Lavender" ezgisini çalmaktadır. 

3. Thames kıyısında hareketli bir cumartesi akşamı. 
4. Şehrin fakirleri , işsizleri . . .  Ünlü saat kulesi Big Ben'in çanı 

tekrar duyulur. Epilog bölümü Londra'nın tamamını 
simgeler. Eser başladığı gibi Thames Nehri'nin akışı ile 
sona erer. (Süre 48') 



OSMANLI 
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1\RAUYET FH:ARMONI Om{ESTRASI 
ROYAL PHILHARMONIC ORCHESmA 

Şef/Conductor 
Solist/Soloist 

F.USZT 
(1811-1886) 

: Cem MANSUR 
: Peter DONOHOE, piyano/piano 

Prelüdler-Senfonik Şiir No.3 
Les Preludes-Symphonic Poem No.3 

S.RAHMANİNOF Faganini'nin bir Teması 
(1873-1943) üzerine Rapsodi 

Rapsody on a Theme of Paganini 

ARA/INTERMISSION 

A.DVORAK 
(1841-1904) 

Senfoni No.8, Sol Majör Op.88 
Symphony No.8 in G Major Op.88 
Allegro con brio 
Adagio 
Allegretto grazioso 
Allegro, ma non troppo 

Bu konser OSMANU BANKASI A.Ş. nin değerli katkılanyla 
gerçekleştirilmiştir. 

This concert has been realized thanks to a donation from 
OSMANU BANKASI A.Ş. 

USZf: Prelüdler 
1845'de yazılan, ilk kez 1857'de Weimar'da yorumlanan ve 
12 senfonik şiirden en çok sevileni olan eser, adını 
Lamartine'in aynı adlı şiirinden alır: "Hayat, en ciddi ve 
törensel notası ölüme göre düzenlenmiş, tanınmayan bir 
şarkıya göre yazılan bir 'Prelüdler Dizisi' değil midir?" Daima 
değişerek birbiri ardına görülen iki tema üzerine kurulu olan 
eser, genel anlamıyla yaşamı anlatır: Sürekli yaşam kavgası, 
aşkın sevinci ve acısı, doğada bulunan tesell� sadelik ve 
bütünlükle işlenerek partisyana aktanlmıştır. Ilk ölçüyle bütün 
yaylılarda duyulan unison (teksesli) motif eserin temelidir; 
orkestranın haşmetli yükselişi ile trompet ve trombonlarda 
belirgin hale gelir (andan te maestoso). Bu p�rlak fanfar 
bölümü eserin bitiminde tekrar duyulacaktır. Ikinci tema 
duygulu bir aşk melodisidir. Ana temanın başlarda bir fırtına 
gibi esrnesiyle yaşam kavgası yeniden başlamıştır (allegro 
tempestuoso). Orta bölüm (allegretto pastorale) doğayla 
avunan insanı canlandınr. Zarif bir tema nefesli çalgılarda 
değişerek akıcı bir hale gelir, kır havası ile aşk melodisi ustaca 
birleşir. Sonraduyulan ve gittikçe kuvvetleneo savaşçı bir marş 
motifi (allegro marziale) bu huzuru bozar, zaferle yayılır. 
(Süre 18') 

RAHMANİNOF: Paganini'nin bir Teması 
üzerine Rapsodi 

İlk kez 1934'de L.Stokowski'nin yönetimindeki orkestra 
eşliğinde besteci tarafından yorumlanan eser, Paganini'nin 
24 numaralı Kapris'inin teması üzerine 24 serbest çeşitierne 
şeklinde yazılmıştır. Ancak yedinci, onuncu ve fina! 
çeşitiemelerde katoliklerin ölüm ayininde kullandıklan "Dies 
Irae" adlı kilise ezgisi işlenir. Böylece Paganini'nin hayat 
dolu, canlı kaprisi ile Rahmaninof'un karamsarlığı arasındaki 
karşıtlık, klasik kalıptan uzaklaşarak çoşkulu ve virtüozca bir 
rapsodi halinde gelişir. (Süre 24') 

DVORAK: Senfoni No.8 
İlk kez 1890'da seslendirilen eser, önce Dördüncü Senfoni 
olarak numaralandınlmıştır. Dört bölümlü bir Slav Rapsodisi 
olarak tanımlanan senfoninin ilk bölümü minör tonda bir 
temayla girer ve flütte, bir kuş sesi gibi duyulan Sol Majör 
motife dönüşür. İkinci bölüm tam bir rapsodi 
karakterindedir. Çigan üslGbunda ezgileri. pır_ıltılı 
enstrümantasyonu ile şiirsel bir tablo gibidir. Uçüncü 
bölümde, Bohemya asıllı romantik bir vals. Sol Majörden 
minöre geçen bir 'trio' ile kontrast meydana getirir. Fanfarlı 
başlayıp, ilk bölümdeki kuş ötüşünü andıran tema üzerine 
çeşitlemelerle süren fina! bölümü yine fanfarla son bulur. 
(Süre 36') 



KRALİYET FİlARMONİ ORKESTRASI 
Sir Thomas Beecham tarafından kurulan orkestra ilk 
konserini 15 Eylül 1946'da verdi ve büyük bir başan 
kazandı. Orkestra 1963 yılına kadar özel bir şirket tarafından 
yönetiidi ve bu tarihten sonra orkestra üyeleri yönetimi 
kendileri üstlendiler. 1966 yılında orkestraya Kraliçe 
tarafından "Kraliyet" ünvanını kullanma hakkı verildi. 
Beecham'ın ölümünden sonra, Rudolf Kempe orkestranın 
sanat direktörü ve şefi oldu ve 1975'de bu göreve, halen 
orkestranın Onur Şefi olan Antal Dorati atandı. 
Kraliyet Filarmoni Orkestrası, birçok ülkede müzik 
festivallerine katıldı. ABD, Uzak Doğu ülkeleri, 
İskandinavya, Sovyetler Birliği , Meksika'da turnelere çıktı . 
Orkestra yoğun konser çalışmalan yanısıra plak 
doldurmakta, film ve televizyon için müzik kayıtlan 
yapmaktadır. Orkestranın 1981'de doldurduğu 'Hooked on 
Classiscs' plağı dünyada yedi milyondan fazla satarak 
İ.ı:ıgiltere ve ABD'de "tik 10 Plak" arasına girdi ve Grammy 
Odülüne layık görüldü. 1983 yılında Miami'de düzenlenen 
"Orange Bowl" Yeni Yıl konserlerine davet edildi ve konser, 
televizyon aracılığıyla bütün dünyaya yayınlandı. Kraliyet 
Filarmoni Orkestrası, 1984/85 sezonunda Kraliyet Filarmoni 
Salonunda 27 , Fairfield Salonunda 19 ve Londra 
çevresinde de 50 konser vermiştir. 

Kro/iyet Fılamıoni'r.in kanserleri, Airbus Endilstrisi'nin 
taşımacılıfjı sayesinde gerçekleştirilmiştir. 

We owe special thanks to Airbus lndustrie who made 
these concerts possible by flying in the orchestro. 

• 16.7. 1985 
e 21 .30/9.30 pm 
e Spor ve Sergi Sarayı 

Cem MANSUR 
1957'de doğdu. 1979'da bir yıllık hazırlık çalışmasından 
sonra İngiltere Kraliyet Müzik Okulunun piyano ve teori 
sınavlannı vererek City Üniversitesi Müzik Fakültesi ile 
Guildhall Müzik Okuluna kabul edildi. Üç yıllık şeflik 
eğitiminin yanısıra genel müzik (müzik psikolojisi, müzik tarihi 
ve estetik) eğitimi gördü. 1979'da Londra'da St.James Oda 
Orkestrasını kurdu. Konservatuvann şeflik yüksek 
bölümünde açılan yanşmayı kazandı ve opera alanında 
ihtisas yaptı. Gounod, Suppe, Rossini, R.Strauss ve 
Debussy'nin eserlerini hazırlayıp, yönetme imkanını buldu . 
Sacldlers Wells tiyatrosunda Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü" 
operasını yönetti. 1981 Uluslararası Londra Festivalinde 
konservatuvar çağdaş müzik topluluğu ile bazı müzik 
tiyatrosu eserlerinin ilk seslendirilişini yönetti. 1982 yılında 
Los Angeles Filarmoni Enstitüsünde Leonard Bernstein ile 
s;alışan Mansur, 1981-82 Ricordi Şeflik Ödülünü aldı. Halen 
Istanbul Devlet Operası ve Filarmoni Oda Orkestrası şefi 
olan sanatçı, bu yıl Londra'da English Chamber Orchestra 
ile bir dizi konser vermiştir. 

Peter DONOHOE 
1953'de Lancashire'de doğdu . Manchester'de Beethoven'in 
Üçüncü Piyano Konçertosu ile ilk kez dinleyicilerin karşısına 
çıktı. Manchester Kraliyet MüzikKoleji'nde.yaptığı eğitimini 
Paris'te ünlü besteci Olivier Messiaen'in eşi Yvonne Loriod 
ile sürdürdü. 1982 Moskova Uluslararası Çaykovski 
Yanşmasında birinci olan sanatçı, İngiltere'nin tanınmış 
orkestralan eşliğinde konserler ve resitatler vermektedir . 
1983-84 mevsiminde Los Angeles ve Ratterdam Filarmoni 
orkestralan ile çalan sanatçı, Sovyetler Birliği, ABD, Kanada, 
Yugoslavya ve Polanya'da turnelere çıktı. Britten, 
Rahmaninof, Stravinski ile Prokofiefin eserlerini plağa 
doldurdu. 

Cem MANSUR Peter OONOHOE 
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TRT ANKARA ODA Offi\ESTRASI 
TRT ANKARA CHAMBER ORCHESlRA 
Şef/Conductor : Gürer AYKAL 
Solistler/Soloists : Suna KAN, keman/violin 

Sevin BERK, arp/harp 
G.F.HAENDEL 
( 1685-1759) 

Konçerto Grosso, 
Re Majör Op.6 No.S 
Concerto Grosso in 
D Major Op.6 No.5 
Larghetto e staccato 
Allegro 
Presto 
Largo 
Allegro 
Menuetto, un poco larghetto 

İ .USMANBAŞ Arp ve Yaylılar için Konser Aryası 
(1921) Concert Aria for Harp and Strings 

ARA!lNTERMISSlON 
G.TORELLI 
( 1658-1709) 

F.MENDELSSOHN 
( 1809- 1847) 

Keman Konçertosu 
Mi minör Op.8 No.9 
Violin Concerto in 
E minör Op.8 No.9 
Allegro non troppo 
Largo 
Allegro 
Lar go 
Tempo giusto 

Oktet, Mi bemol Majör Op.20 
Octet in E fiat Major Op.20 
Allegro moderato, ma con fuoco 
Andan te 
Scherzo. Allegra leggierissimo 
Presto 

HAENDEL: Konçerto Grosso 
Haendel Op.6 olarak belirlediği 1 2  Konçerto Grosso'sunu 1739'da 
bir ay içinde yazmış ve "Büyük Konçertolar" başlığı ile yayınlamıştır. 
Bu eserlerde, Bach'ın Brandenburg Konçertolarında olduğu gibi 
Coreili ve Vivaldi gibi bestecilerin İtalyan konçerto stili örnek alınarak 
süit düzeniyle kaynaştınlmıştır. Bu nedenle Konçerto Grosso'ların 
çoğunda Polonez, Musette, Hornepipe, Menuet, Siciliana ve Gigue 
gibi Avrupa ülkelerinden danslar yeralmıştır. Haendel'in geniş 
ufkunu, konçerto dehasırıı yansıtan bu eserlerden 5 numaralısı 
Fransız stilinde ağır bir uvertürle başlar. İkinci bölüm kontrpuan 
bakımından zengin bir 'AIIegro'dur. 
Haendel'in buradaki kontrpuan işleyişi. Bach'ınki gibi çok ince 
örülmüş fligranlar şeklinde değil, yüzeysel olarak gelişir. Çabuk-ağır
çabuk olarak değerlendirilen bölümlerden sonra linaldeki menuel 
esere bir süit havası verir. (Süre 18') 

USMANBAŞ: Konser Aryası 
1984 yılında "Büyük Müziksever İsmet İnönü'nün Anısına Arp ve 
Yaylıçalgılar için Konser Aryası" başlığı ile bestelenmiş ve ilk kez 22 
Ocak 1985'de yine TRT Ankara Oda Orkestrası'nca seslendirilmiştir. 
Esere "Konser Aryası" adı, üç bölümlü konçertonun aksine tek bir 
bölümden oluşması ve solo çalgı olan arpın resitatil tarzındaki 
sololarını orkestra eşliğindeki aryaların izlemesi nedeniyle verilmiş. 
Aynca bu resitatil ve aryalarda arpın teknik özellikleri ve çalış 
olanaklarından yararlanılmış. 100. Doğum Yılında İnönü'yü anmak 
için yazılan eserde bütünüyle onun sağlam karakteri, sakin ve kararlı 
kişiliği vurgulanmış. (Süre 18') 

TORELLİ: Keman Konçertosu 
Çağının çalgı bestecileri arasında en ünlülerinden biri olan ve yaptığı 
yeniliklerle de müzik tarihinde kendine önemli bir yer sağlayan 
Torelli, Albinoni, Vivaldi ve Bach'ı da etkilemiştir. Op.8 dizisinde 
sekiıli çalgı grubu için 12 konçerto yazdı. Bunlardan altısı Konçerto 
Grosso, altısı da Keman Konçertosudur. 17 13'de yayınlanan bu 
eserlerden 9 numaralısı, Mi minör Keman Konçertosu akıcılığı, sola 
ve eşlik çalgılarının mükemmel uyumu ve karşıt motiflerin güzelliği ile 
seçkinleşir. Canlı karakterdeki birinci bölüm nüans zenginliği ile ilgi 
çeker. 'Largo' temposundaki ikinci ve dördüncü bölümler, aradaki 
parlak 'AIIegro'yu adeta sarmıştır. Bu 'AIIegro' bölümü sola keman, 
viyolonsel ve sürekli basın canlı diyaloğu şeklinde sürer. Eser, ritmik 
ve canlı bir finalle sona erer. (Süre 15') 

MENDELSSOHN: Oktet 
Besteci henüz 16 yaşındayken, 1825'de yazdığı polifoni ve melodi 
zenginliği ile seçkinleşen Sekizli, hem Mendelssohn'un ,hem de oda 
müziği repertuvarının önemli eserlerinden sayılır. Orijinal halinde (4 
keman, 2 viyola ve 2 viyolonselle) çalındığı zaman bile senfonik 
karakteri değişmeyen eserin ilk bölümü A-B-A biçiminde lirik bir 
sanat üslubundadır. Birinci kemanın arpejleriyle belirtilen ilk tema, 
sonradan öteki bölümlerde de yankıları duyulacak olan ana fikirdir. 
Si bemol Majör tondaki ikinci tema daha dinlendiricidir. İlk bölümün 
gelişim kısmında çıkan ritmik huzursuzluk 'Coda'da tekrar sakinleşir. 
'Andante' temposundaki ikinci bölümdeki tema çeşitlemelerle gelişir. 
Baslarda duyulan sinirli figürler tonalitenin sürekli değişimlerine yol 
açar. Ancak bölüm başladığı gibi sakin şekilde sona erer. Üçüncü 
bölüm dinamik ve sürekli hareket halindeki 'Scherzo', pizzicato'larla, 
trillerle kaprisli bir hava yaratır (bestecinin en tanınmış eserlerinden 
olan Scherzo ayrı olarak da çalınmaktadır) . Dördüncü bölüm sanki 
üçüneünün doğal bir tamamlayıcısı gibi ereseenda ile yükselir. 
Haendel'in ''Mesih"indeki "Halleluja" teması belirir. Eser, uzun bir 
keman solodan sonra gelen canlı ve Mozartvan bir finalle sona erer. 
(Süre 29') 

Bu konser Sayın ALİ KOÇMANın değerli katkılanyla 
gerçekleştirilmiştir. 

This concert has been realized thanks to a donation from 
Mr. AU KOÇMAN 



Gürer AYKAL 
"Devlet Sanatçısı" 
1942'de doğan sanatçı, 1953'de Necdet R .Atak'ın öğrencisi olarak 
Ankara Devlet Konservatuvan keman bölümüne girdi. 1962'de 
A.A.Saygun'un kompozisyon sınıfına geçti ve keman bölümünü 
bilirerek Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyesi oldu . 1969'da 
kompozisyon bölümünü bitirip, orkestra yönetim uzmanlığı için 
devlet bursuyla İngiltere'ye gitti. Guildhall Müzik Okulunda Andre 
Previn, Rudolf Swart, George Hurst gibi şeflerle çalıştı. 197 1 'de 
Siena'da Academia Chigiana'nın orkestra şefliği bölümünü, 1972'de 
de Guildhall Müzik Okulu ile Kraliyel Müzik Akademisi'ni bitirdi . 
1972-73'de Roma Santa Cecilia Orkestrası'nı Franco Ferrara 
döneminde yöneterek mezun oldu . "Pontificio lstituto di Musica 
Sacra"da Dominico Bartolucci ile Gregoryen koro müziği ve 
Rönesans çoksesliliği çalıştı. Sanatçı halen Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası ve TRT Ankara Oda Orkestrası şefidir. 

Suna KAN 
"Devlet Sanatçısı" 
Adana'da doğan sanatçı, 5 yaşında keman çalmağa başladı ve 
W.Gerhard, G.Back, L.Amar ve İ .Aibayrak'tan ders aldı. İlk 
konserini 9 yaşında veren Suna Kan, 1948'de özel bir yasa ile 
Paris'e gönderildi ve G .Bouillion'un yanında öğrenimini tamamladı. 
1952'de konservatuvarı birineilikle bitirdi. 1954 Cenevre 
Yanşmasında birinci, 1956 Münih Yarışmasında da beşinci oldu. 
Bugüne kadar yurtiçinde ve dışında birçok ünlü şefler ve 
orkestralarla konserler veren Suna Kan. TRT Ankara Oda Orkestrası 
üyesi ve solistidir. 

Sevin BERK 
İzmir'de doğan sanatçı, Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek 
bölümünde Giola Parenli ve Mila Aguzzi ile çalıştı . Mezun olduktan 
sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na katılan sanatçı 
1973'de İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası üyesi oldu. Yurtiçinde 
orkestra eşliğinde konserler ve resilaller veren Sevin Berk, 
yurtdışında Yaş Filarmoni, Moravya ve Janacek orkestralan eşliğinde 
çalmıştır. Sanatçı aynı zamanda İstanbul Devlet Konservatuvarı arp 
öğretmen id ir. 

Gürer AYKAL Suna Kan 

• 23.6. 1985 
e 18.30/6 30 pm 

TRT ANKARA ODA ORKESTRASI 
Faruk Güvenç'in girişimleriyle 1977'de kurulan orkestra, ilk konserini 
aynı yıl Ankara Devlet Konser Salonunda verdi. Kuruluşundan bir 
süre sonra Sevda-Cenap And Müzik Vakfı topluluğu himayesine 
aldı, 1979'da da hizmet sözleşmesiyle TRT'ye bağlandı. 1982 yılında 
Atatürk'ün 100.Doğum Yılı nedeniyle, Sevda-Cenap And Müzik 
Vakfı orkestraya iki plak yaptırdı . TRT Ankara Oda Orkestrası 
böylelikle şefi, solisli ve tüm müzisyenleriyle plağı yayınlanan ilk Türk 
orkestrası olma onuruna erişti . 
A .Adnan Saygun "Çoncerto de Camera"sını, N .Kazım Akses "2. 
Senfoni"sini, Fransız besteci M.Pinchard "Choral"ini, Alman besteci 
Helge Jöms "2. Keman Konçertosu"nu ve Cengiz Tanç "Yükseliş" 
adlı eserini orkestra için bestelediler. 
TRT Ankara Oda Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
üyeleri, Ankara Devlet Konservatuvan öğretmenleri ile Ankara 
Devlet Operası sanatçılarından meydana gelmiştir. 
1977 yılından beri Uluslararası İstanbul, Festivali'ne katılan topluluk, 
kurulduğu tarihten beri Avrupa'nın önemli müzik merkezlerinde ve 
festivallerde konserler vermiştir. 
ORKESTRA ÜYELERİ 
ORCHESTRA MEMBERS 
Suna KAN, keman/violin 
Cengiz ÖZKÖK, keman/violin 
Nuri ÇEKEN, keman/violin 
Engin ERALP, kemarı/violin 
Semra BAYRAKTAR, keman/violin 
Murat TAMER, keman/violin 
Ayhan ERMAN, keman/violin 
Leda CENAZ, keman/violirı 
Koral ÇALGAN, viyola/viola 
Sumru ÇALGAN, viyola/viola 
Selim ÖGÜT, viyola/viola 
Ali DOGAN, viyolonsel 1 ce !lo 
Engin SANSA, viyolorısel/cello 
Tahir SÜMER, kontrabas/double bass 
Selçuk GÜNDEMİR, klavsen/harpsichord 
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Piyru ıo İkilisVPiaı ıo Daa 

W.A.MOZART 
(1756-1791) 

J.BRAHMS 
(ı833-ı897) 

İki Piyano için Sonat, 
Re Majör KV 448 
Sonata for T wo Pianos 
in D Major KV 448 
Allegra con spirito 
Andan te 
Allegra molto 

Haydn'ın bir Teması üzerine 
Çeşitlemeler, Op.56b 
Variations on a Theme of 
Haydn, Op.56b 

ARA/!NTERM!SS!ON 

M.RAVEL 
( ı875-ı 937) 

La Valse 

Ma Mere I'Oye/Kaz Ana 
ı. Pavane de la Selle au Bois 

Dormant/Ormanda Uyuyan 
Güzel'in Pavanı (Lent) 

2. Petit Poucet/Parmak Çocuk 
(T res modere) 

3. Laiderotte, !mperatrice des 
Pagodes/ Pagoda'ların 
İmparatoriçesi Küçük Çirkin 
(Mouvement de marche) 

4. Les Entretiens de la Selle et de 
la Sete/Güzel ile Canavarın 
konuşmaları (Mouvement de 
valse modere) 

5. Le Jardın Feerique/Sihirli Bahçe 
(Lent et Grave) 

MOZART: İki Piyano için Sonat 
Besteci bu eserini ı 78ı'de Viyana'da daha mutlu olduğu 
yıllarda kendisi ve kız öğrencisi Josephine Aurnhammer için 
yazdı. Sanat hem beraber, hem karşılıklı çalmanın ruhsal 
çoşkunluğunu, inceliğini yansıtır. İlk bölümlin lirik ana teması 
pasajlarla çözUIUr. Ana temanın her iki piyanoda belirişi, 
cevaplandınlması, karşılıklı parlak yorum adeta Liszt'i 
anımsatır. Sol Majör tondaki ikinci bölüm anlamlı 
melodilerinin yoğunluğu ile ilgi çeker. Her iki piyanoda 
değişkenlikle duyulan sakin, sade melodiler buyuleyici bir 
hava yaratır. Rondo biçimindeki son bölüm ilk bölümü 
andınr. İlk tema piyanistlere parlak bir yorum imkanı verir. 
La minör tondaki ağıtsal ikinci temadan sonra Sol Majör 
tondaki üçüncü tema küçük ve dağınık motiflerle belirir. 
Eser her iki piyanonun virtUoz fakat müzikal yorumuyla 
sona erer. (Süre 22') 

BRAHMS: Haydn'ın bir Teması üzerine 
Çeşitlerneler 

ı864'de bestelendi. Ana tema olarak alınan Haycin'ın 
Nefesli Çalgılar Divertimentosu'nda kullandığı Aziz Anton 
Korali 8 çeşitierne ile değerlendirilmiştir. Her çeşitierne 
besleeiye özgü fikir zenginliğini, fantezi genişliğini ve biçim 
anlayışını yansıtır. Brahms'ın, aynı eserin orkestra 
düzenlemesinin basımından bir yıl önce partisyonu biraz 
değiştirerek Op.56b olarak yayınladığı eser, anlamlı ve 
ustaca yazılmış bir 'Andante' ile sona erer. (Süre 16') 

RAVEL: La Valse 
Viyana valsine bir övgü düşüncesiyle ı920'de bale müziği 
şeklinde bestelenen eser koreagrafik olarak Uç bölümdür. İlk 
bölümde valsin doğuşu, belirsiz tınılarla arasıra duyulan 
3/4'1ük bir ritimle canlandırılır: Bir vals ezgisi meydana 
gelmektedir. İkinci bölümde, Viyana'nın dansa meraklı çağı. 
ı9. yüzyıl ortası hissedilir. Bir balo salonunda çiftler 
dönmekte, renkler ve ritim kuvvetlenmektedir. Son 
bölümde ise Viyana'da imparatorluk sarayındaki dans 
"fantastik bir siklon"a dönüşür. (Süre 12') 

RA VEL: Kaz Ana 
ı908'de dört el piyano için bestelendi. Besteci beş duygulu 
masalla çocukların dünyasını, çocukların gözüyle yansıtmıştır. 
"Kaz Ana", masalları bulan ve anlatandır. Bu nedenle 
çocuğun şiirsel havasını canlandırmak için yazı stili 
sadeleştirilmiş, bir çocuğun çalabiieceği kadar kolay bir hale 
getirilmiştir. Oldukça kısa olan birinci bölümde ana tema 
Uyuyan Prenses'i canlandınr. Bu arada düşen kristal 
damlacıklar tiz ve parlak seslerle duyurulur. İkinci bölümde 
"Parmak Çocuk" yolunu kaybetmemek için ekmek kınntılan 
serperek yürür. Arkasından gelen kuşlann yemlenmesi zarif 
glissando'larla belirtilir. Üçüncü bölüm "Pagoda'ların 
İmparatoriçesi"ndeki gerçek Çin marşı komik olduğu kadar 
piyanistlerin virtüoz yorumuna da sahne olur . "Güzelle 
Canavann Konuşmaları"nda partilerin kontrpuan açısından 
ustaca değerlendirilmesi hayranlıkla izlenir. Güzel. iyi kalpli 
Canavann kendisine eş olması için yaptığı teklifi kabul edince 
büyü bozulur, yakışıklı bir prens belirir. Bir glissando efekti ile 
büyünUn bozuluşu ve canavarın parlak bir motife dönüşmesi 
eserin en etkileyici bölümüdür . Son bölümde ise dinleyiciler 
Perller Dünyası'nın sihirli bahçesinde ışıklı bir gezintidedirler. 
Ravel her ne kadar bu eserinin orkestra düzenlemesini de 
yaparak bu tipierin her birini ayrı bir çalgıyla canlandırmışsa 
da, "Kaz Ana" dört el piyano repertuannın çekici ve değerli 
eserlerinden biri olarak kalmıştır. (Süre 16') 

Bu konser 'TÜRK PİREW l.iistikleri A.Ş. 'nin değedi kcıtkılarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 

This concert has been realized thanks to a donation from the 
'TÜRK PIRB.JJ l.iistikleri A.Ş. 
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JOIIN GRADY!ROGER BELMO I I E 
Org-Trompet İktlisi/Organ-Trumpet Duo 

G.F.HAENDEL 
( ı685- ı759) 

Org Konçertosu, 
Fa Majör Op.4 No.5 
Organ Concerto 
in F Major, Op.4 No.5 
Larghetto 
Allegro 
Alla Siciliana 
Presto 

M.R.DELAI.ANDE Air /Musette/Passepied/ Air 
( ı657-ı 726) (org-trompet/ organ-trumpet) 

J.S.BACH 
( ı685-ı 750) 

G.BÖHM 
( ı66ı-ı733) 

C.M.WIDOR 
( ı844-ı 937) 

Org için Sol Majör Prelüd ve Füg 
Prelude and Fuge for Organ 
in G Major 
İki Korai/T wo C horals 

"Werde Munter, mein Gemüthe" 
(Kantat/Cantata ı46) 

"Lobe den Herren" 
(Kantat/Cantata ı37) 
(Org-trompet/ organ-trumpet) 

Arya/Aıia : 
"Vater unser im Himmelreich" 

(org-trompet/ organ-trumpet) 

Senfoni No.6'dan Bölümler 
Excerpts from the Symphony No.6 
Allegro 
lntermezzo 
Allegro 

ARA/INTERMISSION 

G.B.MARTINI 
( ı  706-ı 784) 

A.HONEGGER 
(ı892-ı955) 

S.BARBER 
( ı9ıO- ı98ı) 

J.IANGIAIS 
( ı907) 

M.DUPRE 
(ı886- ı97 ı) 

G.F.HAENDEL 
( ı685-ı759) 

Trompet ve Org için Largo 
Largo for Trumpet and Organ 

Koral /Choral 

Koral Prelüd /Choral Prelude 
"O Wondrons Love" 

Trompet ve Org için İki Koral 
Two Chorals for Trumpet and Organ 

Sol minör Prelüd ve Füg 
Prelude and Fuge in G minor 

Trompet ve Org için 
Do Majör "Voluntary" 
Voluntary in C Major 
for T rumpet and Organ 

HAENDEL: Org Konçertosu Op.4 No.5 
ı 735-36 yıllannda yazıldı. Op. ı ı Flüt Sonatının org için 
düzenlemesidir. Haendel bu düzenlemesinde "Presto" 
bölümünün başı ve sonuna, bu sonatta olmayan ikişer ölçü 
daha eklemiştir. Çoksesliliğin az kullanıldığı ,halkın daha 
kolay anlayabileceği şekilde, ancak virtüozca yazılmış olan 
org konçertolan Haendel'in çağında başka klavyeli çalgılarla 
da çalmabilir şekilde bestelenmiştir. 

DEIAlANDE: Air /Musette/Passepied/ Air 
Çocukluğunda Paris Kilisesi korosunda şarkı söyleyen, sonra 
da organist olarak çalışan Michel-Richard (La Lande) başta, 
özellikle kilise müziği olmak üzere türlü eserler yazmıştır. 
ı 704 yılından sonra da Krallık Orkestrasını yönetmiş, bale 
ve orkestra müzikleri de bestelemiştir. 

BACH: Prelüd ve Füg 
ı 724 veya ı 725 yıllannda Leipzig'de bestelendi. Bach bu 
eseri için 3/4 tempodaki 'vivace' hızında prelüd ile 4/4'lük 
tempodaki füg arasında sakin bir bölüm yazmayı 
düşündüyse de, sonradan bunu 528 numaralı Org 
Sonatında 'andante' bölümü olarak kullandı. Eserin bütünü 
ı65 ölçü olarak kaldı. 

BACH: "Werde Munter, mein Gemüthe" 
"Neşeli ol, Ruhum" diye başlıyan Bach'ın bu korali, ı 740'da 
Leipzig'de bestelenen "Birçok Derdi Aştıktan sonra Tann'nın 
Ülkesine Kavuşacağız" başlıklı ı46 numaralı Kanıatın 
sekizinci ve son bölümüdür. 

BACH: "Lobe den Herren" 
"Efendinizi Övün" diye başlıyan bu koral ise, ı 732'de yine 
Leipzig'de bestelenen "Onurluluğun Yüce Kralı Efendinizi 
Övün" başlıklı ı37 numaralı Kanlatın beşinci ve son 
bölümünün org ve trompet için düzenlemesidir. 

BÖHM: Arya 
Geç Barok çağın önemli Alman temsilcilerinden sayılan 
Georg Böhm, uzun yıllar Lüneburg Kilisesinde organisi 
olarak çalışmıştır. Öğrencileri arasında J .S .  Bach da 
bulunmaktadır. Özellikle din! koro eserleri ve org için 
bestelemiştir. Bu eser "Cennetteki Pederimiz"" adlı koralin 
arya bölümünden düzenlenmiştir. 

WIDOR: Senfoni No.6'dan Bölümler 
Fransız organisı ve wsteci Charles-Marie Jean Albert Widor. 
Paris Kilisesinde ününü doğaçtan (emprovize) çalarak 
kazandı. Cesar Frank'tan sonra P;:ıris Konservatuvannda org 
öğretmenliği yapan Widor, orkestra için senfonilerden başka 
solo org için 10 senfoni yazmıştır. Op .42 içinde yeralan 4 
senfoni (No.5-8) altı veya yedi bölümlü süit düzeninde 
yazılmıştır. 

MARTINI: Largo 
Gianbattista Martini keman. klavsen. şan ve müzik teorisi 
öğrenimi yapmış, bu arada din eğitimi de görmüştür. Daha 
sonra İtalya'nın önemli müzik otoritelerinden sayılan 
Martini'nin öğrencileri arasında J .Chr. Bach ve Gretry de 



vardır. Mozart da onu Bolanya'da ziyaret etmiş ve 
övgüsünü kazanmıştır. Müzik tarihine "Padre (Peder)" 
Martini olarak geçen bestecinin çok sayıda din! eseri vardır. 

HONEGGER: Koral 
Film, sahne, radyo müzikleri, operalar, bale ve orkestra 
müzikleri gibi çok çeşitli eserler veren İsviçreli Arthur 
Honegger, org için tek eserini 191 7'de Füg ve Koral olarak 
bestelemiştir. 

IANGIAIS: İki Koral 
Mareel Dupre'nin yanında org öğrenimi gören ve Paris'te 
Cesar Frank'ın çaldığı kilisede organist olarak görev yapan 
Jean Langlais daha çok din! eserleriyle tanınmıştır. 

DUPRE: Prelüd ve Füg 
Yüıyıllık müzisyen bir aileden gelen Fransız organist-besteci 
Mareel Dupre, daha çok org için eserler bestelemiştir. 1920 
yılında verdiği bir konser dizisinde Baeh'ın tüm org eserlerini 
ezberden çalarak büyük ün kazanan bestecinin bu eseri 
Op. 7 Üç Prelüd ve Füg'ünden Sol minör tondaki 
üçüneüsüdür. 

HAENDEL: Voluntary 
Haendel'in org ve klavsen için yazdığı ancak besteleniş tarihi 
bilinmeyen 'Voluntary'ler 1 775'de ilk kez yayınlanmıştır. 
"Gönüllü" anlamına gelen 'Voluntary' deyimi, 16. yüıyıl 
ortalanndan sonra İngilizce konuşulan ülkelerde fanteziyi 
andıran, serbest yoruma olanak tanıyan, doğaçtan çalış 
biçimine yatkın eserler için kullanıldı. Aynca kilise ayinlerinde 
besteyle ilgisi olmadan çalınan org sololanna da bu ad 
verildL 18. yü.zyıldan sonra trompet gibi çeşitli çalgılar için de 
yazılmıştır. 

John GRADY 

• 29.6. 1985 
e 16.00/4.00 m 
e St.Antuan Kilisesi 

John GRADY 
Long Isiand doğumlu olan sanatçı, Juilliard ve Columbia 
müzik okullannda eğitim gördü, ünlü orgçu Virgil Fox'un 
öğrencisi oldu. 1965'de Metropolitan Operası orgçuluğuna, 
1970'de de New York'un ünlü St.Patriek Katedrali müzik 
yönetmenliğine atandı. Aynı yıl LStokowski yönetimindeki 
orkestra eşliğinde St.Patriek Katedrali'nde ilk konserini verdi. 
Bu konseri Metropolitan Operası'nda Zubin Mehta 
yönetimindeki opera orkestrası eşliğinde çaldığı 
Saint-Saens'ın orglu 3. Senfoni'si izledi. Papa VL Paul'ün 
New York'u ziyareti sırasında Yankee Stadyumu'ndaki 
'Mes'de çaldı, Birleşmiş Millet Kilisesi'nde verilen koro ve 
orkestra konserini yönetti. John Grady, genellikle kilisede 
kullanılan bir çalgı olan orgu konser çalgısına dönüştüren 
sanatçılardan biridir. Konser sanatçısı, besteci, şef, 
düzenleyici ve eğitmen olarak haklı bir ün kazanmıştır. 

Roger DELMOTIE 
1925'de doğan sanatçı, 1946'da Paris Ulusal Yüksek Müzik 
Konservatuvan'nı birineilikle bitirdi . 1950 Cenevre 
Uluslararası Yanşması'nda birinci oldu (bu ödül ilk kez bir 
trompetçiye verilmiştir) . Aynı yıl Versailles Konservatuvan'na 
öğretmen olarak atandı. Ertesi yıl Avrupa'nın büyük 
şehirlerinde konserler verdi. ı954'de Andre Jolivet'nin 
"Coneertino" adlı yapıtını plağa doldurdu ve 'Büyük Plak 
Ödülü'nü kazandı. 1968'de Pierre Cochereau ile birlikte 
Trompet-Org İkilisi'ni kurdu ve turnelere çıktı. Sanatçı ünlü 
müzik eğitim kuruluşlanndaki görevleri yanısıra dünyanın 
çeşitli ülkelerinde konserler vermektedir. 

Roger DELMOTTE 
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MELOS DORTLUSU 
MELOS QUAR I ET 
Wilhelm MELCHER, keman/violin 
Gerhard VOSS, keman/violin 
Hermann VOSS, viyola/viola 
Peter BUCK, viyolonsel/ cello 

A.WEBERN 
(1883-1945) 

R. SCHUMANN 
( 1810-1856) 

Yaylı Çalgılar Dörtlüsü 
için 6 Bagatel, Op.9 
6 Bagatelles for String 
Quartet, Op.9 
Maessig 
Leicht bewegt 
Ziemlich fliessend 
Sehr langsam 
Aeusserst langsam 
Fliessend 

Dörtlü, Fa Majör Op.41/2 
Quartet in F Major, Op.4 1/2 
Allegro vivace 
Andante, quasi Variazioni 
Scherzo. Presto-T rio 
Allegro molto vivace 

ARA/INTERMISSlON 

L. van BEETHOVEN Dörtlü, Do diyez minör Op.l31 
( 1770-1827) Quartet in C s harp min or, Op . 131  

Adagio, ma non troppo 
e molto espressivo 

Allegro molto vivace 
Allegro moderato 
Andante , ma non troppo 

e molto cantabile 
Presto 
Adagio quasi un poco andante 
Allegro 

WEBERN: 6 Bagatel 
Mahler ve Strauss'un çok uzun besteler yapliklan bir devirde 
onlann aksine Webern özellikle çok kısa eserler vermiştir. 
1 9 13 yılında bestelenen "6 Bagatel" buna en güzel örnektir. 
"6 Bagatel"in birincisi 10 mezür, ikinci ve dördüncüsü 8 
mezür, üçüncü ve altincısı 9 mezür, en uzun olan beşinci ise 
13 mezürdür. Bu, besleeinin kendi deyişiyle melodinin renkli 
linısının eserin yapısında tamamlayıcı unsur olmasıdır. 
Hassas bir çalışla , görünüşte ilgisiz gibi görünen notalar 
arasındaki bağ belirginleşir. Bu melodik çizgi anlaşılmadıkça 
esere inandıncı bir yorum getirilemez. Dörtlünün üyeleri tek 
çalgıymış gibi çalarlar. Her sekizlik notanın kendine özgü 
vurgulaması vardır. 1924 yılında basılan eserin önsözüne 
Schönberg şunlan yazmış: 
"Bu parçalann kısalığı onlar için inandıncı bir savunmadır. 
Ama, diğer yandan bu kısa oluşun da bir savunmaya 
gereksinimi vardır. İnsanın kendisini çok kısa olarak ifade 
etmesi için ne kadar çok itidal gerektiğini bir düşünün. Bir 
bakış bir şiire, bir iççekiş bir romana dönüşebilir. Fakat tek 
bir hareketle bir romanı, bir nefes verişle bir mutluluğu 
canlandırabilmek için gerekli yoğunluk ancak insanın 
kendine acımamasına bağlıdır". (Süre 5') 

SCHUMANN: Fa Majör Dörtlü 
Schumann'ın Op.41 dörtlüleri, besleeinin eserlerinin ufak bir 
bölümü olmasına rağmen,onun romantik özelliklerini ortaya 
koyar. Fa Majör Dörtl.ü neşeli havası, çalgılann karşılıklı zarif 
ve duygulu diyalogu ile ilgi çeker. İlk bölümde duygulu ana 
tema yükselip alçalarak gelişir. Si bemol Majör tondaki 
enerjik yan tema bu güzel izlenimi bozamaz. 'Lied' tarzındaki 
romantik ikinci bölümde birinci keman, diğer çalgılann 
desteğiyle içli bir melodiyi duyurur. Bu melodinin ikinci 
bölümü, bunu izleyen dört çeşitierne için bir çıkış noktası 
olur. Üçüncü bölümde huzursuz bir tema Do minör tonda 
başlar; 'trio'da melodiyi viyolonselin vurguladığı Do Majör 
tondaki neşeli bölüm bir halk müziğinin sadeliğini yansıbr. 
Eser ilk bölüme benzeyen kaygısız, neşeli bir rondo tarzında, 
selam verir gibi oktavlarla belirtilen iki notalı bir motifi de 
sergiledikten sonra sona erer. (Süre 24') 

BEE1HOVEN: Do diyez minör Dörtlü 
Çeşitli hastalıklarla engellenen Beethoven "En Büyük" olarak 
nitelendirdiği bu eserini 1826'da, hayatinın son yıllannda 
aylarca uğraşarak tamamladı. Eser birbirine geçen ve 
kesintisiz çalınan yedi bölümden meydana gelmiştir. 
Bölümlerin sınırlanması bilinçli şekilde engellenmiştir. Birinci 
bölümdeki uzun hüzünlü 'adagio' serbest bir füg şeklindedir. 
Wagner bu bölümü o zamana kadar yazılan en hüzünlü 
notalar olarak tanımlamış ve hiçbir arzunun yerine 
getinlemediği bir günün doğuşuna benzetmiştir . Füg uzun 
tutulan bir Do diyezle sona erer. Adeta , farkedilmeden Re 
Majör tondaki hareketli ikinci bölüme geçilir. Son_at 
formundaki bu bölüm kısaca parlayan bir güneş ışığı gibi 
kaybolur. Onüç ölçü süren enerjik yapıdaki kısa üçüncü 
bölüm yerini şiir dolu 'andante'ye bırakır. Bu bölümdeki yedi 
büyük çeşitleme, besleeinin bu konudaki ustalığını yansıbr. 
Romain Roland'ın "ölümsüz bir aşk şiiri'" olarak tanımladığı 
'andante' kemanın sade ve banşçı ezgisiyle sona ererken 
viyolonselin fortissimo girişiyle beşinci bölüm olan 'presto'ya 
geçilir. Sona! formunda, üçüncü ana bölümün yerini alan 
bu aydınlık ve kuvvetli bölüm 'scherzo-trio' tarzında 
dönüşümlü olarak sürer. Altincı bölüm 28 ölçülük kısa bir 
'adagio'dur. Son bölümde ritmik aksanlı ana tema fortissimo 
şeklinde unison olarak oktavlarla duyurulur. Sona doğru 
müzik kuvvetini kaybeder. çaresiz bir 'poco adagio"ya 
dönüşürse de. viyolonselde beliren crescendo ikinci kemana 
ulaşır; eser Do diyez Majör !onda parlak bir şekilde sona 
erer. (Süre 40') 

Bu konser EGE HOWİNG A.Ş. "nin değerli katkılanyla 
gerçekleştirilmiştir. 

This concert has been realized tlıanks to a donation from the EGE 
HOWING A.Ş. 
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MOSIIDVA VIRTUOZLARI-DEVLET ODA ORKESTRASI 
VIRTUOSOS OF MOSCOW-STATE CHAMBER ORCI-IESlW 
Şef/Conductor 
Solistler /Soloists 

W.A, MOZART 
( ı756-ı79ı) 

: Vladimir SPİVAKOV 
: Vladimir SPİVAKOV, keman/violin 

Fidan KASİMOVA, soprano 

Keman Konçertosu 
Re Majör No.2, KV 211  
Violin Concerto in 
D Majör No.2, KV 2 1 1  
Allegro moderato 
Andan te 
Rondeau . Allegro 
Senfoni Sol Majör No.15, KV 124 
Symphony in G Major No. ı5. KV ı24 
Allegro 
Andante 
Menuetto-T rio 
Presto 

ARA/INTERMISSION 

F.SCHUBERT 
(ı  797- ı828) 

Salve Regina 
(Soprano ve Orkestra için 
for Soprano and Orchestra) 

F .J. HA YDN-VlARDOT 
( ı  732- ı809) 

Canzonetta 

W.A.MOZART "Küçük bir Gece Müziği" 
Sol Majör, KV 525 
"Eine Kleine Nachtmusik" 
in G Major, KV 525 
Allegro 
Romanze, Andante 
Menuetto. Allegretto 
Rondo. Allegro 

MOZART: Keman Konçertosu No.2 
ı 775'de, Mozart ı 9 yaşındayken Salzburg'da beş keman 
konçertosu birden yazdı. İlk ikisi ender çalınan bu eserlerden 
iki numaralı konçertonun ilk bölümünde ana tema, serenal 
tarzındadır. Bu canlı ve taze tema daha sonra yazılan 
serenatlarla benzerlik taşır. Fina!, diğer keman 
konçertolannın çoğunun son bölümü gibi zarif bir 'rondo'dur. 
(Süre ı8') ' 

MOZART: Senfoni No.15 
ı 772'de Salzburg'da bestelendi. İtalyan u vertürlerini andıran 
senfoninin birinci bölümünün ana teması çok belirgindir. 
İkinci tema kanon biçiminde ortaya çıkar. Zarif ve tatlı 
'andante' ise tam bir Alman üslGbundadır. 
Sağlam ve dinç 'menuetto' Haydn'ı hatırlatır. Onu zarif bir 
'trio' izler. Parlak fina! bölümü ise besleeinin İtalya 
yolculuklannın anısını taşır. (Süre ı5') 

SCHUBERT: Salve Regina 
Lied ustası Schubert erkek, kadın ve kanşık korolar yanında 
solo sesler için de dini eserler bestelemiştir. Doğal güzellikle 
ve etkili olanlardan biri de ı824'de yazılan soprano ve 
orkestra için "Salve Regina"dır. Katolik kilise ayinlerinde, her 
mevsimde kullanılan dört kısa dini koro eserlerinden, 
Noel'den bir ay öneeye kadar söylenenlere "Salve Regina" 
adı verilmektedir. 

HA YDN /VIARDOT: Canzonetta 
Haycin'ın ses için bestelediği eserlerinde senfonik bir karakter 
izlenir. Besteci ı 794 ve ı 795 yıllannda İngiltere'de iki dizi 
altışar "Canzonetta" yazmıştır. Orijinali piyano eşliğinde olan 
bu küçük "Canzone" de bunlann güzel örneklerinden 
biridir. Bunlardan bazılan ı82ı -ı9ıO yıllan arasında 
yaşamış, Rusya ve Almanya'da şan hocalığı yapmış olan 
lspanyol asıllı Fransız soprano Garcia Viardot tarafından 
ses ve orkestra için düzenlenmiştir. 

MOZART: "Küçük bir Gece Müziği" 

ı 787'de bestelenen bu eşsiz serenacl herhalde Mozart'ın en 
çok çalınan eseridir. lsmarlama bir eser olmasına rağmen 
büyük bir olgunluğu yansıtır. Dört bölümü. form ve anlatım 
açısından ufak çapta bir senfoninin bölümleri gibidir. Birinci 
bölüm kemanlann fanfar tipinde çağnsıyla başlar. İkincisi. 
'andate' temposundaki 'romanze' zarif ve melodik adımlarla 
sürer. 'Menuetto'nun sağlam temposundan sonra . fina! 
neşeyi ve mutluluğu canlandıran bir 'rondo' ile sona erer. 
(Süre 15') 

Bu konser YÜCESAN Sigorta Müşavirliği Şirketler Topluluğıı'nun 
değerli katkı/anyla gerçekleştirilmiştir. 

This concert has been realized tlıarıks to o dorıatıon frunı the 
YÜCESAN Sigorta MüşavirliğiŞirketler Topluftğu. 
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MOSI{OVA VHITÜOZLARI-DEVI:ET ODA ORI<ESTRASI 
VIRTUOSOS OF MOSCOYJ-STATE CHAMBER ORCHESTRA 
Şef/Conductor 
Solistler /Soloists 

J.S.BACH 
( ı685-ı750) 

W.A.MOZART 
( ı756-ı 79ı)  

: Vladimir SPİVAKOV 
: Vladimir SPİVAKOV, keman/violin 

Vladimir KRAİNEV, piyano/piano 
Vladimir KAFELNİKOV, 
trompet/ tru m pet 

Keman Konçertosu 
La minör, BWV 1041 
Violin Concerto in 
A minor, BWV ı04ı 
Allegra 
Andan te 
Allegra assai 

Divertimento 
Re Majör, KV 136 
Divertimento in 
D Major, KV ı36 
Allegra 
Andan te 
Presto 

ARA/INTERMISSION 

D.ŞOSTAKOVİÇ 
( ı906-ı975) 

Piyano, Trompet ve Yaylılar 
için Konçerto, Op.35 
Concerto for Piano, Trumpet 
and Strings, Op.35 
Allegretto 
Le n to 
Moderato 
Allegra con brio 

Orkestra için Altı Prelüd 
Six Preludes for Orchestra 

Bu konser Sayın İZZET BAYSAL'ın d€!}erli katkılanyla 
gerçekleştirilmiştir. 

This concert has been realized tlıanks to a donation from Mr. İZZET 
BAYSAL. 

BACH: La minör Keman Konçertosu 
Konçertolannın uslGbunda İtalyan bestecilerini örnek alan 
Bach, bu konçertosunu ı 720'de Köthen'de saray 
orkestrasının kapelmaysteri iken besteledi. Bir virtüozluk 
havasından çok, ustaca işlenmiş bir oda müziği derinliğini 
duyuran konçertonun tempo başlığı belirtilmeyen ilk 
bölümünde asıl temayı orkestra duyurur. Genellikle 'allegro' 
temposunda yorumlanan bu bölümde keman, girişteki 
temaya sonradan katılır. İkinci bölüm kemanla bas arasında 
duygulu ve çekici bir diyalogdur. Israrla tekrarlanan bas 
figürünü keman serbestçe . resilalif biçimde cevaplar. Son 
bölüm taze, canlı, İtalyan stilinde 9/8'lik ölçüde bir 'gigue' ile 
bayram havasında biter. (Süre ı8') 

MOZART: Divertimento 
ı 772'de besleeinin ikinci İtalya gezisinden sonra yazılan eser, 
l .Salzburg Senfonisi adıyla da tanınır. O çağın eğlence 
müziklerinin güzel örneklerinden olan "Divertimento", İtalyan 
"Bel Canto" tarzındaki güzel melodileri ile seçkinleşir. Parlak 
ve gösterişli pasajlarla ilgi çeken ilk ve son bölüm arasında 
duygulu bir 'andante' yer alır. (Süre ı2') 

ŞOSTAKOVİÇ: Piyano, Trompet ve 
Yaylılar için Konçerto 

ı933'de bestelenen ve aynı yıl besleeinin katılmasıyla ilk 
kez çalınan eser alışılmamış yönleriyle ilgi çeker. Biraz da 
Prokofief'in esprisini ve modülasyonlarındaki 
soğukkanlılığını hatırlatan bu konçerto, yıllarca Sovyet 
müzik politikasına form açısından ters düştüğü gerekçesiyle 
reddedilmişti. Yaylı çalgıların yanındaki tek nefesli çalgı olan 
trompet _ilk temayı, 'allegro vivace'de ise ikinci temayı 
sergiler. Ikinci bölümde ağır bir vals ritmi hakimdir. Once 
kemanların,sonra piyanonun oluşturduğu melodiyi 
trompetle piyano geliştirir. Üçüncü bölüm olan kısa 
'intermezzo'da piyano iki kadansıyla seçkinleşir. Şakacı ve 
şen bir havada olan son bölümde trompet teknik ustalığını 
gösterir. Bir Beethoven ezgisi alaycı şekilde duyulur. Çılgın 
bir Rus dansıyla eser sona erer. (Süre 22') 

ŞOSTAKOVİÇ: 6 Prelüd 
ı930'da piyano için bestelenen Üp. 34 yirmidört prelüd 
İspanyol dansı, polka, marş, ninni, sözsüz romans gibi adlar 
taşır. Küçük, zarif minyatürlere benzeyen "Prelüdler" daha 
sonra yaylı çalgılar için de düzenlenmiştir. 
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ÇEK UÇLUSU  
CZECH TRIO  
Josef PALENICEK, piyano/piano 
Jiri TOMASEK , keman/violin 
Sasa VECTOMOV, viyolonsel/cello 

B.MARTINU 
( 1890-1959) 

D.ŞOSTAKOVİÇ 
( 1906-1975) 

Üçlü No.2, Re minör 
Trio No.2 in D minor 
Allegra moderato 
Andante 
Allegra 

Üçlü/Trio, Op.67 
Andante-Moderato 
Allegra non troppo 
Largo 
Allegretto-Adagio 

ARA/INTERMISSION 

A.DVORAK 
( 184-1-1904) 

Üçlü/Trio, Op.90 "Dumky" 
Lento maestoso: 

Allegra quasi doppio mavimento 
Poco adagio; vivace non troppo 
Andante ; vivace non troppo 
Andante moderato; 

Allegretto scherzando 
Allegro; 

meno messo quasi tempo primo 
Lento maestoso : vivace 

MARTINU: Üçlü No.2 
Pek çok eser besteleyen Çek besteci Martinu vatanının halk 
ezgilerini geleneksel bir armonik yapıyla ve canlı bir dille 
yansıttığı bu eserini 1926'da yazmıştır. Birinci bölüm üç 
çalgının karşılıklı diyalogu ile sürer, Piyanonun önemli bir rol 
oynadığı üçlüde ikinci bölüm bu çalgının girişiyle başlar. 
Viyolonselin duyurduğu temaya keman da katılır. Çek halk 
ezgilerinin tona! kalıplar içinde yansıtıldığı ikinci bölüm 
'andante'de duygulu bir tema her üç çalgının çeşitlerneleri ile 
gelişir ve Majör tonda sona erer. Son bölüm 'presto'da her 
üç çalgının beraberce çaldıkları tema ayrı ayrı gelişir. Soluk 
aları bir ağır bölümden sonra birinci bölümü andıran canlı bir 
tempo ile eser sona erer. (Süre 16') 

ŞOSTAKOVİÇ: Üçlü Op.67 
Eser ciddi ve lirik aksanlı bir 'andante' ile başlar. Yaylı 
çalgıların sürdinli çaldıkları uzun cümle piyarıonun eşliğinde 
gelişir. İkinci bölüm canlı ritmi, çizgisel gerilimleriyle ilgi çeken 
'allegro'da yaşama sevinci yansıtılır. Eserin zirvesine, törensel 
havadaki gÜZel ve derin anlamlı 'adagio'da erişilir. Bu 
bölümde, yakınmadan acı çeken erkeksi bir hava hakimdir. 
Eser ihtiraslı fakat soğukkanlı bir yükselmeyle gelişir, sonra 
yine sükunete kavuşarak 'adagio' temposunda sona erer. 
(Süre 29') 

DVORAK: Üçlü Op. 90 "Dumky" 
1890-91 kışında bestelenen Üçlü adını balad tarzındaki slav 
şarkılarına verilen "Dumka"dan alır. Altı bölümden meydana 
gelen eserin herbiri tematık olarak birbirine bağlı olan ağır ve 
çabuk hızda iki ayrı tempodan meydana gelmiştir. İlk üç 
bölüm çok kısa aralar dışında yine birbirine bağlı seslendirilir. 
Böylece eser bir büyük. üç küçük ana bölüme aynlmış 
gibidir. İlk "Dumka"da Mi minör tondaki 'lento maestoso· ile 
Mi Majör tondaki 'allegro'nun kontrastı sergilenir. HÜZünlü 
ve ciddi bir şarkı ile neşeli ve ritmik bir dans arasındaki bu 
kontrast, genellikle bütün slav hatta doğu ülkelerine has bir 
duygu anlatımıdır (Macar çardaş müziğinde de bu . acıdan 
neşeye dönüş karakteristiktir) . İkinci "Dumka" hemen bağlı 
olarak girer . Yine duygulu bir şarkı. bir dansla karşıtlığı 
yansıtır. Üçüncü "Dumka"da La minör ·andan te'. La Majör 
'vivace non troppo'ya dönüşür. Dördüncü "Dumka" bir 
marş temposunda başlar. ancak hemen 'allegro 
scherzando'yla kesilir. Bir 'scherzo' formunda beliren beşinci 
"Dumka" ritmik zenginliğiyle seçkinleşir. Finali meydana 
getiren altıncı "Dumka"da ağır-çabuk değişikliği iki defa 
tekrarlanır. Özellikle 'vivace· tempodaki hızlı ve neşeli halk 
danslan eserin en çekici bölümleridir. (Süre 32') 

Bu konser BiRLEŞiK ALMAN iLAÇ FABR. T.A.$. 'nin değerli 
katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. 

This concert has been realized thanks to donation frorıı the BiRLEŞiK 
ALMAN lLAÇ FABR. TA.$. 



ÇEK ÜÇLÜSÜ 
Çek Üçlüsü'nün tarihi I l .  Dünya Savaşından hemen önce, 
üyelerinin D. Alexanian ve A.Roussel gibi ünlü eğitmenlerle 
Paris'te çalışmalanyla başladı. Derin bir slav müzikalitesi ile 
latin zevkinin dengeli bir sentezi ile dikkati çeken topluluk, 
Avrupa'nın en iyi üçlüleri arasında yer almaktadır. 

• 6.7. 1985 
e 18 .30/6.30 pm 
e Aya Irini 

Josef PALENICEK 
1914'de doğan sanatçı , Prag Konservatuvan'nda Prof. 
Hoffmeister ile piyano, O .Sin ve V.Novak ile kompozisyon 
çalıştı. Daha sonra Paris'te Alexanian, Roussel, Cortot ve 
Fournier'den ders aldı. Sanat kanyerinin en başından beri 
Palenicek, yorum ve kompozisyon alanlannda Çek müzik 
yaşarnının en önemli kişilerinden biri olarak kabul edildi ve 
Çek Üçlüsü'nün yorum stilinin oluşmasında önemli rol 
oynadı. Sanatçı Prag Güzel Sanatlar Akademisi'nde ders 
vermektedir. 

Jiri TOMASEK 
1942'de doğdu ve Prag Konservatuvan'nda eğitim gördü. 
Daha sonra Prag Güzel Sanatlar Akademisi'nde Prof. 
Hlounova ve J .Suk'un sınıfına devam etti ve 1968'de 
mezun oldu. 1967 Viyana Uluslararası Keman 
Yanşması'nda birinci oldu. Sanatçı 1976'dan beri Prag 
Güzel Sanatlar Akademisi'nde ders verrr,ıektedir. 

Sasa VECTOMOV 
1930'da doğan sanatçı Prag Konservatuvan'nda Prof. 
L.Zelenka ile çalıştı. 1 955'de Prag İlkbahar Şenliği'nde 
birinci, Meksika'da Casals Yanşması'nda ikinci oldu. Solist 
olarak Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde konserler veren 
Vectomov, 1956'da Çek Üçlüsü'ne katıldı . 
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ANI<ARA UFLEME ÇALGilAR BEŞUSI 
ANI<ARA WIND QUINFET 
Songül ÖZDEMİR, flüt/flute 
İrfani ÖZDEMİR, obua/oboe 
Bülent CİVELEK, klarnet/ clarinet 
Orhan Nuri GÖKTÜRK, fagot/bassoon 
Fazlı ASLAN, korno/horn 

J.ANDRIESSEN Beşli/Quintet 
( 1925) Entrata 

D.DESPIC 

G.AYKAL 
( 1942) 

Passamezzo 
Frottola 
Fina le 
Gagliarda 

Beşli/Quintet Op .436 
Fanfara 
Con brio 
Capriccio 
La Valse 
Caccia 
Giuoco 
Duo postorale 
Furioso 
Scherzino 

Beşli/ Quintet 
Larghetto-Scherzando 
Vivo 
Larghetto meno vivo 

ARA/INTERMISSION 

M.ARNOLD 
(1921) 

A.A.SAYGUN 
( 1907) 

D.AGAY 

Üç Şarkı/Three Songs 
Allegro con brio 
Allegretto semplice 
Allegro vivace 

Beşli/Quintet Op.46 
Moderato 
Le n to 
Deciso 

Beş Dans/Five Dances 
Polka/Polca 
Tango 
Bolero 
Vals/Waltz 
Rumba 

Bu konser Sayın FETHİ TANALAY'ın değerli katkılanyla 
gerçekleştirilmiştir. 

This concert has been roolized thanks to a donation from 
Mr. FE1HJ TANALAY 



ANKARA ÜFLEME ÇALGilAR BEŞLİSİ 
1973'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyelerince 
kurulan Beşli, yurtiçinde ve Bulgaristan ile Romanya'da 
konserler verdi, TRT için bandlar doldurdu . Beşli'nin 
repertuannda Türk bestecilerinin eserleri ile barok ve çağdaş 
bestecilerin eserleri bulunmaktadır. 

• 1 4 . 7 . 1 984 
e 18.30/630 m 
• Yıldız Saray Tiyatrosu 

Songül ÖZDEMİR 
İlk müzik çalışmalanna babası ile başladı, 1 977'de Ankara 
Devlet Konservattıvan'na girdi ve Cahit Koparal'ın öğrencisi 
oldu. Çeşitli oda müziği ve solo konserler veren sanatçı, 
çalışmalannı Saki Şan] ile sürdürmektedir. 

İrfani ÖZDEMİR 
1969'da Ankara Devlet Konservatuvarı'nı Şakir Yolaç'ın 
sınıfından bitirdi ve aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası'na atandı. Alman hükümetinin bursu ile 1972-74 
arasında Detmold Müzik Akademisinde Prof. 
H .Winschermann'ın öğrencisi oldu, 1977'de Weikersheim 
Uluslararası Oda Müziği kurslanna katıldı . Sanatçı halen 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyesidir ve Ankara 
Devlet Konservatuvan'nda ders vermektedir. 

Bülent CİVELEK 
1962'de Ankara Devlet Konservatuvan'nda Hayrullah 
Duygu'nun sınıfına girdi ve 1969'da mezun oldu. Sanatçı 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyesi ve Ankara 
Devlet Konservatuvarı öğretim üyesidir. 

Orhan Nuri GÖKTÜRK 
1948'de Ankara Devlet Konservatuvan'nda Saim 
Türkmen'in sınıfına girdi ve 1955'de konservatuvarı 
birineilikle bitirdi .  Aynı yıl Devlet Opera Orkestrası'na atanan 
sanatçı bu görevi 1962'ye kadar sürdürdü . 1962'de 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndaki görevine başladı. 
Ankara Devlet Konservatuvan öğretim üyesidir. 

Fazlı ASLAN 
197l 'de Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Burhan 
Tepedoğanlı'nın sınıfına girdi ve 1980'de mezun oldu. 
Sanatçı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyesidir. 
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Yehudi Menubin'in 
Yehudi Menubin'in yap

mış olduğu tek iş keman 
çalmak olsaydı, kuşkusuz 
zaman ona yeterdi. 

Ancak, Yehudi Menuhin' 
in çalışma tutkusu zamanın 
çok ötesine taşıyor . . .  

O, bütün dünyayı dolaş
manın kendisine sağladığı 
olanakları yalnızca dinleyen
lerini müziği ile büyülemek 
için kullanınakla kalmamış, 
aynı zamanda her gittiği 
ülkenin kendine özgü müziği
ni inceleyerek de değerlendir
miştir. 

Bu nedenle, Y ehudi Me
nuhin'e büyük bir orkestra 
eşliğinde çalarken rastlayaca
ğınız kadar, Ravi Shankar 
veya Stephane Grappelli ile 
bir konser verirken de rastla
yabilirsiniz. 

Y ehudi Menuhin, tüm dünyada gerçekten 
büyük bir müzisyen olarak tanınır. 

Ancak o, bundan da öte, çok daha büyük 
şerellere layık görülmüştür. Müziğini, uluslar 
arası düzeyde, hümanist düşüncelerini yayma 
aracı olarak kullanmasından dolayı Y ehudi 

zamana karşı yarışı 
Menuhin'e Şövalyelik Unva
nı, Lejyon D'onör, Belçika 
Kraliyet Nişanı, Batı Alman
ya Liyakat Madalyası ve 
N ehru Barış ödülü gibi pek 
çok nişan ve ödüller verilmiş
tir. Yine de, Yehudi Menuhin' 
in yaşamında en değerli var
lıkları, şüphesiz, son derece 
nadide ve kıymetli kemanları
dır! 

Müzik yaşantısında Me
nuhin, Stradivarius, Guarne
rius Del Gesu ve Capicchio
ni gibi hepsi birer _ sanat 
harikası olan kemanlara sa
hip olmuştur. Seçimine göre 
bir yıl kadar birini, daha 
sonra sırayla diğerlerini kul
lanır. 

Ama, hiçbir zaman değiş 
tirmeyi düşünmedİğİ tek şey 
bileğİndeki saatidir! 

B ir ROLEX Day-Date . . .  
Y ehudi Menubin gibi çok değerli bir 

sanatçının diğer bütün saatler arasından 
kendisine ROLEX'i seçmiş olması 
bizim için gerçekten büyük 
bir övünç kaynağıdır. � 

ROLE X 

Türkiye Genel Mümessili ve Yetkili Servisi OTA P Saatçil ik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 

Halasldrgazi Cad. 34/2 Harbiye Istanbul Tel: 1 33 04 18 · 1 33 04 19 
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VlADIMIR ASHKENAZY,piyano/piano 
F.SCHUBERT 
( ı  797- 1828) 

İki İmpromptu/Two lmpromptus. 
DK 946 

- Mi bemol minör/E fiat minor. No. 9 
- Mi bemol Majör/E fiat Major, No. lO 

"Wanderer" Fantezisi, Do Majör Op.l5 
"Wanderer" Fantasie in  C Major Op. 15 

Allegra con fuoco ma non troppo
Adagio -Presto-Ailegro 

ARA/lNTERMlSSlON 

F.CHOPIN 
( 1810-1 849) 

Balad, Fa minör Op.52 No.4 
Ballade in F minor Op 52 No.4 
2 Noktürn/Noctumes, Op .48 No. 1 -2 
İmpromptu , Sol bemol Majör Op.51 
lmpromptu in G fiat Major, Op .51 
Scherzo, Do diyez minör, Op.39 No.3 
Scherzo, in C sharp minor, Op .39 No.3 

SCHUBERT: İki İmpromptu 
Latince "içe doğan şey" anlamına gelen "İm-promptu"nün , 
bu tek bölümlü kısa bir fantezi biçiminde oluşan lirik müzik 
parçalannın en büyük ustası Schubert'tir. 1828'de bestecinin 
ölüm yılında bestelenen, Mi bemol minör ve Mi bemol 
Majör tondaki bu iki "lmpomptu" bu türün ilginç 
ömekleridir. 

SCHUBERT: "Wanderer" Fantezisi 
Romantik çağın şiirsel düşüncelerini, yaratıcılığını, 
bağımsızlığını gösteren en güzel örneklerden biri olan 
"Wanderer Fantezi" 1822'de bestelendi. 
Schubert'in candan ve sıkılgan yapısına pek uymayan eser, 
virtüozca yazılışı, gelecekteki Liszt'ı andıran sonat formundaki 
şemasıyla, 1816'da bestelenen "Der Wanderer-Gezgin" adlı 
liedin temasını geliştirir. Schubert'in iç dünyasını yansıtan bu 
liedin sözleri şöyle: "Güneş artık beni ısıtmıyor, çiçekler 
solmuş, hayat yaşlanmış. Konuşulanlar boşa gidiyor. Ben 
heryerde bir yabancı gibiyim". Bu lied, fırtına gibi 'allegro' 
temposundaki girişte melodik ve ritmik olarak iki temayı 
birbirine bağlar. 'Adagio' bölümünde Do diyez minör 
çeşitlemelerle serbestçe sergilenir. La bemol Majör tondaki 
üçüncü bölüm 'scherzo'da ise arabesk üsiObunda parlak ses 
kümelerine dönüşür. İki elin de çekiç gibi vuruşlarta çaldığı 
oktavlarla başlatılan fügde de tekrar eski sağlam karakterini 
kazanır. Birbirine bağlı olarak çalınan dört bölümüyle eser, 
adeta eşliksiz bir piyano konçertosudur. (Süre 20') 

CHOPIN: Balad 
1842'de yazılan ve Baron Rothschild'e adanan bu sonuncu 
Balad, diğer üçü gibi fazla romantik olmayıp, daha çok 
fantezinin serbest yorumuna imkan verir. Girişteki rapsodik, 
rüya gibi süslemeli motifi bi.itün eseri simgeleyen acılı ana 
tema 'mezzo voce' olarak izler. Hızlı bir kadanstan sonra 
ikinci bir lirik motif duyulur. Tekrar beliren ana tema gittikçe 
kuvvetlenir. Finale doğru fırtınalı 'stretto' ile 'agitato' bölümleri 
arasında duyulan beş sakin akor dinlenme bölümüdür. 
Çünkü 'agitato' piyanistin olağanüstü bir ustalığına sahne 
olacaktır. (Süre 10') 

CHOPIN: İki Noktürn 
1841 'de yazılan bu iki noktürnden Do minör tondaki ilkinde 
savaşır gibi bir tema hakimdir. Chopin Paris'te fırtına 
sırasında bir kiliseye sığındığı zaman ana fikrinin belirdiği 
söylenen bu eserde oktavlarla gelişen orta bölüm bile bir 
noktürnü (gece şarkısını) değil, bir kahramanı yansıtır gibidir. 
(Süre 6') 
Fa diyez minör Noktürn diğeri kadar şekil ve yorumda 
etkileyici değildir. Ancak temalar berrak, dengeli, iyimserdir. 
Bu eserin bestelendiği 1840 ile 1846 yıllan arasında Chopin, 
George Sand'la beraber ya Paris'te, ya da onun 
Nohant'daki yazlığında mutlu bir hayat sürmekteydi .  (Süre 
5') 

CHOPIN: İmpromptu 
.1843'de yazılan ve bir olgunluk çağının ürünü olan üçüncü 
lmpromptu, Chopin'in üzerinde en çok uğraştığı , geliştirdiği 
eserlerindendir. Parlayan ses dizilerinin zarifliği ve hafifliği ile 
zamana karşı gelir. Jean Cocteau'nun deyişiyle: "Şaşmaz bir 
şah-mat'la sonuca ulaşır". (Süre 5') 

CHOPIN: Scherzo 
Chopin 1835 ve 1843 yıllan arasında dört tane 'Scherzo' 
yazdı. Mayorka adasında bestelenen bu eser 'unison' bir 
motifle başlar. 'Staccato' oktavlarla beliren ana tema esere 
dinamik bir hava verir. Majör tonda akor dizileri bir lied 
karakterindedir. Daha sonra serbestçe çalınan kınk akorlar 
Chopin'e has büyüleyici bir hava yarabr. Bu çekici hava, 
ana motifin minör tonda yumuşak sesle tekranyla daha da 
artar. 'Coda'da aynı tema kısa vuruşlarta belirtilerek Majör 
tonda parlak bir finale ulaşır. (Süre 7'30") 

Bu resital SANDOZ İlaç Sanayi Ltd. Şti. 'nin de!jerli katkılanyla 
gerçekleştirilmiştir. 

This recital has been realized thanks to a donation from the 
SANDOZ Ila; Sanayi Ltd. Şti. 



Vladimir ASHKENAZY 
Vladimir Ashkenazy, 1962 Moskova-Çaykovski 
Yanşmasında kazandığı birincilik ödülünden sonra müzik 
dünyasının en tanınmış isimleri arasında anılmakta ve her 
sezon. dünyanın en önemli müzik merkezlerinde çok geniş 
repertuan ile dinleyicilerin karşısına çıkmaktadır. Son yıllarda 
zamanının büyük bir kısmını orkestra şefliğine ayıran sanatçı, 
özellikle Filarmonia Orkestrası'yla İngiltere'de sayısız konserler 
verdi: aynı orkestrayla Avrupa, Japonya, ABD ve 
Avustralya'da başanlı turneler yaptı . 1984'de Adelaide 
(Avustralya) Festivali'nde hem Beethoven'in bir piyano 
konçertosunu çaldı, hem de bir senfonisini yönetti . Sanatçı 
g�çtiğimiz yıl Kraliyet Filarmonik, Filadelfiya, Detroit ve İsveç 
Radyo orkestralanyla çalıştı. Aynı zamanda çok faal bir oda 
müziği yorumcusu olan Ashkenazy, İtzhak Perlman ve Lynn 
Harrell ile klasik ve romantik repertuan içeren konserler 
vermekte ve plak çalışmalan yapmaktadır. 

• 22 6. 1985 
e 18.30/6 30 pm 
e Atatürk Kultur Merkezi. BUyük Salon 



52 

SALVATORE ACCARDO, keman/viotin 

Bruno CANlN O, piyano/piano 
F.SCHUBERT 
(ı  797- ı828) 

L. van BEETHOVEN 
(ı  770- ı827) 

ARA/INTERMISSION 

S.PROKOFİEF 
(ı89 ı - ı953) 

M.RAVEL 

Sonatina Sol minör 
Op.l37 No.3, DK 408 
Sonatina in G minor 
Op. l37 No.3 DK 408 
Allegra giusto 
Andan te 
Menuetto 
Allegro moderato 

Sonat Do minör, Op.30 No.2 
Sonata in C minor, Op .30 No.2 
Allegro con brio 
Adagio cantabile 
Scherzo. Allegro 
Finale . Allegro 

Sonat Fa minör, Op.80 No.l 
Sonata in F minor, Op .80 No. ı 
Andante assai 
Allegro brusco 
Andan te 
Allegrissimo 

"Çigan" Keman ve Piyano 
için Konser Rapsodisi 
"Tzigane" Concert Rapsody 
for Violin and Piano 
Lento, quasi cadenza-Moderato 

Bu resital ORGANİK KİMY A Sanayi ve Tıc. A.Ş. 'nin dc!1erli 
katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

This recital has been realized thanks to a donation from the 
ORGANIK KlMY A Sanayi Tıc. A.Ş. 

SCHUBERT: Sol minör Sonatina 
Schubert ı8ı6'da keman ve piyano için üç sonat 
besteledi. Ancak ı9 yaşında yazdığı bu eserleri, kendi hiçbir 
zaman sonatin olarak adlandırmadı. Sol minör tondaki 
eserin enerjik yoğunluğu ve yumuşak melankolisi özellikle ilk 
bölümde ilgi çeker. Bölümün sonu olağanüstü bir 
'cantabile'ye dönüşür. İkinci bölümde başlangıç ve bitişle 
tezat meydana getiren orta bölüm "Schubert" stilini tam 
olarak yansıtır. Fina! bölümünde ise tonalitenin zıt kutuplannı 
sergileyen iki motif Si bemol Majör tondaki bir üçüncüyle 
kesintiye uğrarlar. Daha sonra iki motif başka bir tonalitede 
tekrar belirirler. Ancak Sol Major tondaki üçüncü motif eseri 
bu tonda sona ulaştınr. (Süre ı5') 

BEETHOVEN: Do minör Sonat 
ı802 yılınç:la bestelenen Sonat, Beethoven'in Do minör 
tondaki diğer eserleri gibi derin bir acıyla doludur. İlk 
bölümün ana temasının giriş motifi, besteelnin ıo yıl sonra 
8. Senfoni'sinin 'allegro vivace' bölümünde kullandığı minör 
tondaki değişik bir uygulamasıdır. İkinci bölüme kemanın 
sakin ve olağanüstü güzellikteki şarkısı hakimdir. İki kez sert 
akorlarla bu şarkı kesilir, fakat keman yine sakin liedini 
duyurur. Üçüncü bölümde Do Majör tondaki sevimli ve 
akıcı tema, ritmik ağırlıklann vurgulanmasıyla bir çeviklik 
kazanır. Kemanın danseden triyoleleri bu bölümün 
renkliliğini arttınr. 'Scherzo'ya bağlı olan 'trio' bir karşıdık 
getirmez, aksine 'scherzo'yu daha geliştirir. Baslarda 
belirlenen ciddi bir kanonun dengesi ancak birkaç ölçü süren 
'adagio' ile bozulur. Fakat birinci bölümün tam bir eşdeğeri 
olan fina! dramatik şekilde belirir. Etkileyici motiflerin 
sıralanmasından ve tatlı. hafif bir Do Majör tonda 
ağırlaşmasından sonra çılgınca bir Do minör ·coda' ile eser 
sona erer. (Süre 29') 

PROKOFİEF: Fa minör Sonat 
ı938 yılında yazılmaya başlanan ve ancak ı946'da ilk kez 
seslendirilen sonat, besteelnin keman için yazdığı iki sonatın 
gerçekte ikincisidir. Diğerine oranla daha kasvedi. içe 
kapanık oıan ve kemancı David Oistrach ile uzun arkadaşlığı 
sonucu yazılan eserin ilk bölümü Bach ·üs!Qbunda keman 
pasajlanyla işlenmiştir. Bunlar. besteelnin deyişiyle 
"mezarlıkta esen bir rüzgar" gibidir. İkinci bölüm 'allegro 
brusco' kesin çizgilerle anlatılmış. sert tematik pınltılarla 
süslenmiş entellektüel bir havayı yansıtır. 
Üçüncü bölüm,  eserin ikinci 'andante'si lirik ve akıcıdır. 
Serbest ve çılgınca gelişen fina! her mezürde değişen ritmik 
yapısıyla Stravinski'nin "Bahar Ayini"ni andınr. (Süre 28') 

RA VEL: "Çigan" 
Önce keman ve piyano için bestelenmiş ve ilk kez 1924'de 
Paris'te çalınmıştır. Daha sonra keman ve orkestra için 
düzenlemesi de yapılmıştır. Besteelnin Macar çigan 
kemancılannın özelliklerini ustaca değerlendirdiği bir eserdir. 
Girişte, kemanın kadansından sonra bir Mcıcar rcıpsodisi 
şekillenir. "Çigan", yüzyılımız kemancılannın viıiüozluklaıını 
göstermelerine olanak sağlayan en önemli örneklerden 
biridir. (Süre 9') 
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NATAUA GUTMAN, viyolonsel/cetlo 

'q d . .  SEANA'q · · · 

I. STRAVİNSKİ 
( 1882-1971 )  

F.SCHUBERT 
(1797 -1828) 

İtalyan Suiti 
ltalian Suite 
lntroduzione 
Sere n ata 
Aria 
Tarantella 
Minuetto e finale 

Viyolonsel ve Piyano Sonatı, 
La minör "Arpeggione" 
Sonata for Cello and Piano 
in A minor "Arpeggione·· 
Allegro moderato 
Adagio 
Allegretto 

ARA/INTERMISSION 

R.SCHUMANN 
( 1810-1856) 

D.ŞOSTAKOVİÇ 
(1906- 1975) 

Üç Fantezi Parça, Op.73 
Three Fantasy Pieces. Op .73 
Zart mit Ausdruck 
Lebhaft, Leicht 
Rasch und mit Feuer 

Sonat Re minör, Op.40 
Sonata in D minor, Op . 40 
Moderato - Largo 
Moderato con moto 
Largo 
Allegretto 

STRA VİNSKİ: İtalyan Süiti 
Stravinski 1920 yıllannda ünlü bale şefi Diagilef'in arzusu 
üzerine Pergolesi'nin parçalan üzerine bir bale süiti besteledi. 
Bu parçalann çoğunu Diagilef özel koleksiyonunda 
toplamışb. Bu işbirliği bestecinin klasik çağının başlangıcını 
l!lüjdeleyen canlı ve neşeli bir eser yaratmasına yol açtı. 
Stravinski Barok üsiQbu örnek alan bu eserini dört kez başka 
çalgılar için düzenledi. Viyolonsel ve piyano için "İtalyan 
Süiti" bu düzenlemenin 1932 yılında yapılan üçüncüsüdür. 
(Süre 18') 

SCHUBERT: "Arpeggione" Sonatı 
"Arpeggione" Viyanalı saz ustası Georg Stauffer'in yaptığı 6 
telli ve arpejleri çalış kolaylığından dolayı bu ad verilen bir 
çalgıdır. Saz yapımcısının önerisi üzerine 1824'de Schubert, 
o çağlarda moda olan bu çalgı için bu sonatı bestelemiştir. 
Bu nedenle viyolonsel için oldukça güç çalınan bu eser, 
bestecinin olgunluk yıllannın ürünü olan melodilerinin 
zenginliği ve zarifliği ile çeker. (Süre 20') 

SCHUMANN: Üç Fantezi Parça 
1849'da bestelenen "Fantezi Parçalar"ın motifleri birbirine 
şiirsel bir şekilde bağlıdır ve ara vermeden çalındığı için de 
bir bütün oluşturur. Aslında klarnet için yazılmış olmasına 
rağmen, bu çalgı yerine viyolonsel veya kemanla da 
çalınabiieceği besteci tarafından belirtilmiştir. La min<?r 
tondaki ilk parça yumuşak ve melankolik ifadelidir . Ikincisi 
La Majör tonda canlı bir 'intermezzo'dur. Son parça yine La 
Majör tonda fırbnalı ve ateşli şekilde sona erer. (Süre 10') 

ŞOSTAKOVİÇ: Re minör Sonat 
1934 yılında çok çeşitli türde eserler yazan Şostakoviç'in bu 
sonatı, onun politik yönden eleştirilerle karşılaşmadan önceki 
verimli devresine rastlamıştır. İlk bölüm elejik bir tonda başlar 
ve dramatik bir havaya bürünür. Melankolik havası 5. 
Senfoni'sini andıran bu bölümü. teknik güçlüklerle ve şeytani 
bir mizahla dolu kısa 'vals-scherzo' (moderato con moto) 
izler. Ağır üçüncü bölüm '!argo' kasvetli. katı. ancak şaşırbcı 
kısa pasajlanyla eserin en etkileyici bölümüdür. Finalde ise 
Rossini stilincieki kıvılcımlı 'allegretto' bestecinin çok kez 
yaptığı gibi ciddi bir eseri tatlı bir sonia bitirme isteğinden 
doğmuştur. (Süre 25') 

Bu resita/ GÜMÜŞSUYU Halı Sanayii ue Tıc. A.Ş. 'nin değerli 
katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

T1ıis recital has been realized tlıanks to o donation from the 
GÜMÜŞSUYU Ho/ı Sanayii ve Tıc A S 



Natalia GUTMAN 
Moskova Konservatuvan mezunu olan ve Moskova, 
Viyana, Prag ve Münih uluslararası yarışmalannda çeşitli 
ödüller alan sanatçı, son yıllarda dünyanın yetiştirdiği en iyi 
viyolonselcilerden biri olarak kabul edilmektedir. 
Çok genç yaşta ünlü ustaların dikkatini çeken, hem de 
dinleyicilerin beğenisini kazanan Gutman'ın sanat yeteneği 
yıllar süren zorlu bir çalışmayla daha da mükemmelleşti, saz 
hakimiyeti gelişti ve yorumu incelik kazandı. Sanatçının çok 
geniş olan repertuarı Vivaldi'den Hindemith'e kadar uzanır. 
Olağanüstü bir müzik belleğine sahip olan sanatçı çağdaş 
müziğe büyük ilgi duymaktadır. 

Bu resital TÜRK-SOVYET KÜL 1ÜREL DEGİŞİM PROGRAMI 
çerçeuesinde gerçekleştirilmiştir. 

Thıs recital has been realized within the framework of JVRKJSH
SOVJET CUL WRAL EXCHANGE PROGRAMME 

m 
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SHARON ISBIN, gitar/guitar 

E.GRANADOS 
( 1867 - 19 16) 

A.BARRIOS 
( 1885-1944) 

J.S.BACH 
( 1685-1750) 

İspanyol Dansı, No.5 
Spanish Dance, No.5 

Vals/Waltz No.3 
Julia Florida 
Vals/Waltz No.4 

Lavta Süiti No.2 
La minör BWV 997 
Lute Suite No.2 in 
A minor, BWV 997 
Prelude 
Fugue 
Sarabande 
Gigue 
Double 
(Gitar için Do minör orijinalden 
düzenleyen R .Tureck -S. Isbin 
Transeribed for the guitar 
from the C minor by T.Tureck-S. Isbin) 

ARA/INTERMISSION 

L.BROUWER 
( 1939) 

F.TARREGA 
( 1852-1909) 

J.TURINA 
( 1882-1949) 

J.RODRIGO 
( 1902) 

A.lAURO 
( 1917) 

"Siyah Dekameron"dan Baladlar 
Ballades from the "Black Decameron" 
(S.İsbin için yazılmıştır 
Written for S.Isbin) 

Recuerdos de la Alhambra 

Fandanguillo 

Fandango 

İki Venezüella Valsı 
Two Venezuellan Waltzes 

GRANADOS: İspanyol Dansı 
Granados, Op.37 olarak 1 890'da piyano için oniki İspanyol 
Dansı besteledi. Mi minör tondaki "Andaluza-Endülüs" 
bunlann en ünlüsüdür. Sanki gitar için bestelenmiş etkisi 
yaratan bu danslar, Arap etkisi kadar Barok çağ danslannın 
da izlerini taşıyan eski İspanyol danslannın parlak bir 
yansımasıdır. (Süre 4') 

BARRIOS: Vals No.3/ Julia Florida/ 
Vals No.4 

Paraguaylı gitarist-besteci eserlerini bütünüyle gitar için yazdı. 
Biraz garip tabiatlı olan ve gitanncia naylon veya bağırsaktan 
yapılmış teller yerine çelik !ellerle çalmakta israr eden 
Augustin Barrios'un eserleri, teknik güçlüklerle dolu 
olmasına rağmen,  Güney Amerika'nın çekici havasını da 
aksettirir. Op .8, 3 ve 4 numaralı iki zarif valsın arasında ağır 
ve hüzünlü bir Paraguay ezgisi olan "Julia Florida" yer 
alıyor. (Süre 8') 

BACH: Lavta Süiti No.2 
La minör 2 numaralı süit lavta için 1722'de Köthen'de 
bestelenmiştir. Orijinali Do minör tonda olan eser iki sesli bir 
prelüdle başlar. Bunu, süitin en önemli bölümü olan füg 
izler. 157 ölçülük füg, mükemmel bir düzenle üç çeşit kısıma 
aynlmıştır. Fügün üçüncü bölümü birincinin minör tonda 
aynen tekrandır. Uzun olan orta bölüm gelişim 
(developman) kısmıdır. Anlamlı ve ciddi bir ezgi olan 
'Sarabande', 16 ölçü sonra besleeinin Matthaeus 
Pasyonu'nu andınr. 'Gigue'in enerji dolu neşeli teması, son 
bölüm olan yine 6/8'lik 'double'da armonik değişimlerden 
sonra tekrar duyulur. (Süre: 19') 

BROUWER: "Siyah Dekameron" 
Leo Brouwer, günümüzde Küba'nın en önemli 
bestecilerinden sayılmaktadır. Usta bir gitarist olan besteci, 
hem ülkesinin halk ezgilerini kullanmakta, hem de çağdaş 
müziğin bütün olanaklanndan yararlanarak eserler 
yazmaktadır. Balad'ı gitarist Sharon lsbin için besteleyen 
Brouwer'in adına her yıl Küba'da bir gitar yanşması da 
d üzenlen mektedir. 

T ARREGA: "Elhamra Anılan" 
Granada'nın hakim bir tepesinde kurulu Elhamra Sarayı 400 
yıl süren Arap eğemenliğinin İspanya'da bıraktığı belki de en 
büyük anıttır. Bu kale-saray genellikle her İspanyol 
bestecisini olduğu gibi Tarrega'yı da etkilemiştir. Bir tremolo 
etüdü şeklinde yazılan "Eihamra Anılan" ile bu eşsiz sanat 
eserinin büyülü havasını, zengin işlemelerini yansıtan besteci, 
gitar repertuannın en sevilen eserlerinden birini yaratmıştır. 
(Süre 4') 

TURINA: F andanguillo 
Segovia ile tanıştıktan sonra gitara ilgi duyan Endülüslü 
besteci Turina,  1923-1935 yıllan arasında gitar için beş parça 
yazmış ve daha çok kendi yöresinin halk ezgilerini renkli ve 
çağdaş biçimde yansıtmıştır. Segovia'ya adadığı bu 
bestesinde tipik bir "Fiamenco" dansı olan "Fandango"yu 
stilize etmiş, gitarda kullanılan bütün efekıleri 
değerlendirmiştir. (Süre 5') 

RODRIGO: Pandango 
Ama İspanyol Joaquin Rodrigo, gitar çalgısına bugünkü 
ününü kazandıran bestecilerin başında gelir. Türkiye'ye de iki 
kez gelip konserler veren Rodrigo, aslında gitar çalmamasına 
rağmen kendi stilini hemen duyuran besteleriyle İspanyol 
falklorunu ve eski saray müziğini işleyerek başanlı eserler 
yazmıştır. "Fandango". falklordan esinlenerek yazılmış ve 
kesik akorlarla tipik dans davası canlandınlmıştır. (Süre 4") 

lAURO: İki Venezüella Dansı 
Müziğe bir vokal üçlü üyesi olarak başlıyan ve birçok eser 
yazan Venezüellalı Antonio Lauro daha çok Güney 
Amerika'nın zarif ve canlı havasını yansıtan valsleri ile gitar 
dünyasında tanınmıştır. 



• 30.6. 1985 
e 18 30/6 30 pm 
e Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonu 

Sharon ISBIN 
Sharon Isbin gitar çalışmalanna İtalya'da ve Jeffrey Van ile 
Minneapolis'de başladı; Oscar Ghiglia ve Alirio Diaz ile 
sürdürdü . Henüz 17 yaşındayken Avrupa, Kanada, 
Japonya ve İsrail'de resitaller ve orkestra eşliğinde konserler 
verdi . 1979'da Madrid'de "Kraliçe Sofia" , 1976'da 
Uluslararası Münih ve 1975'de Toronto Uluslararası Gitar 
Yanşmasında büyük ödül alan sanatçı Carnegie Hall 
Uluslararası Gitar Şenlikleri Müdürlüğüne atandı. Alexander 
Schneider'in Brandenburg Topluluğu ile New York ve 
Bostan'da konserler veren Isbin Minnesota, St.Paul Oda, 
New Orleans Filarmoni orkestralan ve Ransom Wilson'un 
New York Solistleri eşliğinde çaldı . Birçok Amerikan 
üniversitesinde ders veren sanatçı "National Endowment for 
the Arts Solo Recitalist Grant" ödülünü aldı ve Ulusal Müzik 
Dayanışması "Sigma Alpha Iota"nın da şeref üyesidir. 

Bu resital, C. YAP AU Grubu'nun değerli katkılanyla 
gerçekleştirilmiştir. 

This recital has been realized thanks to a donation from 
C. YAP AU GROUP. 
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Al:EXIS WHSSENBERG, piyano/piano 

D.SCARIAm 
(1685-1757) 

Yedi Sonat/Seven Sonatas 

Longo 338 

Longo 257 

Longo 256 

Longo 138 

Longo 474 

Longo 457 

Longo 142 

Sol minör/in G minor 
(allegıissimo) 
Mi Majör /in E Major 
(allegro) 
Do diyez minör 
in C sharp minor 
(allegro) 
La minör/in A min or 
(adagio) 
Fa Majör /in F Major 
(allegro) 
Do Major /in C Major 
(cantabile) 
Mi bemol Majör 
in E fiat Major 
(allegro) 

R.SCHUMANN Kamavai/Camaval, Op.9 
(1810-1856) 1 .  Preambule (Quasi maestoso-animato) 

2. Pierrot (Moderato) 
3. Arlequin (Vivo) 
4. Valse Noble (Un poco maestoso) 
5. Eusebius (Adagio) 
6. Florestan (Passionato) 
7. Coquette (Vivo) 
8. Replique- Sphinx (L'istesso tempo) 
9. Papillons (Prestissimo) 

10. A.S.C.H.-S.C .H.A (Lettres dansantes) 
(Presto) 

l l .  Chiarina (!Jassionato) 
12 .  Chopin (Agitato) 
13.  Estrella (Con affetto) 
14. Reconnaissance (Animato) 
15.  Pantalon et Colombine (Presto) 
16. Valse Allemande-Intermezzo: Paganini 

(Molto vivace) 
17.  Aveu (Passionato) 
18. Promenade (Con moto) 
19. Pause (Vivo) 
20. Marche des Davidsbündler co n tre 

Les Philistins. Non allegro 
(Animato-Vivo-Animato molto 
piu stretto) 

ARA/INTERMISSION 

S.RAHMANİNOF Sonat No.l ,  Re minör Op.28 
(1873-1943) Sonata No. l  in D minor Op.28 

Allegro moderato 
Lento 
Allegro molto 

Bu resital SANOOZ İlaç Sanayi Ltd. Şti'nin değerli katkılany/a 
gerçekleştirilmiştir. 
This recital has been realized thanks to a donation from the 
SANOOZ İlaç Sanayi Ltd. Şti. 

SCARIAm: 7 Sonat 
1715' de 30 yaşındayken Papalık Orkestrası'na yönetici 
olarak atanan Domenico Scarlatti , o zamanlar en şerefli 
görev sayılan bu işi bırakmış, klavsen virtüozu olarak 
konserler vermeyi tercih etmiştir . 25 yıl süreyle Madrid 
Sarayı'ndayaşayan besteci burada, çoğu da kaybolmuş veya 
basılamamış, sayısı altıyüzü geçen klavsen sonatlan ve 
parçalan bestelemiştir. Sonatlar tek bölümlü, bir veya iki 
temalı, engin bir fanteziyle yazılan lied benzeri, bazan neşeli, 
bazan hüzünlü doğal melodilerle süslü, Barok çağ ağırlığının 
pek görülmediği 3-5 dakikalık zarif eserlerdir. Bu parçalarda 
kullandığı 'staccato', tril, oktav ve arpejlerle yeni bir klavye 
tekniğinin gelişmesine yolaçan ve piyano etüdlerinin yaratıcısı 
sayılan bestecinin eserleri hem çağında, �em de öldükten 
sonra ilgi görmüş, değerini yitirmemiştir. Ilk kez 1739'da 
Madrid'te basılan sonatlar, 1839'da Viyana'da Cari Czemy 
tarafından yayınlanmış, 1907-1939 yıllan arasında da 
Milana'da Alessandro Longo tarafından 545 sonat olarak 
yeniden düzenlenmiştir. Bunlardan ilk gruptakiler Barok 
üslGba yakınlık gösterir; sonrakilerde ise çalış tekniği ön 
plana alınmıştır. L .257 Mi Majör sonat 'allegro' tempodaki 
hisli akıcılığıyla etkilidir . L.256 sonat ise ince örülü, motifin 
sürekli tekranyla bir rüya izlemini verir. L. l42 sonat ise 16'lık 
akıcı notalanyla bir Haendel fantezisini andınr. 

SCHUMANN: Kamaval 
"Dört Nota Üzerine Küçük Sahneler-Scenes Mignonnes sur 
Quatre Notes" başlığını taşıyan eser 1835 yılı Kamaval 
zamanında bestelenmiştir. Başlıkta sözü edilen dört notanın 
anlamı şöyle: 1834 yılında küçük bir Bohemya kasabasında, 
Asch'da oturan Ernestine von Fricken'e aşık olan ve 
"Kamaval"ı ona ithaf etmek isteyen besteci A.S.C.H 
harflerinin Almancadaki müzikal karşılıklan olan A = La, 
S =  Mi bemol(Es) , C =  Do ve H =  Si notalan üzerine eserini 
kurmuştur. Aynca Schumann'ın isminde müzik diline 
�evrilebilen harfler de yalnız bunlardır. Böylece sevdiği ile kendisi arasında gizli bir bağ kurulmuş; eserde melodik 
gelişme bu notalar esas alınarak bestecinin, piyanist 
Moscheles'e yazdığı gibi bir "Maskeli Balo" şeklinde 
gerçekleştirilmiştir. "Preambule-Giriş" şenlikli bir fanfar 
havasıyla dansa çağınr. Bu canlı dans girdabına önce 
"Pierrot", sonra da "Arlequin" katılır. "Soylu bir Vals", 
Schumann'ın ne kadar "soylu" bir şekilde dansettiğini 
anlatan ve ilerde bestecinin eşi olan Clara Wieck'in sözlerinin 
yorumudur. Sakin "Eusebius" ve ateşli "Florestan" 
"Commedia dell'Arte"nin ünlü figürleri ve aynı zamanda 
bestecinin ikinci benliğidirler. İşveli bir "Koket" hızla 
önümüzden geçer. "Dans eden harfler"den sonra gelen 
"Chiarina" asıl adıyla Clara'yı anlatır. "Chopin"de besteci, bu 
ünlü Polonyalının üs!Gbunu taklid eder. "Estrella" 
Schumann'ın sevgilisi Ernestine'dir. "Pantalon ve 
Colombine" iki ünlü kamaval karakteridir. "Alman Valsi", 
"Paganini"nin yırtıcı 'staccato'lanyla kesilir. "Promenade" 
çiftierin tekrar karşılaşmasını, fısıldaşmalan ve hareketli bir 
balo sahnesini canlandırır. "Pause-Ara"nın gürültülü havası, 
"Filistinlilere karşı savaşa giden Davidsbündler'in Marşı"yla 
kesilir. Ancak biraz sonra balonun neşesi ortalığı saracak, 
nefes kesecek şekilde hızlanan danslarla "Karnaval" son 
bulacaktır. (Süre 31') 



RAHMANİNOF: Sonat No. l 
Bu sona!. Dresden'de 2.Senfoni ve "Ölüm Adası" adlı 
eserlerle aynı yılda. 1907'de bestelendi . Belki de bu nedenle 
stilinde senfonik yapıda bir orkestra eseri havası hissedilir. 
Özellikle gerekli sonoriteyi elde etmenin güçlüğü ve eserin 
alışılmamış uzunluğu yorumu güçleştirir. Bazı müzik 
eleştirmenleri "sonatta piyano yazısı ile temalik malzemenin 
pek uyum "ğlamadığını ve bestecinir ı sadelikten kaçmarak 
gösterişe daha çok önem verdiğini" belirtirler. Ancak diğer 
eserlerinde görülen özlü armoni, geniş hatlı melodik çizgi 
burada da etkileyicidir ve zaman zaman -Rahmaninof'un en 
sevdiği besteci- Çaykovski'yi anımsatır. Piyanistlerin 
zorlandığı bir besteci olan Rahmaninof'un bu sanatında, 
yarumcunun teknik açıdan kendisine büyük bir güven 
duyması ve konsantrasyonu yanında, besleeinin stilini ve 
duygu yoğunluğunu da yansıtması gerekir. (Süre 36') 

e 1 . 7 . 19R5 
e 2130/9.30 m 
e Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonu 

Alexis WEISSENBERG 
Sofya'da doğan sanatçı, ilk piyano ve kompozisyon 
derslerini Pancho Vladigerov'dan aldı. Olga Samarov'la 
çalıştığı Juilliard Müzik Okulu'nu ı946'da bitirdi. Bu süre 
içinde A.Schnabel ve W.Landowska ile de çalıştı. ı947'de 
Leventritt Uluslararası Yarışmasında birinci oldu . Konser 
yaşamına Carnegie Hall'da George Szell yönetimindeki New 
York Filarmoni ve Eugene Ormandy yönetimindeki 
Filadelfiya Orkestrası ile başladı. ı 95 ı' de başarılı 
konserleriyle Avrupa'da ün yaptı. Ara verdiği konser 
turnelerine ı966'da yeniden başlıyan Weissenberg, ı967'de 
çevrilen Çaykovski filminde Karajan yönetimindeki Berlin 
Filarmoni eşliğinde besleeinin Piyano Konçertosunu çaldı .  
Aynı yıl Steinberg, Szell, Celibidache, Ormandy, de Sabata, 
Maazel, Karajan.  Ozawa gibi ünlü şeflerle konserler verdi, 
plaklar doldurdu. Sanatçı ikinci filmini yine Karajan 
yönetimindeki Berlin Filarmoni ile çevirdi ; aynı şef ve 
orkestrayla Beethoven'in beş piyano konçertosunu plağa 
doldurdu. Besteci olarak ilk müzikal komedisi "La Fugue"ü 
ı979'da Paris'te sahneye koydu . 
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J.BRAHMS 
( ı833-ı897) 

Sonat Fa minör Op.S 
Sonata in F minor, Op.5 
Allegro maestoso 
Andante espressivo 
Scherzo. Allegro energico 
lntermezzo. Andante molto 
Finale. Allegro moderato ma rubato 

ARA/lNTERMlSSlON 

S.RAHMANİNOF 6 Etudes-Tableaux, Op.33 
( ı873-ı 943) 1 .  Fa minör/in F min or 

F.USZf 
( ı8ı ı- ı886) 

(AIIegro non troppo) 
2. Do Majör /in C Major 

(Allegro) 
3. Mi bemol minör 

in E fiat minor 
(Non allegro) 

4. Mi bemol Majör 
in E fiat Major 
(Moderato) 

5. Sol minör in G minor 
(Moderato) 

6. Do diyez minör 
in C sharp minor 
(Grave) 

Annees de Pelerinage-
2me Annee-ltalie: 
VI Sonetto 123 del Petrarca 
Lento placido 
Sempre lento 
Piu lento 
Mefisto Valsi, No.l 
Mephisto Waltz, No. 1 
Allegro vivace-Un poco meno, 
mosso-Poco allegretto e 
rubato-Piu mosso-Presto-Presto 

BRAHMS: Fa minör Sonat 
1853 yılında Schumann yazdığı mektupta, Brahms'ın bizzat 
çaldığı Fa minör piyano sonatından söz eder. Brahms'ın çok 
sonradan kağıda geçirdiği bu sonat, fantezisinin kuvveti ve 
yeniliği ile dikkat çeker; Beethoven etkisi kaybolmuş, her 
ölçüsüyle Brahms'ı yansıtan bir eser yaratılmıştır. Rapsodi 
tarzında başlıyan ilk bölüm hem şefkatli, hem de ateşlidir. 
Ana temadan gelişen güzel bir lied motifi önceki sert 
vurgulamaya bir kontrast teşkil eder. Sol elin triyoleli akorlan 
eşliğinde, sağ el kudretli bir 'crescendo' ile ana temayı tekrar 
belirler. Ancak melodik ve armonik denge daima gözetilir. 
İkinci bölüm 'andante espressivo' 20 yaşındaki genç 
Brahms'ın ününü pekiştiren sayfalardır. Burada bir gece 
görünümü ve Chopin noktürnü atmosferi, Alman halk 
şarkısı üslGbunda işlenmiştir. Bu bölümde Brahms, Sternau 
adlı şairin dizelerini müzikleştirmiştir: 
"Akşam karanlığı indi, Ayışığı parlıyor; Aşkla birleşen iki kalbi 
mutluluk sanyor". Üçüncü bölüm 'scherzo'da fantastik bir 
vals ve bütün göğsü dolduran bir şarkı biçimindeki koral trio 
ile yine kontrast halindedir. Finali hazırlayan "Geriye Bakış" 
başlıklı kısa 'intermezzo' önceki bölümden polifonik kesitler 
yansıtır: 'Andante'nin ana teması bir matem şarkısı havasına 
bürünür. Fina! serbest ritimli bir motifle başlar. Ve bu atak, 
bir kurtuluş ışığı gibi 'pianissimo' bir sinyalle cevaplandınlır. 
Önce bir İtalyan melodisini andıran (Fa Majör) , sonra da 
basit bir lied biçimindeki (Re bemol Majör) iki yan tema 
finalin havasını yatıştınr gibi olursa da, sağ elin 'presto' 
pasajlanndan sonra 'coda'da ana tema tekrar duyulur. (Süre 
35') 

RAHMANİNOF: 6 Etudes-Tableaux 
1910 yılında bestelenen Op. 33 "Altı Etüd", program müziği 
parçalandır. Rahmaninof bütünüyle hayal ürünü olan bu 
tablolan sadece müzikle aniatmayı düşünmüştür. Bu 
nedenle etüdlerin yapısı oldukça karışık, renkli ve virtüoz bir 
yorum gerektiren çok yönlü süslemelerle örülüdür. 
Bestecinin ilk eserlerindeki lirizmi. bu parçalarda yerini 
karamsarlığa bırakır. Bu etüdlerden bir Rus manzarasını 
canlandıran Do Majör tondaki bile berrak . ve dostça 
olmasına karşın melankoliktir. Bundan sonraki üçüncü etüd, 
çan seslerinin yankılandığı bir fırtına manzarasını canlandınr. 

USZf: Yolculuk Yıllan - 2. Yıl 
Bu eser, bestecinin 1838'de Kontes d'Agoulfla İtalya'ya 
yaptığı yolculuğun anılarını, İtalyan sanatının ilk izienimlerini 
yansıtan "Yolculuk Yılları- 2. Yıl: İtalya" adlı yedi bölümlü 
eserin altıncı bölümüdür. Piyano eşliğinde önce tenor sesi 
için yazılmış, solo piyano için 1858'de yayınlanmıştır. Liszt 
1865'de aynı eseri bariton sesi içinde de düzenlemiştir. 
Dante'nin çağdaşı olan 14. yüzyıl İtalyan şair ve yazan 
Petrarca'nın halk diliyle. sevgilisi Laura için yazdığı bu 
sonelerden 123 numaralısı şöyle başlıyor: "I vidi in terra 
angelici castumi-Yeryüzünde melek �klinde güzeller 
gördüm". Şiirsel aşk rüyasını anlatan sonenin piyano 
uygulamasında Liszt bu çalgının tüm olanaklarını dahice 
kullanmış. Zarif ana tema fırtına gibi duyulduktan sonra. 
�inci kez tiz seslerde Do Majör tonunda bir ışık gibi parlar. 
Uçüncü kez de yumuşak arp akorları �klinde belirir. Eserin 
her bölümündeki kontrasılar ve dramatik anlatımlar orijinal 
bestedeki şarkı sözleri ile tematık olarak ilgilidir. (Süre 6') 



LISZf: Mefisto Valsi 
1863'de yazılan Mefisto Valsi, besleeinin "Lenau'nun 
Faust'undan İki Episod" başlıklı orkestra eserinden piyano 
için düzenlenmiştir. "Mefisto Valsi" olarak tanınan ikinci 
episod, "Köy Hanında Dans" başlığını taşır. Orkestra 
düzenlemesi çok az çalınan eserin tanınan ve sevilen piyano 
düzenlemesi virtüozca bir yorum gerektirir. Sonuncusu 
tamamlanmamış olan dört Mefisto Valsi yazan Liszt, 
genellikle eserlerinde şeytan! karakteriere yer verirken şunu 
da belirtmiş: 'Tannya inanan, şeytan hakkında şüpheye 
düşemez". Eser Faust'la Mefisto'nun bir düğün kutlanan köy 
hanındaki konuşmalanyla başlar. Faust'un güzel bir kıza ilgi 
duyduğunu, fakat ona yaklaşamadığını gören Mefisto bir 
kemanın boş tellerini seslendirerek çılgın bir dans başlatır. 
Kemanın boş tellerinden Re-La-Mi akoru La Majör tondaki 
motifle duyulur. Faust utangaçlığını yenerek, kızla danseder. 
Re bemol Majör tondaki ağır bölümde aldatıcı bir 
günahkarlığı yansıtan ezgi duyulur. Faust, Mefisto'nun 
yardımıyla kızı kandırmağa çalışmaktadır. Müzik yine şeytani 
sıçrayışlarla, arpejlerle canlanır. Resitatif şeklindeki cümlelerle 
sevgiiiierin kucaklaşması sembolize edilir. Sonra hızla gelişen 
girdap gibi bir ritimle fantastik bir sona ulaşılır. (Süre l l ') 

e 3 7 ı9ss 
e 18.30/6.30 m 
e Atatürk Kultur Merkezi Buyuk Salonu 

Banu SÖZÜAR 
İ .B.Konservatuvan'nı Özer Veziroğlu'nun piyano ve Raşit 
Abet'in armoni sınıflanndan bitirdikten sonra Viyana'da 
"Hochschule für Musik und Darstellende Kunst"u 1976'da 
Prof. Jenner'in sınıfından bitirdi .  Bu arada 1969'da 
Viyana'da uluslararası piyano gelişme kurslanna katılarak 
Brendel, Badura-Skoda ve Demus ile çalıştı . Avusturya, 
Çekoslovakya, Yunanistan, Belçika, F.Almanya ve 
Sovyetler Birliği'nde resital ve konserler veren sanatçı 
1982'de Avrupa Yayın Birliği'nce düzenlenen bir program 
çerçevesinde Belçika Radyo ve lV Orkestrası eşliğinde 
Chopin'in 2 .Piyano Konçertosu'nu seslendirdi . 
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-RAVI SHANKAR, sitar 
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Alla Rakha QUERESHI, tabla 

Ravi SHANKAR 
Hindistan'ın kutsal şehri Benares'de Brahman bir ailenin en 
küçük çocuğu olarak dünyaya gelen Shankar, 10 yaşında, 
ünlü bir dans ustası olan ağabeyi Uday'ın topluluğuyla 
Paris'e gitti . 15 yaşındaParis'te, ünlü Hintli müzisyen ve 
sarod ustası Guru Allauddin K han ile tanıştı ve Hindistan'a 
dönerek Allauddin K han'la uzun yıllar sürecek çalışmalanna 
başladı . Bugün müzik dünyasının ender yarumculan 
arasında yer alan sanatçı. ilgiyle izlenen konserler vermekte, 
bale ve film müzikleri bestelemektedir. Bunlardan sonuncusu 
1983 Oscar Ödülünü alan "Gandi" filminin müziğidir. Aynca 
1984-'de Gramaphone Plak Şirketi'nin verdiği "Grammy" 
ödülünü de kazandı. Beste çalışmalan Yehudi Menuhin, 
Jean Pierre Rampal ve Japon müzikçilerin de 
yorumladıklan. doğu ile batıyı birleştiren müzik türündedir. 
Sitar ve senfoni orkestrası için bestelediği iki konçertodan 
ikincisinin ilk çalınışı 22 Mart 1982'de Royal Albert Hall'da 
yapıldı. Ravi Shankar 1977'de Müzik ve Sanat Enstitüsü 
'RIMYA'yı kurdu. 1980'de Padma Vibhusan, 1982'de 
Deshikottan Ödülünü Başbakan Indra Gandi'nin elinden 
aldı. Birleşmiş Milletler Besteciler Kürsüsü üyesi ve Amerikan 
Sanat ve Edebiyat Akademisi Şeref üyesidir. 
Hindistan'da ise Sangeet Natak Akademisi öğretim üyesi ve 
ağabeyi Uday'ın anısına Kalküta'da kurduğu Shankar Vakfı 
kurucu başkanıdır. 

Bu resital TA 7KO-Otomobil, Lastik ve Makine Tıc. T.A.Ş. 'nin dı:yerli 
katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

This recital has been realized thanks to o donation from the TA 7KO
Otomobil, Lôstik ve Makine Tıc. T.A.Ş. 
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VlADIMIR SPIVAKOV, kerrıarv'violirı 
Aleksandr PALEI, piyanq/piarıo 
F.SCHUBERT 
(1797 -1828) 

L. van BEETHOVEN 
(1770-1827) 

ARNINTERMISSION 

A.ŞNİTKE 
(1934) 

L.van BEETHOVEN 

Düo La Majör Op.l62 
Duo in A Major Op. 162 
Allegro moderato 
Scherzo (Presto) 
Andantino 
Allegro vivace 

Sonat No.8, 
Sol Majör Op.30 No.3 
Sonata No.8 
in G Major, Op.30 No.3 
Allegro assai 
Tempo di Minuetto, ma molto 

moderato e grazioso 
Allegro vivace 

Şostakoviç'in Anısına Prelüd 
Prelude in Memory ot 
Shostakovich 

Sonat No.9 La Majör, 
Op.47 "Kreutzer" 
Sonata No.9 in A Major 
Op. 47 "Kreutzer" 
Adagio sostenute-Presto 
Andante con Variazioni 
Finale, Presto 

Bu resita/ 1ÜRK HENKEL Kimyevi Maddeler Sanayi A.Ş. 'nin değerli 
katkılanyla gerçekleştirilmiştir. . . 
This recita/ has been realized thanks to a donation from the TURK 
HENKEL Kimyevi Maddeler Sanayi A.Ş. 

SCHUBERT: La Majör Düo 
1817 yılında bestelenen ve gerçek bir sona! formunda olan 
Düo, "Sonatin" adını taşıyan diğer keman-piyano 
eserlerinden daha ağırlıklıdır. Buna rağmen çoğunlukla bu 
önemi farkedilmez. Bu eseriyle Schubert, Mozart ve 
Beethoven gibi örnek aldığı bestecilerin etkisinden 
kurtulmuş, olağanüstü buluşlarla keman ve piyano . .  
partilerinin başanlı bir şekilde uyumunu sağlamıştır. üzeilikle 
ağır üçüncü bölüm Schubert'in melodilerinin bütün 
çekiciliğini taşır. (Süre 22') 

BEETHOVEN: Sonat No.8 
1802 yılında bestelenen Op.30 üç keman sonatının 
üçüncüsüdür. Aydınlık ve neşeli bir karakter taşıyan sonat, 
Beethoven'in aynı yıl düşüncelerini anlattığı "Heiligenstadt 
Vasiyetnamesi"nin karamsar havasına hiç benzemez. Parlak 
bir fanfar çağnsı şeklinde beliren ana tema 1 .  bölümün 
kaygısız havasını yansıtır. Lied tarzında tatlı bir yan tema 
sonradan karamsarlık yaratır gibi olursa da bölüm neşeli 
şekilde sona erer. Besteci tarafından 'andante'ye yakın bir 
tempoda ve zarif bir şekilde çalınması istenilen 2 .  bölüm 
'menuef üç bölümlü lied halinde gelişen lirik temasıyla 
eserin en güzel bölümüdür. 'Coda'da keman ve piyano 
temanın bir kısmını şarkı söyler gibi duyururlar. Büyük bir 
fina! 'allegro vivace' hayat dolu ve sürekli hareket halindeki 
esere canlılık verir. Esere "Şampanya Sonatı" adı 
verilmesinin bir nedeni de neşeli, parlak, mutlu havası 
yanında, finalde duyulan "Don Juan Operası"nın 
"Şampanya Aryası"dır. (Süre 17') 

ŞNİTKE: Şostakoviç'in Anısına Prelüd 
Genç kuşak Sovyet bestecilerinden olan Alfred Garriyeviç 
Şnitke genellikle çalgı ve A Capella Koro için eserler vermiş. 
Halen Moskova Konservatuvan'nda öğretmenlik yapan 
sanatçının besteleri arasında keman için sonatlar önemli bir 
yer alıyor. 1975'de ölen Şostakoviç'in anısına bestelenen 
Prelüd de yine keman için yazılanlar arasındadır. 

BEETHOVEN: "Kreutzer" Sonatı 
Keman için dokuzuncu La Majör sonatın ilk iki bölümünü 
Beethoven 1803'de Polonyalı melez kemancı George 
Bridgetower için yazdı. Eserin üçüncü bölümü ise daha 
önce, altıncı La Majör sonatın birinci bölümü olarak 
hazırlanmıştı. Sonatı bu kemancıyla iki kere halk önünde 
çalan besteci sonradan eserini Fransız keman virtüozu 
Rudolphe Kreutzer'e ithaf etti. Sona!. kemanın solo olarak 
ağır bir girişiyle başlar. Piyano bunu cevaplandım ve 
'Presto'ya geçilir. La minör tondaki bölüm ihtiraslı şekilde 
gelişir; virtüozca 'coda'ya ulaşır. Eserin en uzun bölümü Fa 
Majör tondaki 'andante'de lied. �arzındaki harikulade bir 
tema dört çe�itlemeyle gelişir. Uçüncü bölüm 6/8'lik 
ölçüdeki ve La Majör tondaki 'presto' fina! ritmik ve kavgacı 
bir motifle başlar. Bir sinyal gibi duyulan tema ile bölüm. 
parlaklık yönünden diğer bölümlere üstünlük sağlar. 214'1ük 
ölçüde biraz ağırlaşan bir yan temadan ve küçük bir 
'adagio'dan sonra fırtına gibi. tarantella üslubunda bir finalle 
eser son bulur. (Süre 32') 
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GAIL BARBER, arp/harp 

A. de CABEZON 
(ı510- ı566) 

R.LUPI 
(ı908) 

G.KIRCHHOFF 
( ı685-ı746) 
GRANDJANY 
(ı89ı-ı 975) 

P.DALVIMARE 
( ı  772- ı829) 

S.NATRA 

M.TOURNIER 
(ı879-ı95ı) 

ARA/INTERMISSlON 

P.HINDEMITH 
(ı895-ı963) 

G.BARBER 

A.HASSELMANS 
(ı845-ı 9 ı2) 

Romans/Romance 

Sonatina 
Prelude 
Bourree 
Sarabande 

Aria ve/ and Rigaudon 

"Mon Coeur Soupire" 
üzerine Fantezi Çeşitlerneler 
Fantasy Variations on 
"Mon Coeur Soupire" 

Sonatina 
Allegretto semplice 
Lento rubato 
Moderato ben ritmato 

Sihirli Prelüd ve Dans 
Feerie Prelude et Danse 

Sonata 
Maessig schnell 
Lebhaft 
Sehr langsam 

Türk Fantezisi 
A Turkish Fantasy 
Topkapı Sarayı/Topkapı Palace 
Boğazda Mehtap 
Moonlight on the Bosphorus 
Masalcı/The Story Teller 
Dolmabahçe Bahçeleri 
Gardens of Dolmabahçe 
Kılıç Dansı/Sword Dance 

Gitana 

CABEZON: Romans 
Doğuştan ama olan İspanyol Antonio de Cabezon'un 
ı557'de arp ve bir çeşit lavta benzeri çalgı olan vihuela için 
40 kadrar eseri "T abulatur" adı verilen eski n ota sistemi ile 
basıldı. O çağlarda Madrigal, Villanesca, Chanson, 
Fantasia, Diferencias (çeşitlemeler) ve Romans gibi müzik 
türleri önemliydi .  İspanyol bestecileri arasında özellikle 
Cabezon, romans türünün korunmasına ve gelişmesine 
özen gösterdi ve çağının Hersinde bir teknik ve müzikalite ile 
soylu ve özlü parçalar yazdı . 

LUPI: Sonatina 
Milana'da doğan ve müzik öğrenimini de orada 
tamamlayan Roberto Lupi Floransa'da armoni ve 
kontrpuan öğretmenliği yaptı. Bestecinin dini eserleri 
yanında çeşitli çalgılar için parçalan da var. Aynca eski 
!talyan müziğine ait geniş çalışmalar yapmış. Bu Sonatina 
da eski üslupta yazılmıştır. 

KIRCHHOFF /GRANDJANY: Arya ve 
Rigaudon 

ı8. yüzyılın en ünlü org bestecilerinden olan Alman 
organist ve besteci Gottfried Kirchhoff'in "Aria" ve ı4 yüzyıl 
Fransa'sında XIII . Louis çağında sarayda oynanan ünlü bir 
dans olan "Rigaudon" adlı parçalannı, ı89 ı- ı 975 yıllan 
arasında yaşamış olan Fransız arpist Mareel Grandjany arpa 
u ygulamış. 

DALMIVARE: Fantazi Çeşitlerneler 
ı800 yıllannda Paris Opera Orkestrası arpisti olarak çalışan 
ve İmparatoriçe Josephine'e arp dersleri veren Martin 
Pierre Dalmivare'ın bir perdelik operası yanında solo arp 
için birçok eseri de vardır. "Kalbim inliyor" şarkısı üzerine 
çeşitlerneler de o çağın müziğine uygun üslupta yazılmış bir 
fantezidir. 

TOURNIER: Sihirli Prelüd ve Dans 
Arp için çağdaş türde besteler yapmış olan Fransız arpist 
MarcelTournier'nin en tanınmış besteleri "Dansöz Lolita" ile 
"Sihirli Prelüd ve Dans"tır. 

HINDEMITH: Sonata 
Çok çeşitli türde eserler besteleyen Alman Paul Hindemith 
viyola virtüozu olarak da ün kazanmıştır. ı 939 yılında 
bestelenen bu zarif arp sonatı, birinci bölümde melodi 
zenginliği ile, ikinci bölümde canlılığı ile ilgi çeker. Şiirsel bir 
izlenimi olan çok ağır üçüncü bölümde ise Ludwig Hölty 
adlı ıs.  yüzyıl Alman şairinin karamsar bir şiirinden 
esinlenilmiştir. (Süre l l ') 

HASSELMANS: Gitana 
Belçika asıllı arpist ve besteci Alphonse Jean Hasselmans 
Almanya'da öğrenim görmüş, Fransa'da ün kazanmıştır. 
Çok usta bir yorumcu olduğundan birçok besteci arp için 
besteledikleri eserleri ona adamışlardır. 50 kadar arp bestesi 
olan Hasselmans'ın en tanınmış besteleri "L'Oriental", 
"Patrouille" ve bir İspanyol çingene kadınını cantandıran 
"Gitana"dır. 



• 1 1 .7 . 1985 
e 18.30/6.30 m 
e Yıldız Sara Ti atrosu 

Gail BARBER 
Amerika'da doğan ve 15 yaşında Meksiko kentinde 
piyanist olarak ilk konserini veren sanatçı, Eastman Müzik 
Okulu arp bölümüne girdi ve Eileen Malone'ın öğrencisi 
oldu. Henüz öğrenci iken Rochester Filarmoni ve Eastman 
Rochester orkestralan ile konserler verdi. 
Amerikan Arp Derneği üyesi olan Barber ülke içinde, 
Kanada ve Meksika'da konserler verdi, birkaç kez Ruth 
Close Ödülleri ve Amerikan Arp Derneği Yarışması 
jürilerinde bulundu, 1979 ve 1982 Kudüs Uluslararası Arp 
Yarışması jürisine davet edildi. 
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ANGEL ROMERO, gitar/guitar 

G.F.HAENDEL 
(1685-1 759) 

J.S.BACH 
( 1685- 1750) 

D.SCARLAm 
( 1685-1757) 

Marki d'Aylesford'un 
Koleksiyonu'ndan 8 parça 
8 Pieces from the Calleetion 
of Marquis d'Aylesford 
Allegretto gracioso 
Gavotte 
Sona! Re minör/Sonata in D min or 
Fuguette 
Minuette 1-11 
Air 
Passepied 

Lavta Süiti No.3, 
La minör BWV 995 
Lute Suite No .3  
in A minör. BWV 995 
Prelude 
Tres vite (Presto) 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
Gavotte I 
Gavotte II (Gavotte en Rondeau) 
Gigue 

Sonatlar / Sonatas 

ARA/INTERMISSION 

H.VILLA-LOBOS 2 Prelüd/Preludes 
(1887-1959) 

A.BARRIOS 
( 1885-1944) 

E.GRANADOS 
( 1867- 1916) 

C.ROMERO 
(1909) 

Aire da Samba 
Une Sueno en la Finestra 

Dans/Dance No.5 

Triptico 

HAENDEL: Marki d'Aylesford'un 
Koleksiyonundan 8 parça 
Marki d'Aylesford'un Koleksiyonu'ndan 8 parça orijinal 
olarak klavsen için 1736'da bestelenmiştir. Aslında gitar 
Haendel için yabancı bir çalgı değildir. Besteci bu çalgıyı 
"İspanyol Kantatı"nda başarıyla kullanmıştır. 

BACH: Lavta Süiti No.3 
1720 yılında Köthen'de viyolonsel için 5 .  Süit olarak 
besteleneo ve bir telin akordunun değiştirilmesi nedeniyle 
"Suite Discordable" adıyla da anılan eser daha sonra 
Bach'ın Leipzig'de Thomas Kilisesi Kantorluğu sırasında 
yeniden düzenlendi. Dresden saray orkestrasından 
Schuster'in isteği üzerine 12 telli lavta için Sol minör toncia 
transkripsiyonu yapıldı. Gitar için düzenlemesi de La minör 
tondadır . Eserin bütün ağırlığını taşıyan geniş tutulmuş 
Prelüd , çok canlı bir füg biçiminde gelişen 'presto' ile 
zenginleşmiştir. 'Allemande' sakin havasıyla. trilleriyle 
dinlendirici bir hava yaratır. Kısa ve hüzünlü 'sarabande'tan 
sonra 'rondo' biçimindeki 'gavotte' da eserin çekici ve zarif 
bölümlerindendir. (Süre 24') 

SCARLAm: Sonatlar 
İtalyan besteci Domenico Scarlatti klavsen için 600 kadar 
sonat yazmıştır. Bunların birçoğu sonradan piyano dışında 
gitar için de düzenlenmiştir. Bu sonatlar zarif bir biçimde ve 
A-B formunda işlenmiş, anlatım zenginliği ve parlaklığı ile 
�eçkinleşen 3-4 dakikalık eserlerdir. Hayatının 40 yılını 
lberik Yarımadasında geçiren besleeinin sonatlarının gitara 
bu kadar güzel uyması belki de bu sebeptendir. 

VILLA-LOBOS: Prelüd 
Kendi de gitar çalan ve bu çalgı için yeni bir çalış tekniği de 
geliştiren Brezilyalı Heitor Villa-Lobos, 1940 yılında Rio de 
Janeira'da beş prelüd besteledi .  Bu prelüdler parlak bir 
kişiliğin. Brezilya'nın saf ezgileriyle başarılı bir kaynaşımını 
yansıtır. 

C.ROMERO: Triptico 
Gitarist Angel Homero'nun babası olan ve halen ABD'de 
yaşayan İspanyol asıllı Celedonio Romero. gitarist olan üç 
oğluyla beraber konserler vermiş. turnelere çıkmıştır. "Üçlü" 
anlamına gelen "Triptico" bu konser gezilerinin bir 
izlenimidir. 

Bu resita/ MOBiL OİL 1ÜRK A.Ş. 'nin değerli katkılany/a 
gerçekleştirilmiştir. 
This recita/ has been realized thanks to a donation from the MOBIL 
OIL 1ÜRK A.Ş. 



• 1 1 . 7 . 1 985 
e 18.30/6 30 pm 
e Atatürk Kultur Merkezi BUyUk Salonu 

Angel ROMERO 
Celedonio Romero'nun yetenekli 3 oğludan en küçüğü 
olan sanatçı Malaga'da doğdu, 6 yaşında Romero 
Dörtlüsü'nde çalarak sanat yaşamına başladı. Bir yıl sonra 
da Valencia'daki ilk solo resitatini verdi. Romero ailesi 
1958'de ABD'ye göç etti ve Angel Romero ilk resmi solo 
konserini 18 yaşında Los Angeles Filarmoni Orkestrası 
eşliğinde Rodrigo'nun "Aranjuez Konçertosu"nu çalarak 
verdi. New York'daki ilk konserini 1973'de Andre 
Konstelanetz yönetimindeki New York Filarmoni ile verdi .  
Andre Previn'in Gitar Konçertosu'nu, Andrew Davis 
yönetimindeki Pittsburg Senfoni Orkestrası eşliğinde 
ABD'de ilk kez seslendiren Angel Romero oldu . Andre 
Previn yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası ile 
konçertolar ve ayrıca solo plaklar dolduran sanatçı, ABD 
ve Kanada'da yıllık turnelere çıkmakta, ünlü orkestralar 
eşliğinde konserler vermektedir. 
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W.A.MOZART 
( 1 756- 1791) 

L.van BEETHOVEN 
( 1  770-1827) 

ARA/INTERMISSION 

J.BRAHMS 
( 1833-1897) 

Sonat Si bemol Ma.iör 
No.l5,  KV 454 
Sonata in B fiat Major 
No. 15. KV 454 
Largo-Allegra 
Andante 
Allegretto 

Sonat Sol Majör, Op.30 No.3 
Sonata in G Major. Op .3 No 3 
Allegra assai 
Tempo di Minuetto, 

ma molto moderato e grazioso 
Allegra vivace 

Sonat Re minör, Op. l08 
Sonata ın D minor, Op 1 08 
Allegra 
Adagio 
Un poco presto 

e con sentimento 
Presto agitata 

MOZART: Sonat No. 15, Si bemol Majör 
1874 yılı mart ayında Mozart, 20 yaşında bir İtalyan kadın 
kemancı olan Regina Strinasacchi için Si bemol Majör 
sonatı besteledi ve konser akşamı keman partisini 
kemancıya teslim etti . Piyano partisi daha yazılmamıştı. 
Ancak

.
besteci İmparator II. Josef'in huzurundaki konserde 

eskiz halindeki piyano partisini başarıyla seslendirdi. Çok 
duygulu bir kemancı olan Strinasacchi için Mozart şunları 
söylüyordu: "Ağır bölümleri kimse bu kadın kadar d uygulu 
çalamaz, hele bir erkek hiç!". Eserin ilk bölümü ağır bir 
girişle başlar; iki çalgı da birbirinin çaldığını taklid eder gibi 
geliştirir. Bölümün 'allegra' kısmında ikinci temanın 
duyuluşunda kemanla piyano ideal bir şekilde dengelidirler. 
İkinci bölüm eserin doruğu , elejik mizaçlı, şaşırtıcı 
armonilerle dolu 'andante'de ise ana temayı başta yalnız 
keman işler. Temanın tekrarında iki çalgı yine buluşur. Bu 
diyalog prensibi besleeinin önceki sonatiarına göre daha da 
geliştirilmiştir. Yeni olarak getirilen daha parlak, konsertant 
bir yorum da ilk bölümde ve rando üs!Gbundaki üçüncü 
bölümde izlenir. (Süre 22') 

BEETHOVEN: Sonat Sol Majör Op.30 
No.3 (Bkz. Spivakov Resitali) 

BRAHMS: Re minör Sonat Op.l08 
1888 yılında Brahms'ın tatilde yazdığı ve Hans von 
Bülow'a adadığı 3.Keman Sonatı, diğer ilk ikisinin aksine 
karamsar bir hava taşır. 
İlk bölüm 'allegro alla breve'de kemancia işitilen geniş 
melodili ve etkili bir ana tema piyanonun senkoplu 
eşliğinde gelişir. Daha sonra, önce piyanoda beliren yan 
tema daha yumuşak olmasına rağmen yine sukGnet 
yaratmaz. İ h tiraslı ve çok hareketli bölüm Re Majör toncia 
sona erer. 
3/8'lik ölçüdeki Re Majör 'adagio', birinci bölümün tam 
karşıtıdır: Büyük bir sakinlikle akıcı bir ezgi önce kemancia 
duyulur. 'Scherzo' tarzındaki 2/4'1ük ölçüdeki Fa diyez 
minör tondaki üçüncü bölüm sinirli ve ritmik şekilde, kesik 
'staccato'larla gelişerek ilk bölümün havasını andırır. 
Vahşice başlayan 6/8'lik fina! 'presto agitato' fırtına gibi 
girer. Büyük ve gösterişli ana tema bölüme kavgacı bir 
karakter izlemini verir. Daha sakin bir koral biçimindeki 
ikinci tema, ihtiraslı anlatımı pekaz hafifletir. Eser teknik 
güçlüklerle dolu bir 'coda' ile son bulur. (Süre 22') 



• 13.7 . 1985 
-----------------------------------------------------·�1�8�.3�0�/6�.�30�pm�-----

• Yıldız Saray Tiyatrosu 

Çağıl YÜCELEN 
1962'de doğan sanatçı, keman çalışmalanna babası Akşit 
Yücelen'le başladı. İlk okuldan sonra Ankara 
Konservatuvarı'nın 4. sınıfına girerek, daha önce ders aldığı 
Higny'nin öğrencisi oldu . Özel yetenekli çocuklar sınıfına 
ayrılarak Suna Kan'la çalıştı ve 1979'da Konservatuvar 
yüksek devresinden pekiyi dereceyle mezun oldu. İlk 
konserini 16 yaşında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
eşliğinde veren sanatçı, 1979'da İtalya'da Chigiana Müzik 
Akademisi kurslarına katılarak Accardo ile keman, P.Farulli 
ile oda müziği çalıştı . Aynı yıl Avusturya Devlet Bursu'nu 
kazanarak Viyana Müzik Yüksek Okulu'na girdi, 5 yıl Josef 
Sivo ile çalıştıktan sora 1984'de "Olağanüstü" dereceyle 
mezun oldu . Bu arada Judith Uluğ ile Arnavutluk'ta 6 
konserlik bir turne yapan sanatçı halen Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası solisti ve Ankara Devlet Konservatuvarı 
öğretim üyesidir. 
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HUSEYIN SERMET, piyanqlpiano 

L. van BEETHOVEN 
( 1770-1827) 

F. SCHUBERT 
( 1 797 - 1828) 

ARNINTERMISSION 

F. CHOPIN 
( 1810-1849) 

B.BARTOK 
(1881-1945) 

Sonat No. l l  
Si bemol Majör Op.22 
Sonata No. l l  
in B fiat Major Op .22 
Allegra con brio 
Adagio com molto espressione 
Menuetto 
Rondo. Allegretto 

Sonat La minör 
üp. 143, post DK 784 
Sonata in A minor, 
Op. 143, post DK 784 
Allegra giusto 
Andan te 
Allegra vivace 

Balad No. l ,  Sol minör 
Baliade No. l in G minor 
Andante Spianato ve 
Büyük Polonez, Op.22 

Andante Spianato and 
Grand Polonaise , Op . 22 

Dans Süiti/Dance Suite 

Bu konser !BM Türk Ltd. Şti.nin değerli katkılanyla 
gerçekleştirilmiştir. 
This recital has been realized thanks to a donation from the !BM 
Türk Ltd. Şti. 

BEETHOVEN: Sonat No. l l  
l l  numaralı piyano sonatı 1800 yılında tamamlandı. 
Besleeinin gençlik yıllarının son eseri olarak kabul edilen 
eser Kon! von Browne'ye ithaf edilmiştir. 1801 yılında 
eserin basımı için yayınevine yazdığı mektupta Beethoven, 
Si bemol Majör piyano konçertosuna 10, dört bölümlü 
"Grand Sola Sanata" olarak adlandırdığı bu sanatına da 20 
düka altını istemekteydi .  
Neden olarak da  bir konçertonun bir piyano sonatı kadar 
satılmamasını göstermişti . Sanat çevik bir şekilde başlar. 
Birkaç karşıt fikir gelişir. Önce kornoyu sonra da 
'crescendo'lu keman sesini andıran ezgiler belirir. Bölüm 
adeta bir orkestra için yazılmış etkisi uyandınr. Mi bemol 
Majör tondaki ikinci bölüm 'adagio' sonatın en ilgi çekici 
bölümlerindendir. Hüzünlü ama tatlı bir şarkı işitilir. 
Romantik bir görüşle çağın bir müzik eleştirmeni tarafından 
"Kuğu" adı verilen bölüm, yüksek ve soylu bir melodi 
çizgisi halinde sürer. Burada yorumcu, anlatım zenginliğini 
duyurmak için bir şair gibi davranmalıdır. Üçüncü bölüm 
'menuet' Rokoko stilincieki zarif yapısı, gösterişli ritmi ve 
kendine has tınısıyla olgunluk çağı Beethoven'ini haberler. 
Sonatın en başarılı bölümü 'rondo'dur. Bu bölüm 
besleeinin Op .7 ,  Mi bemol Majör piyano sonatının 'rondo' 
bölümünün ikinci bir çeşidi gibidir. Süssüz ve sade ana 
tema her duyuluşunda saf bir mutluluk yayar. Durgun 
akorlarla gelişen ikinci tema ve huzursuz 32'lik notalarla 
şekillenen üçüncü tema bu masum mutluluğun tekrar 
duyulmasını önleyemez. (Süre 22') 

SCHUBERT: La minör Sonat 
Schubert ikibuçuk aylık bir aradan sonra 1823 yılı şubat 
ayında tekrar bir piyano sonatı yazmağa karar verdiği 
zaman klasik form anlayışı değişmişti. Deneylerden 
kaçmarak kendine güvenini kazanmış olarak, sanat 
besteciliğinde yeni bir merhale olarak kabul edilen La minör 
sonatını yazdı. Her notasıyla Schubert'i yansıtan ve 
olgunluk eseri olan sanat, bütünlük oluşturan yapısıyla bir 
lied, bir impromptu gibidir. Belki de tek eksikliği , her türlü 
süsten uzak, sade yapısıdır. Özellikle 1 .  ve 2. bölümlerdeki 
parlak piyano cümlelerinden yoksunluk, insana adeta bir 
senfoninin piyano düzenlemesi seslendiriliyormuş hissini 
verir. Ancak gerçek müzik değerinin piyano yorumuna 
üstünlüğü, bu sonatın konser salonlannda en çok çalınan 
Schubert sonatı olmasını sağlamıştır. . .  İlk bölümde her iki 
elde 'pianissimo' oktavlarla belirtilen acılı ve mutsuzcasına bir 
boyun eğiş, sonatın bütününün karakteridir. Fa Majör 
toncia balad tarzındaki 'andante' sakin ve esrarlı bir 
atmosferdedir. Ancak bir kere, dinamik bir yükselmeyle bu 
hava değişir. Finalde ise piyanonun etkisi artar: Iriyoleli 
pasajlarla duyulan aceleci ezgi birara parlak bir Majör tona 
dönüşürse de , eser yine kaderci. karamsar bir minör !onla 
son bulur. (Süre 20') 

CHOPIN: Balad No.l 
Chopin'in baladları, besleeinin çağdaşlan tarafından ona has 
bir tür olarak kabul edilmiş ve çok ender taklid edilmiştir. 
Lied, rondo, sanat ve çeşitierne formlannın destarısı ve 
dramatik unsurlarla işlenmesiyle yaratılan baladiarda 
Polanya ve Litvanya efsanelerinden esinlenilmiştir. 



Schumann'ın "en vahşi ve kendine has bir kompozisyon" 
olarak nitelendirdiği 1 numaralı Balad'ı, Chopin 20 
yaşındayken bestelem iştir. Eser ağır bir girişle başlar, 
oktavlarla gelişen bu '!argo', bir resitatifle tatlı bir 
melankoliyle yüklü bir ezgiye bağlanır. 'Moderato' 
tempodaki bu ezgi Litvanyalı milli kahraman Conrad 
Wallenrod'un büyük acılardan sonra trajik bir şekilde son 
bulan hayatını canlandırır. Hüzünlü ana tema bir süre sonra 
heyecanlı pasajlarla lirik bir fikir halinde önce kararsızca 
beliren ikinci temaya dönüşür. 'Presto con fuoco'da, bu 
trajik sonu belirten anlardan sonra ana tema tekrar 
hatırlanır. Eser sert ve etkili vuruşlu oktavlarla son bulur. 
(Süre 9') 

CHOPIN: Andante Spianato ve Büyük 
Polonez 

Chopin bu eseri 2 bölüm halinde ayrı ayrı bestelemiş: 
"Büyük Polonez" 1830-31 yıllarında piyano ve orkestra 
için. onun girişi olan 'Andante Spianato'yu da 1834'de 
solo piyano için yazdı ve zengin bir öğrencisi olan Barones 
d'Est'e ithaf etti. Ilk kez 26 Nisan 1835'de Paris 
Konservatuvar konserlerinde orkestra eşliğinde çalınan eser. 
çok büyük başarı kazandı. Ancak günümüzde çoğunlukla 
orkestra eşliksiz çalınır. 'Noktürn'ü andıran Sol minör 
tondaki şiirsel 'Andante Spianato' o çağın beğenisini 
kazanacak biçimde yazılmıştır. Polonez ise gururlu . canlı. 
zengin figürlerle süslü. ateşli bir ritimle ve zarif bir yorum 
tekniğiyle seçkinleşir. (Süre 1 3') 

BARTOK: Dans Süiti 
Dans Süiti. Buda ve Peşte şehirlerinin birleşmesinin 50. 
Yıldönümünü kutlamak üzere 1923 yılında bestelendi. 
Aslında orkestra için yazılan ve Bartok'un en çok çalınan 
eserlerinden biri olan bu altı bölümlü Süit. Macar ulusal 
müziğinin renkli ve ustaca düzenlenmiş bir geçitidir: Bazan 
Macar ovası Puşta'nın hüzün dolu ezgileri . bazan de halk 
danslarının canlı ritmi her bölümde değişik fikir ve motiflerle 
gelişir. ancak bir 'ritornel-nakarat' ile birbirine bağlanır. Bu 
müziklerin bu kadar serbestçe değerlendirilmesine rağmen 
eserde yine de kesin bir form kaygusu izlenir. Son 
bölümde ise önceki bölümlerin temaları tekrar duyulur. 
(Süre 28') 

• 14.7 . 1 985 
e 18.30/6 30 pm 
e Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salonu 

Hüseyin SERMET 
1955 yılında İstanbul'da doğdu.  1965'de Ankara Devlet 
Konservatuvarı'nda Ferhunde Erkin, U . C . Erkin ve 
ASaygun'un ile çalıştı . 1968'de "Olağanüstü Yetenekli 
Çocuklar" yasasından yararlanarak Paris'e gitti . Paris 
Konservatuvarı'nda eğitim gördü ve daha sonra "Ecole 
Normale Superieure de Musique de Paris"den mezun 
oldu . Sanatçı halen Monako Prince Rainer l l l ,  Müzik 
Akademisi'nde piyano öğretmenidir. Hüseyin Sermet 1975 
Ravel Yarışmasında üçüncü, 1976 Santander Paloma 
O'Shea Yarışmasında birinci. 1980 Busoni Yarışmasında 
dördüncü . 1980 Paris Yarışmasında üçüncü, 198 1  Jaen 
Yarışmasında birinci, Valencia 1981 Jose İturbi 
Yarışmasında üçüncü. Milano 1981 Ettore Pozzoli 
Yarışmasında birinci ve 1982 Las Palmas Chopin 
Yarışmasında da üçüncü oldu . 
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Çok yönlü müzisyen Placido Doıningo 
en çok sevdiği enstrümam anlatıyor. 

Aşağı yukarı her yarı m yü z
yı lda bir öyle b ir  lider çıkar k i  
kendi a la nı ndaki  en iyilerden 
bi le üstündür. 

Dünya n ı n  büyü k operaları
na gitmemiş olanlar b i le Placido 
Damingo'nun adını  ve sesini  
tanırlar. Yalnı zca sesi nin gü zel
l iğini  duyabi lmek uğruna gece 
boyunca k uyru kta bekleyenler 
için bir efsa nedir o. 

Hambu rg'da n Pa ris'e, M ila
na'dan New York'a kadar duyu
lan bir efsa ne . 

" Ben sadece, ayda 5-6 
temsilde söyleyebil ir im " d i yor 
Domingo "Verebileceğ i m i n  en 
i yisi n i  vermek için çok fa zla 
söylememem gerekir .  Beni gör
mek için b u nca zah mete katla
nan i nsan lara karşı bu beni m  so
rum l u l uğumdur." 

Placido, yalnı zca dü nyanın 
en büyük tenoru değil ,  a ynı za
manda çok yönlü bir mü zisye n id i r. Piya noda k i  u s 
talığı sayes inde, provalarda parçayı baştan sona ça
lar. Böylece sö zcü klerin ve müziğin  birlikte dile ge -
t irmeye çalıştığı duyguları yoru mlama ve düşünme 
olanağı bul ur.  

Orkestra şefl iğindeki deneyim leri ise ona,ya l n ı zca 

kendi yorumladığı böl ü me değil ,  
eserin t ü m ü ne tarafsı z ya klaş
ınası nı sağlar. 

" B i r  bölümü an lamak için 
önce eserin tümünü m ü zi k  ve ti
yatro ola rak anlamak gerekir." 
diyor Placido. " Ben, bunu başa
racak yeteneklere sahip oldu 
ğum için çok şanslıyı m . "  

Placido Dam i ngo'nun mü
zi kteki  dehası , k ullanacağı saati 
seçerken de kendini  gösteriyor. 

Ün 1 ü sa na tçı , herşeyde kı l ı  
k ı rk yaran v e  durmadan üstün
lüğü araya n m ü kem mel k işi l iği
ne uygun bir saat k u l lanıyor: 

Rolex Day-Date. 
Her zaman aynı mü kem mel 

İcraatı gösteren eşsiz  bir saat.  
" Ayrıca b u  saatin beni m  gibi 

dinlenıneye de ihtiyacı yok .  
Rolex için rahatl ıkla ' Piacido' 
nun en çok sevdiği enstrüman' 
ta nı mını kul la nabil irsini z" di

yor sa natçı . Ve böylece, dü nya n ı n  sayı l ı  sa natçı la
rı ndan bir i  ola ra k ,  seç k i n  bir m ü zi ka l  enstrü mandan 
beklenen ınü kemmell iği  Rolex'in k usurs u z  kişi l iğiyle 
ö zdeş leştiriyor. 
Koın ple bir mü zisyen için,  \\Il! koınple bir saa t.  � 

ROLE X 

Türkiye Genel Mümessili ve Yetkili  Servisi OTA P Saatçil ik Ticaret ve Sanayi .A.Ş. 

Halaslclrgazi Cad. 34/2 Harbiye İstanbul Tel: 1 33 04 18 - 133 04 19 
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SUNA KORAD, soprano 
Walter STRAUSS, piyano/piano 

J. S. BACH 
( 1685-1750) 

R.SCHUMANN 
( 1810-1856) 

V. BELLINI 
( 1801- 1835) 

G.ROSSINI 
( 1  792-1868) 

ASAYGUN 
( 1907) 

"Bist du bei mir" 
(Sen Yanımdayken) 

İki Li ed /T w o Li e ds 
"In der Fremde" 
(Gurbette) 
"Frühlingsnacht" 
(İlkbahar Gecesi) 

"I Capuleti e I Montecchi" 
Operasından Arya/ Aria from 
the Opera "I Capuleti e I Montecchi" 
"Oh! Quante volte, Oh! Quante . .  " 

Konser Aryası/Concert Aria 
"La Pastarella della Alpi" 

"Atatürk'e ve Anadolu'ya Destan" 
Op.67'den İki Soprano Aryası 
Two Soprano Arias from the 
"Epic to Atatürk and to Anatolia" 
"Anam sana ağıt yaksam mı ola?" 
"Hava kurşun gibi ağır mı ağır" 

ARA/INTERMISSION 

A. DVORAK 
(1841-1904) 

F. CILEA 
( 1866- 1950) 

G. BENEDICT 
( 1804- 1885) 

A.DUBUK 
( 1812-1898) 

"Rusalka" Operasından Arya 
Aria from the "Rusalka" Opera 
"Lied An den Mond" 

"Andriana Le Couvreur" 
Operasından Arya 
Aria from the Opera 
"Adriana Le Couvreur" 

"Il Carnevale di Venezia" 
Konser Aryası/Concert Aria 

Rus Halk Şarkısı/Russian Folk Song 
"Sevgilim niçin seni tanıdım" 
(Why did I know you my Darling) 

P. MASCAGNI "L'Amico Fritz" Operasından Arya 
( 1863-1945) Aria from the Opera "L'Amico Fritz" 

"Non mi resta che il pianto ed il dolore" 

A. DUBUK 

H. PROCH 
( 1809-1878) 

Rus Halk Şarkısı/Russian Folk Song 
"Beni Azarlama Sevgilim" 
(Do not scold me. my beloved) 

"Deh, Torna mio bene" 
(Tema ve Çeşitierne 
Theme and Variation) 

BACH: "Bist du bei mir" 
"Anna Magdelana Bach'ın Şarkı Kitabı"nda yeralan bu 
Unlu şarkı 1 725'de bestelendi. Bach'ın eşine adadığı, çok 
kısa olmasına rağmen derin bir anlam taşıyan ve soylu bir 
sevgiyi yansıtan bu şarkının sözleri şöyle : "Sen 
yanımdayken, ölüme ve son isiirahalime bile neşeyle 
giderim. Oh, ne mutlu bir sonum olurdu, sadık gözlerimi 
senin gUzel elierin kapasaydı". Bach'ın en sevilen 
eserlerinden olan "Sen Yanımdayken" Grace Kelly'nin 

Prens Rainer ile evlenme töreninde unlu tenor Hugues 
Cuenod tarafından seslendirilmişti . 

SCHUMANN: "In der Fremde" 
Op.39 "Lied Çemberi" adlı eser 1840'da bestelenmiş. 
Romantik bir atmosferi yansıtan dizinin sözleri Alman şair 
Joseph von Eichendorf'a ait. 12 parçalık dizinin ilk liedi "In 
der Fremde-Gurbette" adını taşıyor. Schumann'ın 'piano
hafif' ve 'pianissimo-çok hafif' tarzda söylenınesini 
öngördUğU bu huzunlu Lied'de piyanist, arpejler yanında, 
ikinci bir ezgiyi de duyuruyor. Minör tonla belirtilen gurbet 
acısı sanki ölümle teselli bulur gibi Majör tonda sona eriyor. 
"Bu bulutlar, kızıllığın panltısının ardındaki vatanımdan 
geliyor. Fakat annem ve babam çoktan öldu. Beni orada 
tanıyan bile yok. Ah, çok, çok yakında sessizlik gelecek; 
üzerimde ormanın yalnızlığı hışırdarken huzura 
kavuşacağım. Beni burada da tanıyan olmayacak". 

SCHUMANN: "Frühlingsnacht" 
Op.39 "Lied Çemberi" dizisinin 12 .  ve son liedi 
"Fruhlingsnacht-İikbahar Gecesi" başlığını taşıyor. Hem 
solist, hem de piyanist için gösterişli ve parlak yorumu 
gerektiren eserin sözleri şöyle: "Bahçemin UstUnde, gökte 
göçmen kuşlann uçuşunu duyuyorum. Bu, baharın 
mUjdesidir. Aşağıda çoktan çiçekler açtı. Sevinçten 
haykırmak, ağlamak isteği duyuyorum. Sanki böyle bir şey 
olamazdı' Ayışığı ile eski mucizeler canlanıyor. Ay, yıldızlar, 
rüyasında hışırdayan koru ve bulbuller 'O senindir, O 
senindir' diyor" . 

BEWNI: "Oh! Quante Volte . . .  " 
Vincenzo Beliini'nin Norma, I Puritani ve La Sonnambula 
operalanndan önce, 1830'da besteleneo "I Capuleti e I 
Montecchi" adlı eseri Shakespeare'in "Romeo ve Julyet" 
oyunu Uzerine kurulmuştur. Iki duşman aile MontegU ve 
Kapulet'lerin mücadelesini ve iki gencin buyuk aşkını 
canlandıran eserden Kapulet'lerin kızı Julyet'in "Quante 
volte-Kaçıncı Kez" diye başlıyan aryası operanın seçkin 
böl u mlerindendir. 

ROSSINI: Konser Aıyası 
Ünlu opera besleeisi Rossini'nin ayrıca yazdığı konser 
aryalarının sayısı yUzU geçiyor: Bunlara güzel bir örnek de 
"Alp Dağlarında bir çoban kızı"nı anlatan tirolyen UsiQptaki 
"La Pastarella della Alpi" konser aryasıdır. 

SAYGUN: "Atatürk'e ve Anadolu'ya 
Destan" 

Gençliğini İzmir'de geçiren besteci .  E�e'nin işgalini sonra da 
Atatürk'un Turk ordulannın başında lzmir'e girişini görmüş, 
yaşamış ve bu olayları sözlü bir mUzikle canlandırmayı 
duşunmuş. Bunun için uygun bir metin bulamayınca kendi 
yazmağa başlamış ve ayrıca Atatürk'Un Kurtuluş 
Savaşımızın başından beri söylediği çeşitli nutuk ve 
demeçlerincieki 'Zulüm ve Savaş' konusundaki bazı sözlerini 
eserine ana fikir olarak almış ve kısmen de olduğu gibi 
kullanmıştır. Soprano, alto, tenor, bas. koro ve orkestra 
için besteleneo ve 20.6.  1983'de İstanbul Festivali'nin Açılış 
Konseri ' nde de seslendirilen eser 15 'Deyiş'ten 
oluşmaktadır. Bunlardan 3. ve 8. deyişler soprano 



sololarını kapsar. 3. Deyiş bir kadının yakanşıdır: "Anam 
sana ağıt yaksam mı ola?/ Gözümde yaş kurumuş akmaz . . .  
/Yavrumu yitirdim bir süngünün ucunda/Kocarnı alıp 
gittiler/Kardeşim, atam, ninem/Uyudular anam 
uyudular/Bir daha uyanmamasıya/Al kanlar içinde . . .  /Ya 
ben ezildim anam, ezildim . . .  " .  8. Deyiş bir mücadele 
azmiyle doludur: "Hava kurşun gibi ağır mı ağır/ Alev alev 
dört yanım . . .  /Çevrilmişim . .  . /Yılan sarılışıyla 
sanlmışım/Başı dumanlı dağiarım benim/Kimi suskun, 
büker olmuş boynunu/Ama kimi kızgın ,  baş eğmez" diye 
başlıyan bölüm, oğullann, kıziann güçlenip, koskoca 
dünyayı çiğnemeye savaşan acımasız ejderi ezmeğe çağırır. 

DVORAK: "Rusalka" 
"Rusalka" Çek besteci Dvorak'ın dokuz operasından 
günümüze kalan ve Bohemya halk müziğini en güzel 
yansıtan eserlerinden biri olarak kabul edilir. 1900 yılında 
bestelenen bu üç perdelik operanın en tanınmış bölümü 
"Ey Sevgili Ay" diye başlıyan Rusalka'nın aryasıdır. 

CILEA: Adriana Le Couvreur 
İtalyan "Opera Verizmo-Gerçekçi Opera" bestecilerinden 
Francesco Cilea iki operasıyla tanınır: L'Arlesiana ve 
Adriana Le Couvreur. 1902'de ilk kez seslendirilen 
"Adriana Le Couvreur" 18.  yüzy;lda aynı adı taşıyan 
tanınmış bir artistin trajedi ile biten hayatını konu alır. Son 
perdede "Comedie Française" tiyatrosunun fuayesinde, 
sevgilisine gönderdiği çiçekler Adriana'ya geri getirilir. 
Adriana terkedildiğini sanarak "Poveri fiori-Zavallı Çiçekler" 
aryasını söyler. Fakat bir rakibesi tarafından gizlice zehir 
konulan çiçekler, buketi hüzünle koklayan Adriana'nın acı 
sonunu hazırlar. 

BENEDICf: Konser Aryası 
19. yüzyılda yaşayan ve az tanınmış olan İtalyan 
bestecilerden Giulio Benedict, Paganini, Fabri gibi birçok o 
çağ müzikçilerinin de çok sevdiği ve çeşitli şekilde 
eserlerinde kullandıklan bu popüler Venedik Karnaval 
ezgisini bir konser aryası şeklinde düzenlemiş. 

DUBUK: İki Rus Halk Şarkısı 
Moskova'da doğan ve Balakirefirı de hocası olan 
Aleksandr Dubuk, piyano için eserler ve "Piyano Tekniği" 
adlı kitabı yanında şan ve piyano için birçok romanslar 
yazmıştır. 

MASCAGNI: L'Amico Fritz 
İtalyan besteci Pietro Mascagni'nin ünlü operası "Cavalleria 
Rusticana"dan sonra en tanınan sahne eseri 1891'de 
yazılan üç perdelik "L'Amico- Fritz Arkadaşım Fritz" 
operasıdır. 6 .  sahnedeki Susel'in aryası eserin en sevilen 
bölümlerindendir: "Non mi resta che il pianto ed il dolore
Bana, gözyaşından ve acıdan başka bir şey kalmıyor". 

PROCH: Tema ve Çeşitierne 
Bohemya'da doğan Avusturyalı besteci Heinrich Proch,  şan 
bocalığı ve orkestra şefliği de yaptı. 30 kadar sahne müziği , 
3 perdelik bir komik opera ve bir bale müziği yazdı .  Ancak 
ününü şarkılarla ve bir dizi vokal çeşitlerneleriyle kazandı. 
"Deh, Torna mio bene-Hadi SevgiJim Dön Bana" adlı 
Te ma ve Çeşitle me bunların en güzel örneğidir. 

• 26.6. 1985 
e 16.30/4.30 m 
e Yıldız Saray Tiyatrosu 

Suna KORAD 
"Devlet Sanatçısı" 
İstanbul'da doğan sanatçı, Ankara Devlet 
Konservatuvan'nda U . C .Erkin ile piyano, daha sonra da 
Prof. P.Savarosh ve Madam E .de Hidalgo ile şan çalıştı. 
Alman opera repertuannı Hannaver'de Dr.H .Thierfelder ve 
İtalyan opera repertuannı da La Scala'da Maestro T.Tonini 
ile hazırladı. Emsalsiz sesi ve tekniği ile opera merkezlerinde 
başarı kazanan Suna Korad, Mario del Monaco, Tito 
Gobbi gibi ünlülerle sahneye çıktı . BBC televizyonunda, 
Yehudi Menuhin, Margot Fonteyn ve Rudolf Nureyev'in 
de katıldıklan "Gala Performance"da söyledi. Teatro Regio 
di Parma Operası orkestra ve korosu , Renata Tebaldi, Tito 
Gobbi ve Mario del Monaco ile birlikte Amerika'daki "Verdi 
Festivali"nde oynadı. Hollanda A VRO Televizyon u 
tarafından bütün dünyaya renkli olarak yayınlanan "Noel 
Konseri"nde orkestra ve koro eşliğinde "Ave Maria"yı 
söyledi. Opera sanatçısı olarak dünyanın önemli 
merkezlerinde sahneye çıkan ve ayrıca resitaller veren 
sanatçı, halen İstanbul Devlet Operası solistidir. 

Suna KORAD 

Walter STRAUSS 
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FH:ARMONIA KOROSU 
PI-RLHARMONIA CHORUS 
Şef/Conductor: 

H.SCHÜTZ 
( 1585-1672) 

T. WEELKES 
( 1576-1623) 

Andrew GREENWOOD 

Magnificat 

"Gioria in Excelsis Deo 
"Tanrı'ya en Büyük Övgü" 

S.RAHMANİNOF Vesper Mesi, Op.37'den 4 Parça 
(1873-1943) 4 Pieces from the Vesper Mess, 

OP.37 
"Come Let Us Worship" 
(Gelin ibadet Edelim) 
"Praise the Lord O my Soul" 
(Ruhum, Tannyı Yücelt) 
"O Joyful Light" 
(Mutluluk lşığı) 
"O Victorious Leader" 
(Ey Muzaffer Önder) 

ARA/INTERMISSION 

G.ROSSINI Petite Messe Solonelle 
(1792-1868) 

SCHÜTZ: Magnificat 
"Magnificat" Hz. İsa'ya övgüdür ve onun mucizelerini 
anlatır. Metni İncil'den derlenmiştir. Antifonal (oktavlarla 
bir ağızdan söylenen) gregoryen melodileri üzerine 
bestelenmiş, 14. yüzyılda Katolik, daha sonralan Lüter 
mezhebi kiliselerinde uygulanmıştır. Bu arada sözlerinin 
tercüme edilerek bestelenmesi adet haline geldi . Schütz'ün 
Almanca sözlü "Magnificat"ının yazılış tarihi 1671 olarak 
belirlenmiş. A Capella koro ve org eşliğinde koro için iki 
ayn düzenlemesi vardır. Orijinalinin A Capella olduğu 
sanılıyor. 

WEELKES: 
Thomas Weelkes, William Byrd, Thomas Tallis ve Orlando 
Gibbons ile birlikte, "Elizabeth Çağı" kilise müziği 
bestecilerinden biridir. Oxford'da New College'de eğitim 
gördükten sonra, önce Winchester College'de, daha sonra 
da Chichester Katedrali'nde organisılik yapmıştır. 
Madrigalleri ile üne kavuşmasına rağmen kilise müziği 
alanında önemli eserleri vardır. 

RAHMANİNOF: "Vesper Mes'i"den 4 parça 
Rahmaninof'un yazdığı sayılı dini bestelerden biridir. 
"Akşam Duası için Mes" anlamına gelen eser gene 
İncil'den alınan Mes metni üzerine 1915 yılında A Capella 
koro için bestelenmiştir. 

ROSSINI: Petite Messe Solonelle 
Rossini, "Küçük Tören Mesi"ni 1863-64 yıllan arasında 
kendi ölümünde söylenmek üzere bestelenmiştir. Adındaki 
"küçük" kelimesinin aksine özellikle solo partilerde 
bestecinin büyük dehasını yansıtan eser, ilk kez 1868'de 
Paris'te seslendirilmiştir. Eşliksiz koro tarafından 
seslendirilmesini düşündüğü eseri için Rossini bir arkadaşına 
şakayla karışık şunları söylemiş: "Berlioz ve Sax 
(Saksafonun mucidi) beylerin saksafonlanyla zavallı 
koronun sesini bastırmasını istemiyorum". 
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TRT İSTANBUL RADYOSU GENÇLİI< I<OROSU 
TRT ISTANBUL RADIO YOUTH CHORUS 
Şef/Conductor 
Şef Yard ./ Asst. Ch oru s Master 
Piyano/Piano 

: Gökçen KORAY 
: Seval IRMAK 
: Seval IRMAK 

O. GIBBONS 
(1583-1625) 

D. DONATI 
(1530-1603) 

A. SCARI.A TTI 
(1660-1725) 

J.S. BACH 
(1685-1750) 

G.F. HAENDEL 
(1685-1751 

"Sevgilim/My Sweetheart" 

Viilanella alla Napolitana 

"Arsi un Tempo" 
(5 ses için Madrigal /Madrigal for 5 voices) 

Motet BWV 277 
"Jesu, meine Freude" 
1 .  Choral (4 ses için/for 4 voices) 
2. Pocoadagio (5 ses için/for 5 voices) 
3. Choral (5 ses için/for 5 voices) 
4. Andante (3 ses için/for 3 voices) 
5. L'istesso tempo (5 ses için/for 5 voices) 
6. Allegra non tanto (5 ses için/for 5 voices) 
7 .  Ch oral (4 ses için/for 4 voices) 
8. Andan te (3 ses için/for 3 voices) 
9. Allegretto (4 ses için/for 4 voices) 

10. Poco adagip (5 ses için/for 5 voices) 
l l .  Choral (4 ses için/for 4 voices) 

Mesih Oratoryosu'ndan "Alleluya" 
"Hallelujah" from the Messlah Oratorio 

ARA!INTERMlSSION 

H.F.ALNAR 
(1906-1978) 

M. SUN 
(1932) 

L. BARTOS 

W.L. DOWSON 
(1898) 

A.A. SAYGUN 
(1907- ) 

İki Türkü/Two Songs 
"Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum" 
"Tevenkte Üzüm Kara" 

"Bebek" 

'Dona Dona" Macar Halk Şarkısı 
Hungarian Folk Song 

Iki Spritüei/T wo Sprituals 
"Soon Ah Will be Done" 
"Ezekiel Saw the Whell" 

"Dağlardan Ovalardan" 
Koro için 10 Halk Türküsil 
"From the Mountains and the Plains" 
10 Folk Songs for Chorus 
1. Asker Oldum Piyade 
2. Ayşem Nerden Geliyon 
3. Kozanoğlu 
4. Ay Doğar Giresun'dan 
5. Çaktım Çaktım Almadı 
6. Hem Okudum, Hem Yazdım 
7. Konya Oyun Havası 
8. Evlerinin Önü 
9. Havuz Başının Gülleri 
10. İzmir Zeybeği 

Bu konser ALARKO HOWİNG A.Ş. nin değerli katkılanyla 
gerçekleştirilmiştir. 

This concert has been realized thanks to a donation from ALARKO 
HOWING A.Ş. 

GIBBONS: "Sevgilim" 
Geç Rönesans ile Barok çafjlar arasında köprti görevi yapan 
Elizabeth Çafjı bestecilerinden İngiliz Orlando Gibbons kilise mUzifji 
dışında, madrigalleri, viol ve virginal için mUzikieri yanında şarkılar 
da bestelemiş. Bu şarkılardan "Sevgilim"in sözleri şöyle: "Sevgilim 
sen gel artık bana/Şifa bulsun kalbim, dinsin butun derdim/Sen gel 
artık bana, melek yavrum/Neşe dolsun benim ölgUn 
ruhum/Sevgilim sen nerdesin şimdi, bilmem arar mısın, özler misin 
beni?" (Sure 4') 

DONATI: Viilanella alla NapoUtana 
İtalyan Madrigallerinin UniU ustalanndan Saltassare Donati, 
Venedik'te Un!U bir şarkıcı olarak tanınmış, San Marco Katedrali'nin 
Kapelmaysterlifjini yapmıştır. Madrigallerin yanında motet ve 
villanellalar da bestelemiştir. 16. yUzyılda İtalyan köyiUlerinin kUçUk 
dans-şarkılanna "Villanella" adlı verilirdi. Bu neşeli viianeila da Napali 
bölgesinden: "Kıra çıkarken dostlanmızla, şarkılar dudaklarda; Guneş 
parlarken bUyUk sevinçle gezeriz çayırlarda. Birden başlar arkadaş 
sesiyle; hepsi katılır neşeyle, sonradan gelen hevesle hep neşeyle 
girilir oyun sırasına". (SUre 2') 

SCARIATn: Arsi di Tempo 
İtalyan Barak çafjının saygın kişiliklerinden Alessandro Scarlatti 
genellikle oda kantatlan, operalan ve oratoryolan ile Un kazanmıştır. 
Ancak besteelnin gUnUmUzde yeni tanınmaya başlayan madrigalleri 
de "İtalyan Geç Madrigal" çafjının önemli eserlerindendir. Viyana, 
Napali ve Londra kutuphanelerinde Scarlatti'nin 8 madrigali el 
yazması olarak bulunmuş. Eski madrigal metinleri Uzerine mUzik 
yazan besteci, yenilik olarak, stili geliştirerek 2 bö!Um!U hale getirmiş: 
Kısa motifli, defjişken, renkli bir armoniyle işlenmiş ilk bö!Um ve 
daha uzun bir temayı geliştiren fug tarzındaki ikinci bö!Um. Besteelnin 
5.ci madrigali "Arsi un tempo-Bir Zamanlar" adını taşıyor ve beş sesli 
olarak yazılmış: "Bir zamanlar yanıp tutuşuyordum/ Ateşi m yUrefjime 
tatlı tatlı akıyordu ./Şimdi aşk yalnızca bir oyun/ÇUnkU arzulanın 
sofjudu/Ateşim kullendi ." (Sure 4') 

BACH: Motet BWV 277 
Bach'in sekizi bulan almanca sözlu Motet'leri genellikle varlıklı kişilerin 
özel siparişleri Uzerine bestelenmiştir. Bu Motet de 1723 yılında 
Leipzig'de göreve başlayışından birkaç hafta sonra, posta muduru 
Kees'in eşinin öiUmU dolayısıyla aldıfjı bir sipariş Uzerine yazıldı . 
Besteelnin matetleri arasında en önemlisi olan bu eser, biçim olarak 
aralanna şarkıların serbestçe yerleştirildifji koral çeşitlernelerden 
oluşmuştur. Koral, soprano ile duyulan sakin ana tema ile başlar. 
Bazı böiUmlerde mUzifjin 'piano' ve 'forte' olarak seslendirilmesi 
Bach'ın bir vaaz etkisi uyandırmak istefjinden ileri gelmekte. 
Özellikle kızlar korosunun söyledifji bö!Umde ise koronun tumunun 
hacimli sesi yerine, adeta melekler korosunu andıran zarif ve samimi 
bir hava yaratılır: Motet'in dramatik dorufju olan 5. bö!Umde şeytani 
kuvvetlerin melodiyi parçalamak ister gibi sivri, kesik, 'unison' 
söylenen ezginin 'forte-piano' kontrastlar, bas partisinin kıvraklıfjı 
bUyUk bir enerjiyi yansıtır. 7 .  ve 9. bö!Umler ise donyaya vedayı 
simgeler. 10. bö!Umde törensel bir havayı aksettiren eser yine baştaki 
'poco adagio'nun ezgisini sapranonun kolaratur yUkselişleriyle 
işleyerek Koral'ın tekrarıyla son bulur (SUre 28') 

ALNAR: İki Türkü (Sure: 2'30"l 
1/  Kaleden Kaleye Şahin Uçurdum 

Ah ile vah ile örnrUm geçirdim 
Yare şeker ezdim, şerbel içirdim 
Öyl'olur, böyl'olur Torkmen gUzeli. 

Kaleden kaleye kuş ben olaydım 
Yarimin bastıfjı taş ben olaydım 
Öyl'olur böyl'olur Torkmen gUzeli 



2/ Tevenkte Üzüm Kara (Sıvas) 
Yar yar yar aman 
Tevenkte üzüm kara 
Salkımı üzüm kara 
Diley, diley, yorgunum . .  
Ben o yare vurgunum yar yar yar aman 
Ben yare gidemiyom yar yar yar aman 
Elim boş yüzüm kara 
Diley, diley, yorgunum . .  

M.SUN: Bebek (Sultan Gelin) (Süre: 4'l 
Bebek beni del eyledi 
Yaktı yaktı kül eyledi 
Her kapıya kul eyledi-nenni. . 

Bebeğin beşiği çarndan 
Su sızıyor yufka damdan 
Kurtulur mu gelin gamdan-nenni. . 

SAYGUN: "Dağlardan Ovalardan" 
(Süre: 19') 
ll Asker oldum Piyade 

Hey yar yandım aman . .  
Gün gün aşkım ziyade 
EviileTin sevdası, on parmağı kınalım 
Sekarlardan ziyade . .  
Gidiyom işte, düşle gör 
Sen kadrimi bilmedin, on parmağı kınalım 
Bir zalime düş de gör. 

2/ Ayşem nerden geliyon, Uşak'tan 
Ben seni bilemedim, 
Yandım çakır Ayşem, belindeki kuşaktan 
Ayşem nerden geliyon, bostandan· 
Ben seni bilemedim 
Yandım çakır Ayşem arkandaki listandan 

3/ Kazanoğlu avdan gelir aman 
Avını elinden alır aman 
Buna Kazanoğlu derler aman 
Ben yazdım aman 
Yiğit ölür namı kalır aman 

4/ Ay doğar Giresun'dan 
Aman bulutlar arasından 
Kız ne güzel gözlerin ,  
Aman saçiann arasından. 
Alçaklara kar yağmış, üşümedin mi aman 
Sen bu işin sonunu düşünmedin mi aman 

5/ Çaktım çaktım almadı 
Suna boylum sözlerine kanmadı 
Aman aman melemen melemen, 
Ben bu işe gelemem 
Aman aman, Adana Adana, 
Doldur doldur ver bana. 

6/ Oy aman, hem okudum, hem yazdım 
Yalan dünya senden bezdim vay 
Dağlar koyağını gezdim 
Yiten yavru bulunur mu? 
El yazıya, el yazıya 
Duman çökmüş çöl yazıya 
Kurban olan beşikte yatan kuzuya 
El veriyor, el veriyor 
Orta direk bel veriyor 
Döndüm baktım sol yanıma 
Muhammedim can veriyor. 

7/ Hani ya da benim elli dirhem ı-rakım 
İçeTim içeTim geçmez merakım 
Konyalım yürü, yürü yavrum, saçlannı sürü 
Aldattılar beni, vermediler seni, hey Konyalım yürü 
Hani ya da benim elli dirhem pırasam 
Bir mum yaksam Konyalıyı arasam vay 
Konyalım yürü, yürü yavrum, siıçlannı sürü 
Aldattılar beni, vermediler seni, hey Konyalım yürü 

8/ Evlerinin önünde oğlan üç ağaç üzüm yeri 
Üzümünü al da dalına değme bari 
Evlerinin önünde oğlan üç ağaç kiraz yeri 
Kirazını al da dalına değme bari 
Evlerinin önünde oğlan üç ağaç armut yeri 
Armudunu al da dalına değme bari 

9/ Havuz başının gülleri 
Şak şak öter bülbülleri 
O yarin tatlı dilleri 
Allah yar gele, yar gele 
İnşallah bize yar gele 

10/Haydindi kunduranı tek tek bas 
Ben seninim ister öldür, ister as 
Haydi yavrum, kışlalarda talim var 
Bir hovarda yarim var. 

Gökçen KORAY 
Bulgaristan'da doğan sanatçı, 1972 yılında Sofya Konservatuvan'nın 
müzik teorisi, bestecilik, koro ve orkestra şefliği bölümlerinden mezun 
oldu, aynca opera koro şefliği dalında ihtisas yaptı. Aynı yıl Sofya 
Madrigal Korosu şefliğine atandı. 1970'de İtalya'nın Gorizia, 1972'de 
İrlanda'nın Cork şehirlerinde yapılan yanşmalarda ödül aldı. 1979-
82 yıllan arasında İstanbul Devlet Konservatuvan'nda ders veren 
Gökçen Koray, 1977 yılından beri sürdürdüğü İstanbul Devlet 
Operası koro şefliği görevinin yanı sıra TRT İstanbul Radyosu 
Gençlik Korosu şefliğini de yapmaktadır. 

TRT İSTANBUL GENÇLİK KOROSU 
1983 yılında kurulan 86 kişilik koro, aynı yıl Gökçen Koray 
yönetiminde çalışmalanna başladı. Değişik eğitim dallannda 
öğrenimlerini sürdüren genç koro üyeleri düzenli ve yoğun 
çalışmalanyla Türk ve yabancı bestecilerin eserlerinden oluşan zengin 
bir repertuar hazırladılar. Topluluk radyo ve televizyon programlan 
yanı sıra konserler de vermektedir. 
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�· mezzo so�rano 

Judith ULUG, piyano/piano 
B.BRITIEN 
(1913-1976) 

C.IVES 
(1874-1954) 

S.BARBER 
(1910-1981) 

D .ARGENTO 
( 1927) 

ARA/INTERMISSION 

Chester Dinsel Oyunu'nelan 
2. Kantik: "Abraham ve İzak" 
Canticle Il "Abraham and Isaac" 
from the Chester Miraele Plav 
(İnci Başanr-Paige/Norman Paige) 

"The White Gulls/Beyaz Martılar" 
"The Housatonic at Stock,bridge/ 
Stockbridge'de Housatonic Nehri" 
(İnci Başanr-Paige) 

"The Monk and His Cat/ 
Keşiş ve Kedisi" 
(Münzevi Şarkılarından/from 
the Hermit Songs) 
(İnci Başanr-Paige) 
"Must the Winter Come so Soon/ 
Kış Bu Kadar Erken mi Gelmeli" 
(Vanessa Operasınciani 
from the Vanessa Opera) 
(İnci Başanr-Paige) 

"The Spring/Kaynak" 
"Sleep/Uyku" 
"Winter /Kış" 
"Diaphenia/Şeffaflık" 
("Altı Elizabeth Çağı Şarkısı"ndan/ 
from "Six Elizabethan Songs") 

G.F. HAENDEL ( 1685-1759) 
"Ottone" Operasından Gismonda'nın Aryası 
Aria of Gismonda from the Opera "Ottone" 
"V eni, o figlio/Gel Oğlum" 
"Serse" Operasından Romilda'nın Aryası 
Aria of Romilda from the Opera "Serse" 
"Va Godendo/Sevinerek gidiyor" 
"Jül Sezar" Operasından Kleopatra'nın Aryası 
Aria of Cleopatra from the Opera "Giulio Cesare" 
"Piangero la sorte mia/ Ağlayacağım Talihime" 
(İnci Başanr-Paige) 
"Timurlenk" Operasından Beyazıt'ın Aryası 
Aria of Bayazıt from the Opera "Tamerlano" 

"Empio,per farti guerra-Merhametsiz, sana savaş açmak için" 
"Floridante" Operasından Floridante'nin Aryası 
Aria of Floridante from the Opera "Floridante" 
"Alma mia-Ruhum" 
"Semele" Operasından Jupiter'in Aryası 
Aria of Jupiter from the Opera "Semele" 
"Where you walk/Sen nereye gidersen" 
(Norman Paige) 

G.ROSSINI ( 1792-1868) 
"Kül Kedisi" Operasından Cenerentola ile Ramiro'nun 
Düeti/ Düet of Cenerentola and Ramira from the Opera 
"Cenerentola" "Un soave· non so che-Tatlı bir bilemediğim" 
"Kül Kedisi" Operasından Final Rondo/ 
Rondo Finale from the Opera "Cenerentola" "Nacqui 
all'affanno e al pianto-non piu mesta/Ben üzüntü ve 
gözyaşı için doğdum-Fazla karışık değil" (İnci Başarır-Paige) 

BRITfEN: C hester Dinsel Oyunlanndan 
2. Kaotik 

Ünlü İngiliz besteci Benjamin Britten, 15 ve 16. yüzyıllarda 
Azizierin yaşamlarını konu alan, Chester'de düzenlenen 
dinsel oyunlardan esinlenerek bu şarkıları yazmış. 
İngiltere'de bugün de köyle arabalan üzerinde, her oyun bir 
sokakta olmak üzere, gün süresince 24 oyun 
sahnelenebiliyor. 'Canticle' ise, İncil'de Hz. Süleyman'ın 
Şarkılan olarak tanımlanan bölümdeki ilahilere verilen 
addır. 

IVES: Beyaz Martılar 
Amerikalı besteci Charles lves'in 1922'de yayınladığı 1 14 
şarkı içinde akla gelebilen her türü var: Urizm, dram, 
duygusallık, din, folklor, Fransız, İtalyan ve Rus şarkılanyla 
lves, 19. yüzyıl Amerikasını ve kendi yaşamını işlemiş. 
Kendisine "Bir lied hangi toncia başlarsa o toncia sona 
ermeli" diyen babasına "Bu, insan hangi evde doğduysa o 
evde ölmeli, demek kadar saçma!" cevabını veren 
bestecinin "The White Gulls-Beyaz Martılar" liedinde ölüm 
konusu bestecinin kendine has armonik dokusu ve şiirsel 
bir anlatımla ele alınıyor: Gri sular üstünde kanat çırpan 
beyaz martılar dalıyor, çıkıyor, suyun dibinde dinleniyorlar. 
İnsan ruhu da bu beyaz martılara benziyor. 

IVES: Stockbridge'de Housatonic Nehri 
lves'in 1903-4 yıllannda bestelediği ilk orkestra eseri "New 
England'da 3 Yer" adını taşıyor. Bu eserde canlandınlan 
yerlerden sonuncusu Stockbridge kentinden geçen 
Housatonic Nehri. Bu büyük, eski nehir besteciyi 
çocukluğundan beri etkilemiş. Bu bölüm R.Underwood 
Johnson'un bir şiirinden esinlenilerek yazılmış. Aynı 
zamanda bu adı taşıyan şarkıya kaynak olan bu nehrin, bir 
sonbahar günü karaağaçlar arasından süzülerek akmasını 
canlandıran bu şiirin son mısralan şöyle: "Bırak seninle 
birlikte geleyim; Çağlayanlardan aşarak, sığlıklardan 
geçerek maceracı denize ulaşalım. "  

BARBER: 
Günümüzde eserleri ençok seslendirilen Amerikalı besteci 
Samuel Barber, bu ününü orkestra için yazdıklanna 
borçludur. Ancak kendi de iyi yetişmiş bir şarkıcıydı ve ünlü 
opera şarkıcısı Louise Homer'in yeğeni olarak şarkı 
formunda çok başarılı eserler yazdı. "Münzevi Şarkıları" 
bunlara güzel bir örnek. "Kış Bu kadar Erken mi Gelmeli" 
adlı şarkı da 1958' de bestelenen ve Metropolitan 
Operası'nda sahnelenen "Vanessa" Operasından seçilmiş. 

ARGENTO 
Dominik Argento genellikle ses için çeşitli ülkelerin 
müziklerinden esinlenerek eserler bestelemiş. Afrika ve 
Okyanusya ülkelerinin yanısıra, İngiltere müzik tarihinde 
önemli bir dönem olan "Elizabeth Çağı Şarkıları" 1962'de 
aslında soprano ve oda müziği topluluğu için yazılmış. 



HAENDEL 
ı 7ı 7 yılında İngiltere'ye yerleşen Haendel fikir ve ruh 
bakımından üç değişik ülkenin-Alman, İtalyan ve İngiliz 
müziğinden esinlenmiş. Bu dış etkenler onu genellikle 
dramatik türde yazmağa yöneltmiştir. Böylece besteci daha 
çok ses için eserler yaratmıştır. İngiltere'de bir Opera 
Akademisi kuran ve yöneten Haendel, bu Akademi için 
İtalyan operaları da yazmış ve bunlardan , özellikle ı 720 
yıllarından sonrakiler başarı kazanmıştır. ı 721'de Floridante, 
ı 723'de "Ottone" ı 724'de Giulio Cesare (Jül Sezar) ve 
Tamerlana (Timurlenk) , ı 738' de Serse (Xerxes) ve 
ı 744'de bir sahne eseri olarak bestelenen Semele arasında 
ençok "Serse" ve "Giulio Cesare" dünya repertuarında 
yeralmıştır . Üç perdelik komik-opera "Serse"nin konusu 
M.Ö. 5. yüzyılda İran'da geçer ve Kral Serse'nin, 
kumandanının kızı Romilda'ya olan aşkını anlatır. Ancak 
kralın kardeşini seven ve sonunda ona kavuşan 
Romilda'nın aryası "Va Godendo-Sevinerek Gidiyor" eserin 
seçkin bölümlerindendir. Üç perdelik opera "Giulio Cesare
Jül Sezar" MÖ 48 yılında Mısır'da geçer. Roma imparatoru 
Jül Sezar, Pompeius'u yenmiş, Mısır'a hakim olmuştur. 
Pompeius'un kızkardeşi Kleopatra güzelliği ile Sezar'ı 
etkileyip Kraliçe olmak istemekte, kardeşi Ptolemeus'un 
tahta çıkmasına engel olmaya çalışmaktadır. Üçüncü 
perdede Kleopatra öleceğini sanarak bu aryayı söyler: 
"Piangero la sorte mia-Ağlayacağım Talihime" 

ROSSINI: La Cenerentola 
Librettosu 22 günde yazılan, müziği 24 günde bestelenen 
Rossini'nin "La Cenerantola-Kül Kedisi" operası, ilk kez 
ı8ı 7'de Roma'da sahneye konulmuştur. Iki perdelik 
komik-opera , yakışıklı prensle evlenmek isteyen iki çirkin 
kızkardeşle onların güzel üvey kızkardeşi Kül Kedisi'nin 
başından geçenleri anlatan ünlü masalı konu alır. Evlenmek 
üzere kendine kız arayan Prens Ramira üç kızkardeşin 
evine gelir. Fakir giysiler içindeki Cenerentola ile 
karşılaşınca onun sayiuluğuna ve zarifliğine hayran kalır. 
Birbirlerinden hoşlandıklarını ı .  perdedeki güzel bir düetle 
dile getirirler : "Un soave non so che-Tatlı bir bilemediğim" 
l l .  Perdenin sonunda genç prensle evlenen Cenerentola 
kendisine kötü davranmış olan üvey baba ve kızkardeşlerini 
affeder: "Nacqui all'affanno e al pianto-Ben üzüntü ve 
gözyaşı için doğdum" diye başlayan ve "non piu mesta
Fazla karışık deflil" diye devam eden arya genellikle 
operacia söylenmemekte, yalnız konser aryası olarak 
değerlendirilmektedir. 

Norman PAIGE 

• 15.7. 1985 
e 18.30/6.30 m 
e Yıldız Saray Tiyatrosu 

İnci BAŞARIR-PAIGE 
Adana'da doğan sanatçı İstanbul Hukuk Fakültesi'nde 
okurken bir yandan da konservatuvara devam etti. ı960 
yılında , Leyla Gencer'in de rol aldığı Madam Butterfly 
operasında, Suzuki rolüyle ilk kez İstanbul Operası'nda 
sahneye çıktı. Alman Hükümeti bursuyla Münih Müzik 
Yüksek Okulu'nda Prof. K .  Schmidt-Walter'le çalıştı . Köln 
ve Oldenburg operalarında sahneye çıkan sanatçı, tenor 
Norman Paige'le evlenerek A .B .D.'ye gitti . New York'daki 
ilk başarısını Bach'ın "St. Matteheus Pasyonu"ndaki alto 
partisiyle kazandı. ı966'da R.Serkin tarafından Malbora 
Festivali'ne davet edildi, ı967'de Kraliyet Balesi ' nin 
Metropolitan'daki gösterilerine solist olarak katıldı, 1968'de 
Dormund Operası'nda sahneye çıktı. "Bel canto" tekniğine 
sahip olan sanatçı, resitaller vermekte, oda müziği ve koro 
konserlerine solist olarak katılmakta ve Missouri 
Üniversitesi'nde ders vermektedir. 

Norman PAIGE 
New York doğumlu olan sanatçı Juilliard Müzik Okulu'nda 
eğitim gördü ve opera kariyerine Linz'de (Avusturya) 
başladı. Viyana , Düsseldorf ve Hamburg operalarında 
konuk sanatçı olarak başarı kazandı. 1965'de Metropolitan 
Operası ile kontrat imzaladı. A.B.D . ,  Kanada ve 
Meksiko'da çeşitli operalarda rol aldı. 1969'da San 
Francisco ve Şikago operalarında sahneye çıktı ve aynı yıl 
Kansas Üniversitesi Şan Fakültesi'ndeki görevine atandı. 
Operalar da sahneye koyan sanatçı, orkestra konserlerine 
solist olarak katılmaktadır. 

Bu resital BORUSAN &ru Sanayi A.Ş. 'nin değerli katkılanyla 
gerçekleştirilmiştir. 

This recital has been realized thanks to a donation from BORUSAN 
&ru Sanayi A.Ş. 
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STEVE & BONNIE 
EROL PEKCAN ve TOPLULUGU/EROL PEKCAN and tHS GROUP 

Can AYER, piyano/piano 
Oğuz DURUKAN, bas/double-basse 
Güray AKTAlAY, trompet/trumpet 
Erol PEKCAN, davul/drums 

• MACARTHUR PARK (Jim Webb) 
• PINK CHAMPAGNE 

• WORK SONG (N.Adderley/O.Brown Jr . )  
• WINDMILLS OF YOUR MIND (Michel Legrand) 
• WHEN THE SAINTS GO (Geleneksei/Traditional 
• WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIEND 

(J . Lennon/P.McCartney) 
• HOUSE OF THE RISING SUN 

(Geleneksei/T raditional : Arr. :  Price 
• BILL BAILEY (Ciearence Williams) 
• WHO WILL BY (J . Lennon/P.McCartney) 
• ELENüRE RIGBY (Bart) 
• MEMORY (Andrew Lloyd Webber 1 

T.S.  Elliot/L.Trevor Nunn) 
• SUMMERTIME (George Gershwin "Porgy and Bess") 
• UN BEL DI (Puccini ''Madame Butterfly") 
• SEND IN THE CLOWNS (Stephan Sondheim 

"A Little Night Music") 
• IF YOU GO AWAY (Jacques Bre!) 
• YOU ARE THE SUNSHINE OF MY LIFE 

(Stevie Wonder) 
• JUST THE WAY YOU ARE (Billy Joel) 
• EVERYBODY'S TALKING/SAILING 

(Fred Weii/Gavin Sutherland) 



-------------------------------------------------------
• 22 23 (ı llJWı 
e 2 1  30 'J 30 mı ------------------
e At.ıturk Kultur Merkl'zı Buvuk Salonu 
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Larry CORYELL 
Amerika'nın en usta caz gitarcılarından biri olarak kabul 
edilen Larry Coryell 1943'de Teksas'da doğdu. 1965'de 
New York'a gelerek Leonid Bolotine'den klasik gitar 
dersleri aldı ve ilk olarak Killer Joe Piro, Chico Harnilton 
ve Gary Burton'la çalıştı . 1960'dan beri Steve Marcus ve 
Jack Bruce ile rock deneyimlerine başlayan sanatçı, ilk 
albumunu Jimmy Webb ve Charlie Mingus'la beraber 
doldurdu. Müzik yeteneğini, rock ile caz arasındaki engelleri 
yıkarak bu iki müziğin en iyi unsurlarının yeraldığı en 
mükemmel sentezi yapmak için kullanan Coryell şöyle 
diyor: "Akustik gitar çalmaya başladıktan sonra başka bir 
tur duyarlık veren sonuçlar aldım ve gitarın en saf yönUnU 
keşfetti m". 



Philip CATHERINE 
Sanatçı Londra'da , Belçikalı bir baba ile İngiliz bir anneden 
dünyaya geldi. Ünlü caz gitaristi Django Rheinhard'a olan 
hayranlığı sonucunda 15 yaşında Jean-Luc Ponty Beşiisi ile 
profesyonel yaşamına başladı ve daha sonra Stephane 
Grapelli, Carla Bley, Benny Goodman, Sonny Grey ve 
Charlie Mingus'la da çalıştı. Sanatçının tüm yapıtlarında 
insanı daima etkileyen yeni bir romantik duygusallık dikkati 
çeker. 
Bu dünyaca ünlü İkili, 1977'de en iyi "Akustik Caz Gitar 
İkilisi", 1978'de de Almanya'da "Deutsche Phono 
Akademie" tarafından "Yılın Sanatçısı" seçildiler. 

• 29,30.6. 1985 
e 2 1 .30/9.30 pm 
e Spor ve Sergi Sarayı 
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A&ika Şarkılan Kmliçesi 1 Empress of Afriean Songs 
Orkestra Müzik Direktörü 
Orchestra Musical Director: Al SANDERS 

SHIKISHA: Güney Afrika Dansçılan ve Şarkıcılan 
South African Daneers and Singers 

Sanatçı aşağıdaki parçalardan seçecektir 
Artist will select among the following: 
• SOUND OF A DRUM 

• KIUMANJARO 

• MAMA MDIYALILA 

• PROMISE 

• COUNTRY GIRL 

• CLICK SONG 

• SYMPHONIE D'AMOUR 

• DJU DEGALINHA 

• WEST WIND 

• MAI.AIKA 
• MEET ME AT THE RIVER 

• MILELE 

• INSTRUMENTAL IMPROVISATION 

• I COULD LOVE YOU MORE 

• MOZAMBIQUE 

• HAUTENG 

• AFRICAN CONVENTION 

• UM HOME 

• PATA PATA 

• Vs . . . . .  1 ete, ete . . . .  

Bu konserler VAKKO Tekstil ue Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri 
AŞ.'nin değerli katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

These concerts haue been realized thanks to a donation from 
VAKKO Tekstil ue Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri AŞ. 
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TEE CARSON DORTI::.USU ve MARY STAI I  INGS 
TEE CARSON QUARTET and MARY STAI I  INGS 
Tee CARSON, piyano/piano 
Bruce FORMAN, gitar/guitar 
Robb FISHER, akustik bas/acoustic bass 
Vince LATEANO , davul/drums 
ve/and 
Mary STALLINGS, vokal/vocal 

Tee CARSON 
Washington DC'de doğan Carson, 1946'da Ethel Waters'e 
eşlik ederek caz piyanistliğine başladı. Daha sonraki yıllarda 
gece kulüplerinde çalıştı ve Billie Holiday, Johnny 
Hartman, Herb Jeffries, Maxime Sullivan ile Pearl Bailey'e 
eşlik etti . Benny Carter, Philly Joe Jones, Lorenz 
Alexandria ve Mark Murphy gibi ünlülerle de çalıştı . Count 
Basie 1979-80 sezonunda rahatsızlandığında topluluğunun 
sözleşme şartlarını yerine getirebilmesi için yerine T ee 
Carson'u seçti . Dört yıl boyunca Ella Fitzgerald'a eşlik 
eden sanatçı, Monterey ve Feather River Caz Festivallerine 
katıldı. En son plağı olan "Basically Count" listelere girdi. 



Bruce FORMAN 
1956'da doğan sanatçı, 16 yaşında profesyonel olarak gitar 
çalmaya başladı .  Bobby Hutcherson , Grover Washington, 
Richie Cole ve Eddie Jefferson gibi ünlülerin 
topluluklannda çalıştı . Forman aynı zamanda besteci, 
aranjör, yapımcı ve eğitmen olarak da ün yaptı. Birçok caz 
festivaline katılan sanatçının en ünlü plaklan "Coast to 
Coast", "River Journey", "20/20", "In Transit" ve "Full 
Circle "dır. 

Bruce FORMAN 

• 1 1 . 13.7. 198.') 
e 21 .30/9.30 m 
e Spor ve Sergi Sarayı 

Robb FISHER 
1946'da Pasadena, Kaliforniya'da doğan Fisher bir süre 
özel kontrabas dersleri aldı ve 1976'da Cal Tjader'in 
topluluğuna katıldı. 1982'de Tjader'in ölümünden sonra 
Chet Baker, Anita O'Day, Tal Farlon, Mark Murphy gibi 
ünlü sanatçıtarla çalıştı . "La Onda Va Bien" adlı plağı 
Grammy ödülünü aldı. 

Mary STAWNGS 
San Francisco'da doğan Stallings çocukluğunda kilise 
korosunda şarkı söyledi. 15 yaşında Eddie Alley'in , 17 
yaşında Buddy Hiles'in orkestrasına katıldı. 18'inde ise 
Virgil Gonsalves, Merrili Hoover, John Handy ve Cal 
Tjader'in topluluklannda çalıştı . 19 yaşında Avustralya 
tumesine çıktı. 1965'de Monterey Caz Festivali'nde büyük 
başan kazandı. 1969'da Count Basie orkestrasıyla üç yıllık 
bir sözleşme imzatadı ve Kanada'da turneye çıktı. 1975'de 
Dizzy Gillespie ile Güney Amerika turnesini yaptı . 1976-80 
yıllan arasında sanat yaşamına ara veren sanatçı yeniden 
konser ve turnelerine başladı. 

Topluluftun u/aşımı Pan American Dünya Havayol/an'nın değerli 
katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 
The Group has been f/own in by courtesy of Pan American World 
Airuxıys, Ine. 

Mary ST ALLINGS 
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ISTANBUL DEVlEF OPERA VE BAl ESI 
ISTANBUL STATE OPERA AND BAl I ET 
W.A. MOZART 

"SARAYDAN KIZ KAÇlRMA" 
"ABDUCllON FROM THE SERAGUO" 

Libretto 

Türkçeye Çeviren/ 
Translated by 
Orkestr.a Şefi/Conductor 
Sahneye Koyan/Directed by 
Koro Şefi/Chorus Master 
Repetitör /Repetiteur 
Dekor /Setting 
Kostüm/Costumes 

Belmonte 

Osman/Osmin 
Konstanze 

Blondehen 
Pedrillo 
Selim 

Reji Asistanı/ 
Assistant Producer 
Kondüvit/ 
Stage Supervisor 
lşık/Lighting 

: Christian Frederic 
BRETZNER/ Gottlob 
SHEPHANIE 

: Nazım ENGİNAR 
: Robert WAGNER 
: Aydın GÜN 
: Gökçen KORAY 
: Nurten Tezmen KOLÇAK 
: Acar BAŞKUT 
: Figen KOYUNOOLU 

: Donald GEORGE 
(Konuk Sanatçı/ 
Guest Artist) 

: Attila MANİZADE 
: Barbara CARTER 

(Konuk Sanatçı/ 
Guest Artist) 

: Oya ATAY 
: Ender ARIMAN 
: Ömer SABAH 

: Asım G. KOZOL 

: Erdoğan PİŞKİN 
: Ertekin KULAN 

Bu gösteriler BAZAAR 54'an df!'terli katkı/any/a gerçekleştirilmiştir. 

These performances haue been realized thanks to a donation from 
BAZAAR 54. 

Robert WAGNER Aydın GÜN 

Robert WAGNER 
Viyana'da doğan sanatçı müzik öğrenimini aynı şehirde 
yaptı . 1946'da Viyana'da ilk konserini yönetti, daha sonra 
Graz Opera Orkestrası ve Salzburg Mozarteuro Orkestrası 
şefi oldu. Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç, İsviçre, 
!talya, Yunanistan ve Türkiye'de konserler yönetti. 
Bamberg Senfoni ile Münih Filarmoni orkestralan 
yöneticiliğini de yapan sanatçı, uzun yıllar İstanbul Devlet 
Operası sanat yönetmenliğini ve şefliğini yapmıştır. 

Barbara CARTER 
ABD'de Ohio'da doğmuş olmasına rağmen öğrenimini 
Toronto'da yaptığı için "Kanada Bülbülü" adıyla tanınan 
sanatçı, önce Kanada Operası'nda alışılmamış parlaklıktaki, 
en tiz notalarcia bile güzelliğini kaybetmeyen kolaratur 
sesiyle ilgi çekti . Şili'de Vina del Mar Ödülü'nü kazanarak 
bütün Güney Amerika'da turneye çıktı. Burs kazanarak 
1977'de gittiği Avrupa'da Essen ,  Düsseldorf, Bem, 
Amsterdam operalanndaki temsillerden sonra Londra 
Covent Garden Operası'yla Japonya turnesine çıktı. 
Kazandığı büyük başanyı New York, San Francisco, Los 
Angeles, Barselona, Lizbon operalan, Bregenz ve Münih 
Festivalierindeki temsiller izledi. Sanatçı sürekli olarak 
Münih Devlet Operası ile anlaşma imzalamıştır. Barbara 
Carter, başaolannda kendisine yardımcı olan eşi piyanist ve 
orkestra şefi Helge Dorsche'la, soprano ve piyano için 
bestelediği "Anadolu'dan Anılar" adlı eserinden "Küpeli 
Horoz", "Alanya'nın Kayalığı" ve "Çayhanedeki Ayı" adlı 
şarkılan Almanya'da ilk kez seslendirecektir. 

Barbara CARTER Donald GEORGE 



Donald GEORGE 
Tenor Donald George, Almanya'da genç lirik tenorlar 
arasında büyük bir üne sahiptir. Hamburg, Stuttgart, Berlin, 
Köln gibi Almanya'nın önemli müzik merkezlerinde verdiği 
konserler ve opera temsilleri dışında Amsterdam 
Concertgebouw orkestrası eşliğinde söylemiş, Strasburg ve 
Viyana Devlet operalanndan sahneye çıkmış, Schwetzinger 
ve Varna festivallerinde yer almıştır. Repertuan Mozart, 
İtalyan ve İngiliz operalanndan Lehar operetlerine kadar 
geniş bir alanı kapsamaktadır. Sanatçı aynca Bach, 
Bruckner, Haendel, Mozart gibi bestecilerin din! eserlerinde, 
oratoryolannda, kantatlannda da başanlı yorumu ile dikkati 
çekmiştir. 

Oya ATAY 
1941'de İstanbul'da doğdu" ve Kadıköy Kız Lisesi'ni 
bitirdikten sonra Ankara Devlet Konservatuvan'nda eğitim 
gördü.  1963'de İstanbul Şehir Operası'na girdi. Şehir 
Operası'nın kapanmasından sonra İstanbul Devlet 
Operası'na katılan sanatçı birçok opera ve operette önemli 
rollere çıktı. Beethoven'in 9. Senfonisi ile çeşitli 
oratoryolarda görev aldı. Sanatçı halen İstanbul Devlet 
Operası solistidir. 

Oya ATAY Ender ARIMAN 

• 23,25.27.6. 1985 
e 21 .30/9.30 pm 
e Topkapı Sarayı 

Ender ARIMAN 
Ankara'da doğdu, ilkokul sıralannda Ankara Radyosu 
Çocuk Saati ile Devlet Tiyatrosu Çocuk bölümünde görev 
aldı. 1960'da Ankara Devlet Konservatuvan'nda mezun 
oldu ve Ankara Devlet Operası'na katıldı. 1972'de İstanbul 
Devlet Operası'na giren sanatçı, çeşitli operalarda baş 
rollere çıktı. Sanatçı halen İstanbul Devlet Operası solistidir. 

Ömer SABAH 
İstanbul'da doğdu ve lise öğrenimini Robert Kolej'de yaptı . 
Nihat Kızıltan ,  Matmazel Rosenthal, Ottavio Gallo ile şan 
çalıştı. Bursla gittiği Salzburg Müz_ik Akademisi'nde opera 
eğitimini geliştirdi. Sanatçı halen Istanbul Devlet Operası 
solistidir. 

Attilla MANİZADE 
Kıbns'da doğan sanatçı İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirdi 
ve İ .B .Konservatuvan'nda eğitim gördü. Almanya'da 
AMayer ile, daha sonra da A. Granforte, G. Momo ve O.  
Gallo ile şan çalışmalannı sürdürdü. Bas solist olarak 
1973'den beri Avrupa'nın en önemli operalannda sahneye 
çıkan sanatçı, özellikle Türkleri konu alan operalarda 
Osmin, Attila ve Selim gibi rolleri başanyla yorumladı . 
Aynca Türk bestecilerinin eserlerini tanıtan konserler verdi. 
Sanatçı halen İstanbul Devlet Operası solistidir ve İstanbul 
Devlet Konservatuvan'nda sahne öğretrnenliği yapmaktadır. 

Attıila MANIZADE 
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William Shakespeare 

"ANTONİUS VE KIEOPATRA" 
"ANTONY AND CIEOPATRA" 

Türkçesi/Translated by : Sabahattin EYÜBOGLU 
Yöneten/Directed by : Engin ULUDAG 
Dekor 1 Setiing by : Ersin SATGAN 
Kostüm/Costumes by : Nilgün GÜRKAN 
Danslar /Choreography by : Selçuk BO RAK 

Bu gösteriler BP Petrolleri A.Ş. 'nin değerli katkılany/a 
gerçekleştirilmiştir. 

These performances have been realized thanks to a donation from 
BP Petrolleri A.Ş. 
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Marcus Antonius Burçin ORALOGLU 
Philo Mehmet GÜRHAN 
Demetrius Orhan HlZLI 
Domitius Enobarbus Erol KESKİN 
Octaviavus Caeser Cüneyt TÜREL 
M.Aemilius Lepidus Erhan ABİR 
Sextus Pompeius Erdoğan GEMİCİOGLU 
Menecrates Ali Mümtaz BERGE 
Menas Ahmet UZ 
Silius Turgut ARSEVEN 
C.Mecaenas Suphi TEKiNER 
M.Vipsanius Agrippa Erhan YAZICIOGLU 
Octavia Tomris İNCER 
Çocuk/Boy Şevket AVŞAR 
Ventidius Rıdvan ÇELEBİ 

Eros Mehmet ASA 
Canidius Emin AND 
Scarus Osman GÖRGEN 
Elçi Euphronius/ Arnbassader Bilge ZOBU 
Dollabella Ersan BARKIN 
Thidias Yalçın BORATAP 
Dercetas Devrim PARSCAN 
Gallus Zeki YILDIRIM 
Proculeius Demiray ERÜL 
Roma Soyluları/Roman Perlhan TEDÜ - Fuat 
Nobles İŞ HAN - Nedret GÜVENÇ 

- Saltuk KAPLANGI 
Gülistan GÜZEY - Aslan 
AL TlN - Alev GÜRZAP 
Gül GÜLGÜN - Doğan 

Romalı Generaller, Subaylar, 
Askerler/Roman Generals, 
Officers, Soldiers 

Kleopatra 1 Cleopa tra 
Kharmian 
İr as 

BA VLİ - Birsen KAPLANGl 
Özdemir HAN - Ayşegül 
YALÇIN - Yalçın AKÇAY 
Uluer SÜER - Filiz 
TOPRAK - Argun KINAL 
Güzin ÖlY AGCILAR -
Ümit İMER - Gülen 
KlPÇAK - Süleyman 
BALÇIN - Ayşe 
SARIKAYA - Engin 
GÖRMEN 

Aytaç YÖRÜKASLAN -
Cengiz KESKİNKILIÇ -
Erhan DİLLİGİL - Dinçer 
ÇEKMEZ - Metin 
ÇEKMEZ - Nedret 
DENİZHAN - Cem 
DAVRAN - Eray ÖZBAL 
Fahri KINCIR - Yalçın 
D ÜMER 
Candan SABUNCU 
Gül AKELLİ 

Funda ANAPA 



Kleopatra'nın Nedimeleri/ 
Attendants on Cleopatra 

Aleksas 
Mardian 
Diomedes 
Seleucus 
Falcı/Fortune Teller 
Köylü/ A Peasanı 
Köle/ A S la ve 
Mısır Soylulan, Generaller 
ve Askerler/Egyptian Nobles, 

Nilgün ÖZHAN - Gülçin I STANBUL BÜYÜKŞEH I R  BELEDIYES I  
AKÇAY - Uğur KMLCIM 
Hikmet ACEHAN - Betül 

r���t,.�';;oEV _ zo. m ı t 1==-� 
Tomris İNCER - Filiz 
BOZKURT - Melike 
ZOBU 
Deniz UYGUNER 
Salih SARIKAYA 
Kahraman ACEHAN 
Ersin SANVER 
Sait ERGENÇ 
Sükan KAHRAMAN 
Nezif ŞEN 

Generals and Soldiers Hümaşah HİÇAN 
Feridun KARAKAYA 
Atacan ARSEVEN 
Ani IPEKKAYA 
Necdet YAKIN 

Haberciler /Messengers 

Oya AYDONAT 
Rauf ALTINTAK 
Ayşin ATAV 
Zihni GÖKTAY 
Tanju TUNCEL 
Sezai AL TEKiN 
Metin ÇOBAN 
Sevil ULUYOL 
Fethiye SEZER 
Tuncer SEVİ 
Hale AKINLI 
Uğurtan ATAKAN 
Ösen TUTUCU 
Nuri ERGÜN 
Bercis FESCİ 
Metin ÇELİKER 
Yavuz ŞEKER 
Ersun KAZANÇEL 
Mustafa ASLAN 
Hakan GÜNER 

Dramaturg/Drama Adviser Yıldınm TÜRKER 
Yönetim Yard . / 
Ass! . Directors Kahraman ACEHAN 

Radife BALTAOGLU 
Suflöz/Prompt Birbahar KERİGAN 

Fatoş TEZ 
Feriha EYÜBOGLU 

Ses Etkileri/Sound Effects Hitay DAYCAN 
lşık/Lighting İlhan ÖREN 

103 



BORMEN TOPLULUGU 
THE OORMEN COMPANY 
Ray Cooney 

"HANGiSi KARlSI" 
"RUN FOR YOUR WIFE" 

(Komedi 2 BölUm 
Comedy in 2 Acts) 
Turkçesi/Translated by : Orhan AZİZOGLU 
Yöneten/Directed by : Adrian BRINE 
Dekor-Kostum/Serting and 

Costumes by : Osman ŞENGEZER 

Mary Smith 
Barbara Smith 
John Smith 
Dedektif Brooks/Dedective 
Stanley Gardner 
Gazeteci/ Journalist 
Dedektif Porter /Dedective 
Boby Franklin 

Yönetmen Yard 
Asst . Directors 
lşık/Lighting by 
Topluluk Muduru 
Company Manager 
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Aliye UZUNATAGAN 
Tilbe SARAN 
Haldun OORMEN 
Ateşböceği YALÇIN 
Metin SEREZLİ 

Hüseyin KUTMAN 
Kamuran USLUER 
Uğur YÜCEL 

Çetin AKCAN - Aliye UZUNATAGAN 
Mustafa BİROGLU 

Mehmet ÖZTOPUZ 



• 22,23.6. 1985 • 24.6. 1985 
e 21 .30/9 30 pm e 18.30 .21 .30/6.30.9 30 pm 

e Taksim Sahnesi 
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THEATRE A VENIR 
IŞIL KASAPOGLU sunar 

NASRETiiN HOCA 
NASREDDIN HODJA 

Metin Uyarlaması ve 
Sahneye Koyan/ 
Text and Staged by : Iş ıl KASAPOGLU 

Kuklalar /Puppets by : Karina CHERES 

Anlatan ve Şarkılar 1 
Narrator and Songs by : Melih DÜZENLİ 

Oynatıcılar /Puppeteers : Gregoire CALLIES 
lşıl KASAPOGLU 
Karina CHERES 









ÇİGDEM SEUŞIK 
Jean Cocteau 

"İNSAN SESi" 
"THE HUMAN VOICE" 

Sahneye Koyan/Directed by : Arthur L. HOUSMAN 
Dekor /Setting by : Osman ŞENGEZER 

Kadın/Woman : Çiğdem SELIŞIK 

"İnsan Sesi" bir kadının aynidığı sevgilisi ile yaptığı son 
telefon konuşmasını anlatmaktadır. 

1 10  

Jean COCTEAU 
Fransız tiyatro yazan, şair, romancı, sinemacı ve dekaratör 
olan Jean Cocteau ı889- ı 963 yıllan arasında yaşadı. 
Diaghilev'in ı9ı2'de Rus Balesi ile Paris'e gelmesiyle sahne 
ile ilgilenmeye başladı ve bale ile mime dayanan oyunlar 
yazdı (Geçit Resmi, ı9ı6; Damın Üzerindeki Öküz, ı920; 
Eyfel Kulesi Evlilikleri, ı 92ı ) .  Daha sonra Antigone, 
Romeo ve Jülyet , Orphee gibi klasik eserlerden esinlendiği 
oyunlar verdi . ı930'da Comedie Française'de oynanan 
"İnsan Sesi" Cocteau'yu üne kavuşturdu. Sanatçı, tiyatro 
eserlerinden bazılannı beyaz perdeye de aktardı ve "Güzelle 
Canavar" ( ı945) ile "Orphee" ( ı950) filmleriyle Fransız 
sinemasının önemli yönetmenleri arasına girdi. Ölümünden 
birkaç yıl önce topluluğuyla İstanbul'a geldi ve "Müthiş 
Aile"yi sergiledi. İstanbul izienimlerini "Yolculuk Defteri" adlı 
kitabında yayınladı. 
Cocteau'yu tiyatro ve sinema eserlerinde en _çok ilgilendiren 
konular, kişileri birleştiren ve ayıran Aşk ve Olümdür. 
"İnsan Sesi"ni oynayan ünlü oyuncular arasında Anna 
Magnani ve Liv Ullman da vardır. 

Bu gösteriler GÜNEŞ Gazetesi'nin de!1erfi katkılanyla 
gerçekleştirilmiştir. 
These performances have been realized thanks to a donation from 
GÜNEŞ Gazetesi. 



• 28,29,30.6. 1985 • 4,5,6. 7 . 1985 
{Türkçe/In Turkish} (Fransızca/In French} 

• 1 ,2,3.7. 1985 e 21 .30/9.30 pm 
(Ingilizce/In English} e Atatürk Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu 

Çiğdem SEUŞIK 
Profesyonel tiyatro yaşamına Kent Oyunculan'nda başlayan 
sanatçı, Anouilh'un "Aşk Efsanesi", J .van Oruten'in 
"Bahann Sesi", Necati Cumalı'nın "Nalınlar" piyeslerinde 
rol aldı. Daha sonra Devlet Tiyatrolan'nda Max Frisch'in 
"Andorra"sında Barblin, Shakespeare'in "Onikinci 
Gece"sinde Viola, "Jül Sezar"da Portia, Çehov'un "Vanya 
Dayı" oyununda Sonia, Strinberg'in "Rüya Oyunu"nda 
İnciira'nın kızı, Pirandello'nun "Size Öyle Geliyorsa Öyledir" 
piyesinde de genç kız rollerine çıktı. Çiğdem Selışık halen 
ABD'de oyunculuk. rejisörlük ve eğitmenlik yapmaktadır. 
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GULRIZ SURURl-ENGIN CFZ:ZAR llYATROS 
GVLRIZ SURURl-ENGIN CFZ:ZAR THEATRE COMPANY 
Bilgesu Erenus 

"HALiD E" 

Yöneten/Oirected by 
Müzik/Music by 
Dekor/Serting by 
Mask/Mask by 
Yön.Yard/ Asst.Director 

Oynayanlari Artists 
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: Rutkay AZiZ 
: Timur SELÇUK 
: Gürel YONTAN 
: RASİN 
: Murat ÇELİKEL 

Gülriz SURURİ 

Engin CEZZAR 
Alev SURURİ 

Orhan ÇAGMAN 
Kutay KÖKTÜRK 
Salih KALYON 
Gökhan METE 
Murat URLALI 
Güzih ÇORAGAN 
Alev YURDATAP 
Erol DURAK 
Selma TARCAN 
Yaman TARCAN 

HALiDE 
"1985 Türkiyesinde Halide Edip aydın sorumluluğunun 
bilincinde kimliğini yeniden aramakta. Adının çevresinde 
oluşan peşin yargılar onu tedirgin etmektedir. Huysuz, 
hırçın, kendini beğenmiş, hırslı kolejli, mandacı Halide . . .  
Kendisiyle ve oluşumuna katıldığı Türkiye tarihiyle 
hesaplaşmak üzere, korkunun da korktuğu bir bayram 
günü ses ve görüntülerden oluşturduğu anılar mabedine 
gelir. Beraberinde , yaşadığı tüm çarpıklıklann nedeni olarak 
adladığı bir cüceyi de sürüklemektedir. Bu cüce Halide'nin 
ilk korkusudur. Babasının görevli olduğu sarayda görmüştür 
ilk kez onu ve sanki değişik yüz ve kılıkiarda tüm yaşamı 
boyunca izlemiştir Halide'yi bu çocukluk korkusu . Halide, 
kendisi ve yaşadıklanyla , anılar mabedinde bir kez daha 
hesaplaştığında, cüce onu "pınara gidip de etekleri 
kirlenmesin diyen aydınların" simgesi olarak tanımlar. 
Cücenin korkulan, çarpıklıkları başka başka yüzlerde 
somutlaşıp, oyun sonunda tüm mabede eğemen olmuştur. 
Zorla sürüklendiği mabette cüce artık gümüşünü, sıcaklığını, 
törenlerirıi, balesunu rahatça yaşayabilir. Halide ise bu 
sonucu kabullenmek niyetinde değildir. Kendisini ve 
oluşumuna katıldığı Türkiye tarihini bu kez de izleyicilerin 
yargılanmasına terkeder" . 

Bilgesu ERENUS 



Bilgesu ERENUS 
Bilecik'de Gölpazarı'nda doğan Bilgesu Erenus, İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü 
bitirdi. 1965- 1974 yılları arasında TRT İstanbul 
Radyosu'nda metin yazarı olarak çalıştı. Sahne Oyunları: El 
Kapısı, Ortak, Nereye Payidar, İkili Oyun, Kelaynaklar, 
Güneyli Bayan ve Misafir'dir. "El Kapısı" oyunu Berlin ve 
Hollanda'da sahnelendi . Lehçe'ye çevrilerek Polanya'da 
"Dialog" dergisinde yayınlanan "İkili Oyun". Almanya'da 
Kiel'de oynandı. 

·. 

' 

\ 

• 1 ,2 .7 . 1985 • 3.7 . 1985 
e 21 .30/9.30 pm e 18.30,21 .30/6.30.9.30 pm 

e Taksim Sahnesi 

·,,�" 
. . .  ·,,,,,,� . 

. . ,,,,� 
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NISA SEREZI J-TOLGA AŞKINER TIYAlROSU 
NISA SERFZH-TOLGA AŞI<JNER THEATRE COMPANY 
Turgut Özakman 

"TÖRE" 
"TRADITION" 

Yöneten/Directed by 
Özgün Müzik/Music by 
Dekor-Kostüm/Serting 

and Costumes by 
Yönetim Yard/ Asst .Director 

Nene/Grandmother 
Ana (Koca Gelin) / M other 
Kız/Daughter 
Zühre 
Hala/Aunt 
Küçük Gelin/Younger 

Daugther-in-Law 
Yeğen/Nephew 
Kara Hasan 
Oğul/Son 
Mustafa 

Teknik Şef/ 
T echnical Supervisor 
lşık-Efekt/ 
Lighting- Effects 
Sahne Amiri/Stage Manager 
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: Tolga AŞKINER 
: Ertuğrul ÇA YIROGLU 

: Osman ŞENGEZER 
: Cengiz SEZİCİ 

Nisa SEREZLİ 

Gülşen GİRGİNKOÇ 
Sevim ÇALlŞGiR 
Müge AKYAMAÇ 
Gönül TUNCAY 

Filiz BOZKURT 
Gözüm RUA 
Cengiz SEZİCİ 

Hakan M.ÇABUK 
Halit AKÇATEPE 

Selahattin GÜNEY 

Orhan üREN 
İlhan SERBEST 

TÖRE 
"Kana kan istemiyoruz" diye haykınyar kadınlar Turgut 
Özakman'ın "Töre" adlı oyununda. O kadınlar ki , kan 
davasında babalannı, kocalannı, evlatlannı kaybetmişler. 
Öç almak, kin tutmak istem iyorlar. . .  Bitsin artık bu çile, 
evlatlanmiZ yaşasınlar bundan sonra . . .  

"Bu ne biçim bir kindir ağam, 
bir kin hiç baklava, börekle, 
susamla, çörekle beslenip büyütülür mü? 

Şaşa kaldım!" 
Az, ama öz, şiir gibi, müzik gibi . Bir tek dizi ne çıkartılabilir, 
ne de eklenebilir. . . . . .  

Nisa SEREZLİ 



Turgut ÖZAKMAN 
ı930'da İstanbul'da doğan Turgut Özakman,  Ankara 
Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra çeşitli devlet 
hizmetlerinde bulundu.  Onbeşten fazla oyunu olan yazarın 
ilk oyunu "Pembe Evin Kaderi" ı95ı 'de Devlet 
Tiyatroları'nda oynanc?! ·  Halen Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürü olan Turgut Ozakman Ankara Universilesi Dil
Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü öğretim 
görevlisidir. 

• 5,7 .7 . 1985 • 6.7 . 1985 
e 21 .30/9.30 pm e 18.30,21 .30/6.30,9.30 pm 

e Taksim Sahnesi 

N isa Serezli-T olga Aşkıner Tiyatrosu 
Topluluk ı8 Eylül ı969'da kuruldu ve ilk temsilini 
Ankara'da AST Tiyatrosu'nda sergiledi. Topluluğun ilk 
oyunu olan "Tatlı Kaçık" üç yıl aralıksız olarak tam 1 134 
kez sahnelendi ve baş rolü oynayan Nisa Serezli'ye, en iyi 
kadın oyuncu olarak "İlhan İskender Ödülü" ve ı ı2 kez 
oynanan Necati Cumalı'nın "Nalınların Türküsü" için de 
ı 977-78 Ankara Sanat Severler Derneği'nin Yılın en iyi 
Kadın Oyuncusu ve Yılın en iyi Dekor ödülleri Nisa Serezli 
ile Osman Şengezer'e verildi. Topluluğun sergilediği diğer 
bazı oyunlar da şunlardı: "Ben Bu İşe Gelemem" ( 1 14 
temsil) , "Şahane Dul" ( ı72 temsil) , "Hayvar mı, Mercimek 
mi?" (246 kez) , "Çark" (3ı6 kez) , "Cennetlik Kaynana" 
(404 kez) , "Çılgın Amanda" (372 temsil) , "Paşaların 
Paşası" (346 temsil) , "Hayat Hoştur, Gerisi Boştur" (339 
temsil) , "Umut Dünyası" ( ı  ı2 temsil) , "Başbakan 
Olu yorum" (ı83 temsil) , "Pazartesi Şenlik Var" ( ı86 
temsil) ve "Ah Kadınlar, V ah Erkekler" ( ı69 temsil) . 
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Dilek TÜRKER 
1944 yılında İstanbul'da doğan sanatçı, 1964- 1977 yıllan 
arasında İ .B.Şehir Tiyatrolan'nda çalıştı ve birçok oyunda 
baş rolü oynadı. Osmangiller (1973) ve B.Brecht'in Şvayk 
Il . Dünya Savaşında ( 1977) oyunlanyla iki kez "Ayın 
Sanatçısı" seçildi .  1978'de Federal Almanya'ya giden Dilek 
Türker, Goethe Enstitüsü'nü bitirdi ve gazetecilik yaptı . 
Yabancı bir ülkede yaşayan Türklerin sorunlannı onlarla 
birlikte yaşadı. 
Altı yıl içinde Federal Almanya'da yaptığı çalışmalar: 
1978 Köln : Dinçer Sümer'in "Eski Fotoğraflar" oyunu 
1980 Berlin : Haldun Taner'in "Keşanlı Ali Destanı", 

1982 Berlin 

1983 Münih 

1984-85 

Schaubühne' de 
: Güngör Dilmen'in "Kurban" 

Schaubühne' de 
: Senaryosunu Yüksel Pazarkaya'nın 

yazdığı ve Almanya'daki bir Türk ailesini 
konu alan "Komşumuz Balta Ailesi"nin 
ARD-Alman 1. Televizyonu için 12 dizi 
halinde çekimi. 

: Nezihe Meriç'in "Sevdican" oyunu. 
Bochum, Castrop, Rauxel'de 
Westfaelisches Landestheater ile birlikte. 

e 9, 10, 1 1 , 12, 13 .7 . 1985 {Türkçe/In Turkish) 
e 14, 15 .7 . 1985 (Almanca/In German) 
e 18.30/6.30 pm 
e Atatürk Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu 

Nezihe MERİÇ 
1925'de Gemlik'de doğdu. İlk ve orta okulu, babasının 
görevi gerew, Anadolu'nun çeşitli kentlerinde okudu. Daha 
sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji 
bölümüne girdi, sonra Felsefe bölümüne geçti . Öykücü 
Selim Şengil'in yayınladığı "Seçilmiş Hikayeler" dergisinin 
tanıtmasıyla 195"de edebiyat dünyasına katıldı. İlk öykü 
kitabı "Bozbulanık" 1953'de yayınlandı . 1956'da Salim 
Sengil ile evlendi ve eşinin yayınladığı "Seçilmiş Hikayeler", 
"Dost" edebiyat dergilerinde ve "Dost" yayınianna yardımcı 
olarak katıldı. 1956'da 'TopaJ Koşma", 1965'de 
"Menekşeli Bilin_ç" adlı öykü kitaplan ve 1962'de Türk Dil 
Kurumu Roan Odülü'nü kazandığı "Korsan Çıkmazı" 
yayınlandı. İlk oyun denemesi "Sular Aydınlanıyordu" 
1969'da Devlet Tiyatrosu'nda sahnelendi. İkinci oyunu 
olan "Sevdican" Almanca'ya çevrilerek Westfaelisches 
Landestheater'in 1985 repertuanna alındı. 
Nezihe Meriç'in öyküleri ABD, Sovyetler Biri@, Almanya 
ve Fransa'da yayınlanan Türk Öykü Antolojileri'nde 
yeralmıştır. 
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sanatsever/ere 
sunar 

• 

1- Istanbul Devlet 
Konservatuvan Korosu 

2- S una Korad (Soprano) 

13. Uluslararası İstanbul 
Festivali 'ne katılan sanatçı/ara 

başarılar dileriz 

Mlilliyet 
güvenli gazete 



SPOR VE SERGİ SARA YI'NI 

ÇİÇEKLENDİREN 

VAKKO 
TEKSTiL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLT. A.Ş. 'ye 

teşekkür ederiz. 

istanbul Kultur ve Sanat Vakfı 



ANI<ARA SANAT TİYATROSU 
ANKARA ART TIIEATRE 
Faruk Erem 

"BİR CEZA A VUKATlNIN ANIIARI" 
"RECOLLECTIONS OF A CRIMINAL 
LAWYER" 

Yöneten/Directed by 
Oyunlaştıran/Dramatized by 
Müzik/Music by 
Çevre Düzeni-Giysi 
Serting and Costumes by 

: Rutkay AZiZ 
: Çetin ÖNER 
: Cem İDİZ 

: Sertel ÇETİNER 

Bu gösteri PROFİLO HOLDİNG A.Ş. nin değerli katkılanyla 
gerçekleştirilmiştir. 

1 .  Episod/lst Episode : 
Çekiç ve Titreşim 
Hammer and Vibration 

IL Episod/2nd Episode : 
Emekli Başkan 
Retired President 

l l l .  Episod/3rd Episode : 
lsı/Temperature 

This performance has been realized thanks to a donation from the 
PRORLO HOLDING A.Ş. 
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Kerim AFŞAR - Ertan SAVAŞÇI -
Jale A YlANÇ - Altan ERKEKLi -
Metin COŞKUN - Cezmi BASKlN -
Besra ALACA - Şebnem GÜRSOY -
Meral ÜLKÜ - Koray ERGUN -
Ali MERİÇ - Ali ERKAZAN 

Kerim AFŞAR - Ertan SAVAŞÇI -
Altan ERKEKLi - Yaşar AKIN 
Cezmi BASKlN - Metin COŞKUN -
Ali GÜL - Ali ERKAlAN -
Koray ERGUN - Ali MERİÇ -
Altan GÖRDÜM - Murat ÇELİKEL 

Kerim AFŞAR - Çetin ÖNER - . 
Cezmi BASKlN - Altan ERKEKLI -
Metin COŞKUN - Yaşar AKIN 
Ali ERKAlAN - Ali GÜL -
Koray ERGUN - Murat ÇELİKEL -
Teoman ÖZER 





DRMAA DEPARTMENT OF STATE CONSERJJATOIRE Mil\1AR 
F.Hayati Çorbacıoğlu 
"MİMAR SiNAN" 
"SINAN, THE ARCHITECf" 

Yöneten/Directed by 
Reji Yard. 1 Asst. Directors 

Sinan 
Gülruh 
Kanuni/The Sultan 
Rüstem Paşa 
Hürrem Sultan 
Bina Emini/Custadian of 

Public Buildings 
Reisülküttap/Minister of 

Foreign Affairs 
Kethüda/ Chief 
Mimar Hayrettin/ Architect 
Mimar Davut/ Architect 
Mimar Çelebi/ Architect 
Kara Hisaıl 
Sarhoş İbrahim/Drunkard 
Has Odabaşı/Chief Janitor 
Hayır Ağa 
Ulak/Messenger 
Nabi Ağa 
Harem Ağası/Eunuch 
Mimar Yahya/ Architect. 
Çavuş/Sergeant 

Elçi/ Arnbassadar 

: Raik ALNlAÇIK 
: Alp SERDENGEÇfİ

Defue HALMAN 

Murat KARASU 
Ayşe BERKMEN 
Kürşat ALNlAÇIK 
Uğur POIAT 
Işıl DAYIOGLU 

Alp SERDENGEÇTİ 

Atila ŞENDiL 
Reha ÖZCAN 
Hazım KÖRMÜKÇÜ 
Özgür YALIM 
Osman WÖBER 
Ali SÜRMELİ 
Kemal TOPAL 
Taner BİRSEL 
Erkan TAŞDÖVEN 
Ali Fuat ÇİMEN 
Rüçhan GÜREL 
Erdal TOSUN 
Turgay KANTÜRK 
Timuçin 
KONUKSEVER 
Ali SÜRMELİ 

Bu konser IŞIKLAR HOWİNG A.Ş. 'nin değerli katkılanyla 
gerçekleştirilmiştir. 

This concert has been realized thanks to a donation /rom IŞIKLAR 
HOWING A.Ş. 

124 



��L lJM· �--------------------------------�·�1 ,22 ,�3.7�. 1�9s�s
=-----

- ı r i 7'"'1Cll\J U\JI:: e 2130/9 30 pm 

SINAN UNJVERSAY e Rumelihisarı 

- - - - -- ==- -. - - - -- -:.·.: --
t: =--.:::=: -=-----:.-

-
-

-· - -

-

- - -
-

- - -- - -- -
· - - - - - - · · 

- - - -
� - - , - - - - - -
:-=::.=�=-:::: ::-: -

., _ __ _ _ _ _ __ _ 
-_:,-_-_-.:.=�- ---._-_ .... : -

' ' ' ' 
' ' 
' 

' ' ' 
' ' ' ' ' ' ' ' 

. . . . .  , . 
' 
' 

---------------------------------------------------------------

1 ı '  1 ı l  ı l l : ı l  1 ı 
ı 
1 '  ı J I  ı 1 .  1 1 1 1 ' ı rı 1 ;  : ' ı f ; ' 1 1 ı l  1 '  

1 1 ' ı ' l l  1 1 ' � . ı ı l l  1 ı 1 ı ı 
1 1 1 1 1 1 " 1 ı ' 1 1 , ,  1 1 t 1 1 j 1 ' 1 1 ı 1 ' t '  
, ı , ' • l : 1 ' 1 

1 1 ' ' 1  ı ı ı ı ı ı 
ı 1 1 : : ı , :  : . : l l , , , , ,  ı , ,  

" 1 ı 1 ı ' 1 • 1 ' 1 ı ı l l 1 1 1  ı 
, , , ı ı • , , ,  • . , ' l ı • ' " " ' ı ,  : ' '  1 1 : ı : ı "  1 1 ı ! 1 1 1 , , , 1 ı l l  

, , ı , l , , · , , ,  . • .  l '  ı " ' ' l ı ' l ı ı 
. ' ' ı , ' ' 1 ' . ı • ; ı ,  ' , ı ı :  l l  ' ı ı ' f .  1 . ı ' ı , , , ı  . ,  1 l l  1 1 , ,  , • , . ı . , , , ,  . . , ,  ı : ı ı • ı ' l ı  

" . . . . . . .  , . • • , , ı ' l ' ' ' ' ı : : ' : • ' : 1 1 " 1 : ı l l  l t ı i J I I  ı 
' 1  ' • . 1 ' l l  1 ı 1 ı 1 t f 1 1 1  , • ı  1 1 l l :  1 J i ' 1 ' 
ı : ı ı � • 1 ı 1 1 ı 1 1 1 1 1 1 ı t 1 . 
' ı ' ı . • ı 1 ' ı '  1 l l l  1 ı ' ı 1 ' ' ' ı 1 1 ' ı  t t  ı ' 1 . ,  ı • ' • ı ı 1 1 t 

' ' ' ı ı 1 ı l l  ' 1 ı ı '  1 , ı ' ' . ı ,  ı ı t . 
1 " ı ı ı ı ı 1 ı 1 ı : ı , ı  
' " ı 1 1 ı l "  t ' ı  ' ı  : :  � 1 � : ı l ı  ı ı ! . , ,  ! ı . 

� ı  
' ; ı ' 



ORIENT EXPRESS 
- - RESTAURANT " 

Paris'ten İstanbul'a 
bir çağın en önemli, 

en sık yolculuklan yapıldı . 
Orient�Express şimdi İstanbul'da. 

En önemli, 
en sık 

yemekle;ınu için. 

ORIENT EXPRESS 
ETAP MARMARA 

TEL: 144 88 50/706 



Bü.rriue 
G U NLUK MOSTA K iL SiYASi GAZETE 
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• 28.29.30 6 1985 
e 21 .30/9 30 pm 
e Ataturk Kultur Merkezi Buvuk Salonu 





e 29 6 19HS e 30 6 19R5 
e 15 00 :� 00 pm e l l  ()() l l l  00 am 



Merle Park gibi bir sanatçının partneri de daima 
mükemmel bir performans sunar . . .  

Merle Park, İn giltere 
Kraliyet Balesinin baş 
balerinası. . .  Merle, bu 
ünlü topluluğa ilk kez 
1954 yılında katıldı ve 
bundan tam bir yıl sonra 
tek başına ilk resitatini 
sundu. Böylesine büyük 
bir yetenek ve güçlü bir 
sanatçı Merle Park. 
"Bu gidişle bu görevi en 
uzun süreyle devam et
tiren elemanlardan biri 
ben olacağım" diyor 
kendisi. 
Mümkündür. . .  Çünkü 
dünyanın dört bir yanın
da sunduğu gösterilerin
de üstün performansı ile 
kritiklerden en büyük 
alkışı toplamakta. H er yıl 
giderek artan bir al kış . . .  
"Kuşkusuz, başarımı büyük bir ölçüde 
partnerime borçluyum ve bu konuda her 
ikimizin de son derece güçlü olması ge 
rektiğine inanıyorum." 
"Ancak ben, herkesçe çok iyi bilinen rollere 
bile yeni yaklaşımlar getirmeye özen 
gösteririm." Bu nedenle de değişik partner
lerle dans etmeyi tercih ederim. 

" Performansımı üst dü
zeyde tutabil mel: ,  stili
me ve yoru m u ma canl ı
l ık kazandırmak açısın
dan, hiçbir zaman sürek
li bir beraberlik kurmayı 
düşünmedim" diyor sa
natçı. 
Oysa, Merle Park'ın ger
çek anlamda farklı ,  an
cak devamlı  olan bir 
beraberliği mevcut ! 
Bileğindeki saati . . .  Bir 
Rolex Lady-Datej ust. 
"Aslında o kadar da 
farklı değil" diyor ken
disi.  "Fevkalade zarif ve 
güzel görünümlü; aynı  
zamanda çok da daya
nıklı.  
"Her gün tekrarlanan on
ca yoğun ve ağır provala

ra rağmen çalışmasını aynı mükemmellikte 
sürdürüyor. Onunla gerçekten çok iyi an la 
şıyoruz." Merle Park ve saati Rolex . . .  
Kusursuz bir güzellik ve ineelikle 
m üstesna bir dayanıkl ılığın \\II! mükemmel birleşimi ! V!!J 

R OLE X 

Türkiye Genel Mümessili ve Yetkili  Servisi OTA P Saat�·i l ik  Ticaret ve Sanayi A�. 
Halaskllrgazi Cad. 34/2 Harbiye İstanbul Tel: ı33 04 1 8 - 1 33 04 1 9  Mora n 















e 3 7 19HS 
e 21 30/9 30 pm 
e Açıkhava Tıyatrosu 
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MERCE CUNNINGHAM DANS TOPLULU 
MERCE CUNNINGHAM DANCE COMPANY 
"OlA YIAR/EVENTS" 
Dansçılar/Dancers: 
Helen BARROW 
Merce CUNNINGHAM 
Karen FINK 
Victoria FINLA YSON 
Alan GOOD 

Müzisyenler /Musicians: 
John CAGE 
Koreografi/ 
Choreography : 
Merce CUNNINGHAM 

lşık/Lighting: 
Martin S.CABOT 

Gösteri Sahne Müdürü/ 

Neil GREENBERG 
Catherine KERR 
Chris KOMAR 
Patricia LENT 
Rob REMLEY 

Takehisa KOSUGI 
Müzik Danışmanı/ 
Musical Advisor: 
John CAGE 

İdari Müdür/ 
Executive Director: 
Art BECOFSKY 

Production Stage Manager : Gary MINTZ 
Teknik Müdür/ 
T echnical Director : William SCHAFFNER 
Gardrop Sorumlusu/ 
Wardrobe Supervisor : Suzanne GALLO 
Ses Danışmanı/ 
Sound Consultant : David MESCHTER 
Koreografi Yardımcısı/ 
Choreographer's Asistan! : Chris KO MAR 
Topluluk Müdürü/ 
Company Manager : Therese BARBANEL 

Kristy SANTIMYER 
Kevin SCHRODER 
Robert SWINSTON 
Megan WALKER 
Susan Quinn YOUNG 

David TUDOR 
Sanat Danışmanlani 
Artistic Advisors: 
William ANAST ASI 
Dove BRADSHAW 

Ara vermeden sergilenen "OLAYLAR", repertuarda 
bulunan dansların bütünü veya bölümlerinden ve çoğu kez 
de, belirli bir gösteri ve yer için yapılan yeni 
düzenlemelerden oluşmaktadır. Böylece bir dans 
akşamından daha çok, dans deneyimi yaratmak için aynı 
zamanda oluşan birçok değişik olayı sergileme imkanı 
doğar. -Merce Cunningham-
Presented without intermission , these EVENTS consist of 
complete dances, excerpts of dances from the repertory, 
and often new sequences arranged for the particular 
performance and place, with the possibility of several 
separate activities happening at the same time-to allow for 
not so such an evening of dances as the experience of 
dance. -Merce Cunningham-

Bu gösteriler BANKERS TRUST Co. nun def1erli katkılanyla 
gerçekleştirilmiştir. 

These performances have been realized thanks to a donation from 
the BANKERS TRUST CO 
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Sevgili Küçükler, 
Keloğlan'ın bu hikayesi hiç konuşma olmadan, sadece 
hareket ve mimiklerle anlatılacağından size oyunun bir 
özetini sunuyoruz. 
Hepinize iyi eğlenceleri 

Gülmez Sultan 
Bir varmış, bir yokmuş . . .  Keloğlan adında tembel mi 
tembel, uykucu mu uykucu biri varmış. Bütün gün uyur, 
annesine hiç yardım etmezmiş. Annesi birgün ,  kasabaya 
gidip çalışması için Keloğlan'ı razı etmiş. Yola çıkan 
Keloğlan az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, yolda 
rastladığı hayvanlarla oynamış, eğlenmiş. Sonunda aç ve 
yorgun düşüp bir ağacın dibinde dinlenmeye başlamış. 
Annesinin verdiği ekmeği yerken bir ihtiyar adam görmüş, 
ekmeğinden ona da vermiş. Buna çok sevinen ihtiyar da 
Keloğlan'a sihirli bir tüy vermiş. Ağacın dibinde uyuyan 
Keloğlan rüyasında çok güzel bir kız görmüş ve ona aşık 
olmuş . . .  
Keloğlan uyanınca rüyasında gördüğü kızı bulmaya karar 
vermiş. Yolda, esir pazarına götürülen kızların gardiyanları 
ile savaşıp, sihirli tüy sayesinde onları yenmiş, kızları 
hürriyetlerine kavuşturmuş. Yoluna devam eden Keloğlan, 
rastladığı satıcıların peşine takılmış ve birden rüyasındaki 
güzel kızı görmüş! Hem şaşırmış, hem de çok sevin miş . . .  
Meğerse bu güzel kız Padişahın biricik kızı Gülmez 
Sultan'mış . . .  
Padişahın, kızını güldürene hem kızını, hem de ülkesinin 
yarısını vereceğini duyunca Keloğlan çok sevinmiş ama, bu 
işi nasıl yapacağını da hiç bilmiyormuş. Herkes gibi o da 
saraya gitmiş, herkesin yaptığı komiklikleri seyretmeğe 
başlamış. Sıra Keloğlan'a gelince, o da yarışmaya inatçı bir 
eşekle katılmış. Keloğlan inatçı eşeğe istediğini yaptırmağa 
uğraşırken öyle komikmiş ki sonunda Gülmez Sultan bile 
gülmüş! 
Keloğlan böylelikle hem sevdiği Gülmez Sultan'a, hem de 
Padişahın kendisine verdiği topraklara sahip olmuş ve yıllar 
boyu mutluluk içinde yaşamışlar. 

• 26,27.6. 1985 
e 16.00/4.00 m 
e Taksim Sahnesi 
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AYANGİL TÜRI< MüZiGİ ORKESTRA VE KOROSU 
AYANGIL TURKISH MUSIC ORCHESTRA AND CHORUS 

Yöneten/Conducted by : Ruhi AYANGİL 
Solist/Soloist : Selma ERSÖZ 

Bu konser 30. Ölüm Yıldönümünde HÜSEYiN 
SADETIİN AREL'in aziz hatırasına ithaf olunur. 

I .  Bölüm 

"GEMiLER GEÇEN UMMANDA" 
Hace Abdülkadir MEAAGİ ( 1360-1435) 
Hace Mehmet ZEKAİ DEDE Efendi ( 1825-1897) 

"SES ÇİÇEKLERİ" 
Sadettin KAYNAK (1895- 1961)  
Münir Nurettin SELÇUK ( 1899-1981)  
M.İhsan ÖZER ( 1961 )  

I I .  Bölüm 

"BİR DÜNYANIN EŞİGİNDE" 
Kaptanzade ALİ RlZA Bey ( 1881 -1934) 
Hüseyin Sadettin AREL (1880-1 955) 
İsmail Baha SÜRELSAN (1 912) 
Fırat KlZlLTUNÇ ( 1935) 
Yalçın TURA ( 1934) 

Bu konser İKTİSAT BANKASI T.A.Ş.nin değerli katkılanyla 
gerçekleştirilmiştir. 

This concert has been realized thanks to a donation from IKTISAT 
BANKASI T.A.Ş. 
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Ayangit Türk Müziği Orkestra ve Korosu 
Müzik anlatım tekniklerinin Türk Müziğinin 
ifadelendirmedeki katkısını, onun özüne dokunmadan ve 
bozmadan yoğunlaştırarak icra edebilme düzeyine gelmek, 
bu suretle Dün'ü saygı ile Bugün'e getirebilmek; 
bestecilerimizi, ilhamını Türk Müziğinin özünden ve 
üslGbundan alan yeni, özgün eserler yaratmaya özendirmek 
ve bu suretle de Bugün'ü Yarın'a aktarabilmek 
düşüncesini çalışmalarına temel alan Ayangil Türk Müziği 
Orkestra ve Korosu , ulusumuzun "ortak ses dünyası"na 
giden yolda bir köprü kurulmasında ve müstesna 
güzelliklerin aktarılmasında özenli bir hizmetkar olabilmeyi 
amaçlıyor. 

Ruhi A YANGİL 



Ruhi AYANGİL 
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda kanun öğretim 
üyesidir. Hollanda, Sovyetler Birliği ve Polanya'da Türk 
Musikisi koro konserleri yönetti. Yurtiçinde de aynı alanda 
birçok konseriere katıldı. F .Alnar'ın "Kanun Konçertosu"nu 
besleeinin ölümünden sonra İstanbul Devlet Senfoni 
Orkestrası eşliğinde ilk kez seslendiren sanatçı, Boğaziçi 
Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi'nde karşılaştırmalı Türk 
Müziği Teorisi dersleri verdi. 

• 24.6. 1985 
e 18.30/6.30 pm 
e Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu 

Selma ERSÖZ 
İstanbul'da doğan sanatçı, Erenköy Kız Lisesi'nde okurken 
İ .B.Konservatuvarı'na devam etti . Munir Nurettin Selçuk, 
Şefik Gurmeriç, Şive Ölmez ve Göksel Baykurt gibi 
hocalarla çalıştı . Mezun olduktan sonra İstanbul Radyosu'na 
girdi ve 1965'de İ . B.Konservatuvarı Türk Musikisi İcra 
Heyeti'nde görev aldı. Her iki kurumdaki görevini sorduren 
Selma Ersöz yurtiçi ve yurtdışındaki bırçok konsere solist 
olarak katılmıştır. 
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ISTANBl:Jt-B B  EOIYE KONSERVATLTVARI Tl.:JRK-Ml::J� l 
ISTANBUL MUNICIPAL CONSER\lATOIRE TURIOSH MUSlE 
Yöneten/Conducted by: Rıza RİT 
I .  Bölüm:  Hüzzam Makamında Eserler 
Seyfettin OSMANOGLU Peşrev 
( 1874- 1927) Usulü: Muhammes 
Kömürcüzade Hafız ŞEYDA Beste 
(1732- 1801) "Aldım Hayali perçemin" 

Usulü: Remel 
Ali Rıza ŞENGEL 
( 1880-1953) 

DEDE EFENDi 

( 1778-1846) 

Refik FERSAN 
(1893-1965) 

ARA/INTERMISSION 

I I .  Bölüm: Neyle Saz Eserleri 
Bir Solist 

ARA/INTERMISSION 

Ağır Semai 
"Usandırdım mı cana" 
Usulü : Aksak Semai 
Şarkı 
"Halimi bir kere takrir eylesem" 
Usulü: Ağır Düyek 
Yürük Semai 
"Reh-i aşkında" 
Usulü: Yürük Semai 
Saz Semaisi 
Usulü: Aksak Semai 

III .  Bölüm:  Uşşak Makamında Eserler 
Viyola Taksimi: Kemal DEMİR 

Hacı ARİF BEY Şarkı 
(1831-1885) "Ey şuh-i cefa" 

ŞEVKi BEY 
( 1860-1891) 

Endenıni ALİ BEY 
(1830-1897) 

Tamburi ALİ EFENDi 

(1836-1902) 

Lern-i ATLI 
( 1869-1945) 

Usulü : Sengin Semai 
Şarkı 
"Dağlar Dayanmaz" 
Usulü : Aksak 
Şarkı 
"Aşkın ile bülbül" 
Usulü: Curcuna 
Şarkı 
"Tıflı nazım" 
Usulü: Yürük Semai 
Şarkı 
"Siyah ebnılerin" 
Usulü: Aksak 

Bu konser HÜRRiYET Gazetecilik ve Matbaacı/ık A.Ş. nin değerli 
katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

This concert has been realized thanks to o donation from 
HURRiYET Gazetecilik ve Matbaacı/ık A.Ş. 
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ENSEMBLE 
e Yıldız Sarayı Büyük Mabeyn 

Rıza RİT 
1925 yılında İstanbul'da doğan sanatçı, çok genç yaşlarda 
müziğe başlamıştır. Eczacılık Fakültesi mezunu olan Rıza 
Rit, 1953 yılında İ .B .Konservatuvarı'na ve İstanbul 
Radyosu'na ses sanatçısı olarak girmiş, 1978- 1984 yılları 
arasında TRT Yönetim Kurulu'nda Türk Musikisi Temsilcisi 
olarak görev yapmıştır. Sanatçı halen 
İ .B.Konservatuvarı'nda Türk Musikisi Topluluk Şefi'dir. 
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATlAR BÖLÜMÜ TÜRK MUSİKİSİN 
ISTANBUL UNIVERSffi', FlNE ARTS DEPARTMENT TURI\ISII MUSlE RESl 

Yöneten/Conducted by : Prof.Dr. Ayhan SO�GAR 
Psk.Rahmi Oruç GUVENÇ 

Grup Üyeleri/Members: 
Yaşar GÜVENÇ 
Gülten URALLl 
Rünyarnin AKSUNGUR 
Vefa İŞMEN 
Şule OGUZ 
Nancy WRIGHT 
Cihan SAYIN 
Lale GÜRKAŞ 
Alpaslan URALLl 
Leman ERİKMAN 
Nur BAYKAL 
Selim e BAYKAL 
Sazlar 
Re bab 
Rubab 
Ney 
Tar 
Tanbur 

Çeng 
Gubuz 
Dombra 
Mazhar 

N uran BAYKAL 
Gülcan BAYKAL 
Kadir BAYKAL 
Çiğdem ÜNAL 
Sevim AKÇURA 
Selim AKÇURA 
Leyla OCAKLI 
Fatma ÖZTUNA 
Esma ÜRGEN 
Macit DOKUR 
Mehmet ZEYİR 

Kudum 
Halile 
Marakas 
Ritim Grubu 

Bu konser VAKIR.AR BANKASI Genel Müdürlüğü'nün değerli 
katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

This concert has been realized thanks to a donation from 
V AKIR.AR BANKASI Genel Müdürlüğü. 
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TÜRK KIASİK VE TASA\IVUF MÜZİGİ KONSERİ 
CONCERT OF TURI{JSH CLASSICAL AND MYSTICAL MUSlE 
Solist/Soloist : Ahmet ÖZHAN 
Klasik Türk Sazları Beşlisil 
Turkish Classical 
lnstruments' Quintet Nihat DOGU, kemerıçe 

Cüneyt KOSAL, kanun 
Doğan ERGiN, ney 

Koristler 1 Choir 

Abdi ÇOŞKUN, tambur 
Vahit ANADOLU, kudüm 

: Ahat URUK 
Ayhan ÇAGLI 
Aykan ÖZGÜN 
Mithat ARISOY 
Mehmet ŞAFAK 

I .  Bölüm: DEDE EFENDi'nin eserlerinden seçmeler 
1 .  Muhammes Usulünde EviçbGselik Beste 

"Aybeder hal-i dil-i aşüfte samamın gören" 
2 .  Sengin Semai Usulünde EvinçbGselik Ağır Semai 

"Koy açılayım, bilsin her razıını cananım" 
3. Yürük Semai Usulünde EvinçbGselik Yürük Semai 

"Sakiya mest-i müdan eylesen olmaz mı beni" 
4. Ağır Aksak Semai Usulünde BGselik Şarkı 

"Zülfündedir benim baht-ı siyahım" 

TAKSİM 

1 58 

5. Ağır Aksak Usulünde Beyati Şarkı 
"Nice bin aşkınla feryad edeyim" 

5. Düyek Usulünde Beyati Şarkı 
"Her dem edip meyl-i cefa 
Zalim neler ettin bana" 

7. Aksak Usulünde Hicaz Şarkı 
"Mah yüzüne aşıkanım 
Taze bitmiş gül fidanım" 

8. Semai Usulünde Hicaz Şarkı 
"Ey büt-i nev eda 
Olmuşuru müptela" 

IL Bölüm 
TAKSİM 

9. Çember Usulünde Bestenigar ilahi 
"Ya İ lahi cümle sensin cümle sen" 

10 .  Ağır Düyek Usulünde Saba ilahi 
"Oimayıcak senden ata 
Kul neylesin ya Rabbena" 

l l .  Aksak Usulünde Seba ilahi 
"Habibullah cihane can değil mi" 

TAKSiM 
12.  Oüyek Usulünde Hicaz ilahi 

"Gelin gidelim aşkın iline" 
13 .  Sofyan Usulünde Isfahan ilahi 

"Yandım yakıldım ben nar-ı aşka" 

ARA/INTERMISSION 

III . Bölüm: Bu bölümde Türk Tasavvuf Müziği'nden 
diğer seçmeler birbirine bağlı olarak 
sunulacaktır. 
Bendir: Tuğrul İNANÇER 

Bu konser AMERICAN EXPRESS lntemational Banking Corp. un 
değerli katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

These concerts haue been realized thanks to a donation from 
AMERiCAN EXPRESS lntemational Banking Corp. 



• 26.6. 1985 • 28,29.6.1985 
21.30/9.30 pm e 18.30/6.30 pm 

e Yıldız Sarayı Büyük Mabeyn e Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu 

Ahmet ÖZHAN 
Türk Klasik ve Tasavvuf Müziği dalında Türkiye'nin en iyi 
erkek solistleri arasında yer alan Ahmet Özhan, 1950 
yılında Urfa'da doğdu. 1968'de Üsküdar Musiki Cemiyeti 
ve İ .B.Konservatuvarı'na girdi. Sahne ve plak çalışmalanna 
yine aynı yıllarda başladı. Türk Klasik ve T asavvuf Müıiği 
alanında Avrupa, Amerika ve Arap ülkelerinde başarılı 
konserler verdi. TRT'nin çevirdiği "Hacı Arif Bey" ve "Aliş" 
adlı televizyon dizilerinde baş rolü oynadı. Sanatçı halen 
TRT-İstanbul Radyosu , Türk Sanat Müıiği solisti olarak 
görev yapmaktadır. 

Klasik Türk Sazlan Beşiisi 
Grup çalışmalannda öncelikle gerekli olan müıik bilgi ve 
tecrübesi ile icra üstünlüğü yanında müıik anlayışı, duygu 
ve üsiGbun da birleşerek iyi müzik yapılabileceğine inanan 
Klasik Türk Sazlan Beşlisi, Türk Klasik ve Tasavvuf 
Müıiği'ne ait eserleri kendine has üslGplan ile icra ederek 
yurtiçi ve dışında tanıtmak, tasavvuf müıiğimize ait eserleri 
kaynaklanndan araşbrarak tespit etmek, kaybolmalarını 
önlemek, basılmalannı sağlamak ve repertuarlanmıza 
katmak amacı ile beş yıl önce kuruldu. Tasavvuf müıiği 
konusunda "Türk Tasavvuf Müıiği ve Falklorunu Araşbrma 
ve Yaşatma Vakfı"ndan büyük ilgi ve yardım gördü. 
Topluluk, yurtiçinde çe_�itli kültür ve sanat festivallerinde, 
değerli sanatçı Ahmet Ozhan ile birlikte "Güldeste" adlı 
konserler verdi. Yurtdışında Hollanda, İsviçre, Almanya, 
İtalya ve Irak'a tumeler yapb. Dört yıldır ABD'ye davet 
edilen sanatçılar, 1984 yılında New York'da St. John the 
Divine ile "New York Altemative Museum"da verdikleri 
konserlerle büyük başarı kazandılar. Aynı yıl New York'daki 
Türkevi'nde verdikleri konserlerin geliri terörilm kurbanı 
şehit ailelerin çocuklannın eğitimine ve 1985 yılında 
yapılacak ikinci büyük "Türk Yürüyüşü"ne bağışlanmışbr. 
Mart 1985'de İsviçre'de Bülach ve Rohrsach'da konserler 
veren topluluk, İstanbul Festivali programındaki 
konserlerinin ilk bölümünü Dede Efendi'nin bugüne kadar 
hiç icra edilmeyen eserlerine ayırınışiardır. 
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MÜZİGİ KOROSU 
ClASSICAL MUSIC CHORUS 

HACI ARiF BEY (1831-28.6. 1885) 
En buyük Türk Şarkı Bestekarı. Türk Müziği'nde neo-klasik 
veya romantik denebilecek sanat akımının kurucusudur. 
Şarkı formunu çok iyi işleyip, bu formu musikimizin en 
tanınmış dalı haline getirmiştir. 
Hacı Arif Bey İstanbul'da Eyüp'te doğdu. Daha küçük 
yaşlarda sesinin güzelliği ile meşhur oldu. Zekai Dede 
Efendi. Eyyubl Mehmet Bey ve Haşim Bey'den musiki 
dersleri aldı. Zeka , islidal ve terbiyesi ile temayüz edince 
Mızıka-yı HümayOn'a alındı. 
Hacı Arif Bey binlerce musiki eserini ezbere bilirdi .  
Besteciliği ise deha derecesindedir. Kendisinden sonraki ve 
devrindeki bütün bestecilerde etkisi açıkca görülür. "KQröıli 
Hicazkar'' makamının ve "Müsemmen" üslObunun 
bulucusudur. Besteci. "Mecmua-i Arifi" adında bir güfte 
mecmuası da yayınlamıştır. Binden fazla eser bestelemişse 
de bugün elimizde ancak 338 eseri vardır. Bunlardan 327 
adedi şarkı formundadır ki. hiçbir besleeinin bu kadar çok 
şarkısı mevcut değildir. 
Hacı Arif Bey'in öğrencileri arasında: Kanuni Mehmet Bey, 
Şeyh Mustafa Servet Efendi.  Zati Arca, Levon Hancıyan 
ve dahı besteci Şevki Bey ( 1 860- 1891)  bulunmaktadır. 

• 28 6. 1985 • 1 . 7 . 1985 
e 18.30/6.30 pm e 2 1 .30/9.30 pm 

e Yıldız Saray Tiyatrosu 

Dr. Nevzat AlUG 
Babası süvari albayı, şarkı bestekarı Nazmi Atlığ'ın görevli 
bulunduğu Sarayköy (Denizli)'de doğdu.  Musiki eğitimine 
kemanla başladı . İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirip röntgen 
teşhis ihtisası yaptı . Üniversite korosunda keman çaldı, 
sonra bu koronun şefi oldu. İstanbul Radyosu Türk 
Musikisi şefliği, İstanbul Konservatuvarı İcra Heyeti şefliği, 
İstanbul Radyosu müdürlüğü ( 1954-1958) görevlerinde 
bulundu. İstanbul Radyosu Küçük Koru'sunu yönetirken 
1963'de Mes'ud Cemil'in ölümü üzerine Klasik Koro'nun 
şefliğine getirildi ;  1976 yılına kadar aralıksız bu görevi 
sürdürdü.  1969'da Milli Eğitim Bakanlığı Türk Musikisi 
Komisyonu kurulunca başkan seçildi ve bu komisyon 
Kültür Bakanlığı'na devredilince de bu görevine devam etti . 
" 100 1 Temel Eser Komisyonu" ve TRT Yönetim Kurulu 
üyeliklerinde bulundu. 1976'da Kültür Bakanlığı tarafından 
"Devlet Klasik Türk Müziği Korosu" kurulunca koronun 
şefliğine getirildi. Bu arada çeyrek yüzyıl devam ettiği 
I .B .Konservatuvan'ndaki Sanat Kurulu Başkanlığı ve Türk 
Musikisi hocalığından ayrıldı. 1 981 'de Kültür Bakanlığı'nın 
Klasik Türk Müziği dalında Başarı Ödülü'nü, 1983'de 
Türkiye Kültür Vakfı'nın 'Türk Kültürüne Hizmet" 
Ödülü'nü aldı. Aynı yıl "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurulu" üyeliğine seçildi . 
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ISTANBUL TEKNIK ÜNİVERSİTESİ KI:ASİK TÜRK MÜZİGİ 
ISTANBUL TECHNICAL UNIVffiSRY TURKISI I CLASSICAL 
Yöneten/Conducted by : İnci ÇAYIRLI 

I .  Bölüm: 
Mehmed RAHMi BEY 
(1865-1924) 

Mahmut CElALETIİN PAŞA 
(1839- 1899) 

Fehmi TOKAY 
( 1889-1959) 

Zeki DUYGULU 
(1907-1974) 

Tamburi MUSTAFA ÇAVUŞ 
( ? - 1 745) 

Lern-I ATLI 
( 1869-1945) 

Enderunl ALİ BEY 
( 1830- 1897) 

Tamburi ALİ EFENDi 

( 1836-1902) 

Ahmet ÇAGAN 
(1920-1966) 

ll. Bölüm: 
Sadettin KAYNAK 
(1895- 1961)  

Beyati Şarkı 
"Gül hazin sümbül perişan" 

Beyati Şarkı 
"Nar-ı firkat şule faş oldukça sinem dağlıyor" 

Beyati Şarkı 
"Bülbül gülün aşkıyla perişandı seherde" 

Beyati Şarkı 
"Seni görmek emeliyle güzelim dağ aşarım" 

Beyati Şarkı 
"Çıkalım sayd-ı şikare" 

Uşşak Şarkı 
"Yaşamıştım ne güzel bezminde cemalinle senin" 

Uşşak Şarkı 
"Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır ahım" 

Uşşak Şarkı 
"Aşk adına yandı gönül" 

Uşşak Şarkı 
"Her akşam muhakkak tesadüfümüz" 

Hicazkar Şarkı 
"Günlerce durmadan koşar aranın" 
Hicazkar Şarkı 
"Leyla" 
Nihavend Şarkı 
"Kalplerden rludakiara yükselen sesi dinle" 
Nihavend Şarkı 
"Yalnız seni sevdim, seni yaşadım" 
Acemaşiran Şarkı 
"Bulutlar kokunu getirir bana" 
Acemaşiran Şarkı 
"Gönül sana tapalı kapın bana kapalı" 
Eviç Şarkı 
"Doğuyor ömrüne bir yirmisekiz yaş güneşi" 
Eviç Şarkı 
"Ela gözlerini sevdiğim dilber" 
Karciğar Şarkı 
"Kara bulutları kaldır aradan" 

Bu konser UNİLEVER-İŞ Tic. ve Sanayi Türk Ltd. Şti.nin değerli 
katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

This concert has been realized thanks to a donation from 
UNILEVER-IŞ Tic. ve Sanayi Türk Ltd. Şti. 
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K9ROSU 
MUSlE CHORUS-

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Klasik Türk Müziği Korosu 
Koro'nun kuruluş çalışmalarına 1974'de öğrencilerin 
girişimleri ile başlandı. Kısa bir süre sonra İ T Ü .  Yönetim 
Kurulu'nca "LT Ü. Bünyesinde Sanat, Kültürel ve Sosyal 
Faaliyetlerin Orgütlenmesi" amacı ile beş kişilik geçici bir 
yönetim kuruluna görev verildL Böylece yönetim örgütüne 
de kavuşan bu sanatsever öğrenci topluluğu Sözer Yaşmut 
yönetiminde çalışmalarını sürdürmüş ve ilk konserini de 
bu dönemde vermiştir. 1 977'de çalışmalarını İnci Çayırlı 
yönetirnde sürdürmeye başlayan koro, aynı yıl İ T Ü .  
Yönetim Kurulu kararı ile kurulan " İ T Ü .  Müzik 
Merkezi"ne bağlandı . 
Rektörlüğe bağlı bir merkezin yönetim ve gözetimi ile 
çalışmaları düzenlenen koro, özellikle İnci Çayırlı'nın üstün 
sanat ve eğitim yeteneği ile kısa zamanda yüksek bir 
düzeye ulaşmış ve birçok salon konserleri ve iki kez de 
TRT Televizyon programı ile yurt düzeyinde sesini 
?uyl1rma olanağını bulmuştur. 
l T U .  Klasik Türk Müziği Korosu, Yüksek Öğretim 
Kanunu �ük�mleri uyannca Rektörlüğe bağlı olarak 
kurulan ·'l TU.  Rektörlüğü Güzel Sanatlar Bölümü'nün 
"Geleneksel Müzik Birimi"ne 1983'de bağlanmış ve yeni bir 
yönetim şekline kavuşmuştur. 
Tamamen İ T Ü. öğrencileri , mezunları, öğretim üyeleri, 
yardımcıları ve memurlanndan oluşan koro, saz yönünden 
büyük ölçüde bağlı olduğu İstanbul Türk Musikisi Devlet 
Konservatuvarı öğrencileri tarafından desteklenmektedir. 
Dizi konserl�rini hiç aksatmadan sürdüren koro, 
Uluslararası Istanbul Festivali'ne ilk kez 1982 yılında 
katılmıştır. 

• 1 . 7 . 1985 
e 18.30/6.30 pm 
e Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu 

İnci Çayırlı 
İstanbul'da doğan sanatçı, Çamlıca Kız Lisesi'ni bitirdikten 
sonra, dayısı bestekar Fahri Kopuz'un teşvikiyle 1953'de 
!llüzik çalışmalanna başladı. Üsküdar Musiki Cemiyeti ile 
L B.Konservatuvan'na girdi. Aynı yılın sonunda İstanbul 
Radyosu'na kabul edildi. Uzun yıllar Münir Nurettin 
Selçuk'a korosunda eşli� etti. İstanbul Radyosu'nda bir süre 
koro yöneti_ciliği yapan Inci Çayırlı Sovyetler Birliği, 
Romanya, !sviçre ve Kıbrıs'da konserler verdi .  Halen 
İ T Ü .  Türk Müsikisi Devlet Kon?erv!'ltuvarı öğretim üyesi 
olan sanatçı, 1977 yılından beri I T U. Klasik Türk Müziği 
Korosu'nu yönetmektedir. 

163 



Yöneten/Conducted by: Dr. Alaeddin YAVAŞÇA 

I .  Bölüm 
SAliH DEDE 
( 1818-1888) 
Pencügah - Devrikebir Peşrevi 

Mustafa ITRI EFENDi 

(1640- 17 12) 
Pencügah - Fer'i Murabba Beste 
Güfte: Nabi 
"Hem sohbet-i dildar ile mesn1r idik evvel 
Bir baht-ı müsait deyu meşhur idik evvel 
işkeste sifai ile mey içsek nola şimdi 
Gayret füken-i kase-i fagffir idik evvel" 
Pencügah - Çember Murabba Beste 
Güfte: Abdüllatif Efendi 
"Pay-i yare düşrneğe ağyardan nevbetmi var 
Sayesinde nahl-i ümmldin meğer rahatını var 
Geh keman-ı hecr-i geh dehr-i sitem, geh bar-ı gam 
Aşık-ı fersude bazı1 çekrneğe takatmi var." 

Abdülkadir MERAöi 

( 1360-1435) 
Pencügah Ağır Semai 
Güfte : Hafız Şirazi 
"Bitü nefesi hoş nezedem hoş neoişestern 
Cay-i neoişestern ki pür ateş neoişestern 
Ey padişeh-i hôben dad ez gam-ı tenhayi 
Dil bitü becan amed vaktest ki bazayi" 
(Sensiz rahat bir nefes atamadım 
Bir yerde karar etmedim, hele çok ate�li bir yerde 
bulunmadım 
Ey padişahların iyisi, yalnızlıktan feryad . .  
Gönlümdeki yokluğun canıma yetti, artık kavu�ma 
zamanıdır) 
ACEMLER 
( ? - ? ) 
Pencügah Nakı� Yürük Semai 
"Müştak-i lebed şeker fün1şan 
Men aşık-ı rind-i bade nuşem 
Bad-ı seher-i şire-i maşi 
Men aşık-ı rin-i bade nuşem" 
(Şeker lezzetli dudağın mü�takiyim 
Ben durmadan bad e içen bir ayya� a�ığım 
Seher rüzgarının asianı olsam da 
Ben durmadan bade içen bir ayya� a�ığım) 
KANTEMiROGLU ( • )  
( 1673-1 727) 
Pencügah Saz Semai 

ARA/INTERMISSION 

I I .  Bölüm: Din! Eserler 
KUTB-i EFENDi 

( 1862- 1913) 
Hicaz İlahi 
Güfte: Dervi� Yunus 
"Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni" 

164 

MES'UD EFENDi 

(( ? - 1906) 
Hicaz İlahi 
Güfte: Yunus 
"Ey a�ıkan, ey aşıkan, aşk mektebi dindir bana" 

Bestekari Meçhul 
Saba İlahi 
"Yarabbi zatın hakkı çün, göster bize cemalini" 

Dr. Alaeddin Y AVAŞÇA 
( 1926) 
Dügah İlahi 
Güfte : Muzaffer Özak (A�kl) 
"Bülbül-i veş figan eyler, aşık vakt-ı seherde" 

Bestekarı Meçhul 
Hüseyni İlahi 
Güfte : Bezcizade Muhyiddin Efendi 
"Zahid! bizi ta'neyleme, Hak ismin okur dilimiz" 

Bestekarı Meçhul 
U�şak İ lahi 
"Devraniler Zikri" (Zikir İlahlsi) 

( • )  Romen asıllı 
Prens Dimitrius Cantemir 

Bu konser VAKJRAR BANKASI Genel Müdürlüğü'nün değerli 
katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

nıis concert has been realized thanks to o donation from 
V AKJRAR BANKASI Genel Müdürlüğü. 



Klasik Türk Musikisi Erkekler Korosu 
Dr. Alaeddin Yavaşça yö_ı:etimindeki koro, İstanbul 
Radyosu sanatçıları ile !TU Türk Musikisi Devlet 
Konservatuvarı öğrencilerinden meydana gelmiştir. 
Program "Din Dışı" ve "Dini" Türk Musikisi olmak üzere 
ikiye ayrılmakta ve 14. yüzyıldan 19 .  yüzyıl sonuna kadar 
yaşamış bestekarlarımızın eserlerini içermektedir. Dini 
bölümde programın akışı gereği, zamanımıza ait bir eser de 
yer almaktadır. 
Koro. otantik icra tarzına uymakla, eserlerin bünyesinde 
mevcut olan nüanslarla yetinmekte, zorlama 
puanlamalardan ve ek nüanslardan kaçınmaktadır. Klasik 
Türk Musikisinin renkli melodik yapısının yanında, ritim 
unsurunun gücüyle ortaya çıkan dinamizm, icrada özellikle 
belirtilmeye çalışılmaktadır. Koro kadrosunun sadece 
erkeklerden meydana gelmesi de, otantik esaslara bağlı 
kalmanın gereğidir. 

• 5.7 . 1985 • 8.7 . 1985 
e 18.30/6.30 pm e 21 . 30/9.30 pm 
e Atatürk Kültür Merkezi e Yıldız Saray Tiyatrosu 

Dr. Alaeddin YAVAŞÇA 
1926'da Kilis'de doğan Dr. Alaeddin Yavaşça, 1945'den 
itibaren Üniversite Korosu, İ .B .Konservatuvarı, İleri Türk 
Musikisi Konservatuvarı çalışmalarına katıldı. Zeki Arif 
Ataergin , Sadettin Kaynak, Hüseyin Sadeddin Are!, Münir 
Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Nuri Halil Poyraz, Mes'ud 
Cemi!, Dr. Selahaddin Tanur, Süleyman Erguner ve 
Ekrem Karadeniz'le çalıştı. 1950'den itibaren Türkiye 
Radyolannda solistlik ve topluluk şeflikleri, denetim ve 
danışma kurulları üyeliği ile repertuar ve üslGp hocalığı 
görevlerinde bulundu . Sanatçı ayrıca, Kültür Bakanlığı Türk 
Sanat Musikisi Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı Türk 
Musikisi Araştırma ve Değerlendirme Kurulu'nda, Devlet 
Planlama Türk Musikisi Kurulu'nda bulundu; 1976'da Türk 
Musikisi Devlet Konservatuvarı kurucu ve yönetim kurulu 
üyeliği yaptı. Dr. Alaeddin Yavaşça halen aynı 
konservatuvarın 'Danışma Birimi'nde ve repertuar 
hocalığındaki görevini sürdürmektedir. 
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AŞlKlAR ŞOLENI 
TURI<ISH MINSTRELS 
Aşık Şeref TAŞLIOVA 

Aşık Murat ÇOBANOGLU 

Aşık REYHANİ 

Aşık İlhami DEMİR 

Aşık DERYANİ 

Aşık Mehmet YILMAZ 

Aşık Mürsel SiNAN 

Aşık Nuri ŞAHİNOGLU 
(Bekir Sami ÖZSOY) 

Aşık ERDEMLi 

(Sabahattin DÜLGER) 
Aşık Mehmet BATUR 

Aşık Osman FEYMANİ 

Aşık Ali KARTALOGLU 
(Kartalkaya) 

Aşık Sefil SELİMI 

Aşık Mansur AL YANSOGLU 

Aşık İsmail CENGIZ 

Aşık Abdülvahap KOCAMAN 

Aşık Maksut FERYADİ 

Yöneticiler ve 
Seçiciler Kurulu/ Administrators : Feyzi HALICI 

Ahmet KABAKLI 
Gültekin SAMANCI 

Bu gösteriler Konya Kültür ue Turizm Derneği'nin işbirliği ile 
gerçekleştirilmiştir. 

These performances have been reolized with the coopemtion of 
Konya Culture and T ourism Association 

Bu konser V AKIR.AR BANKASI Genel Müdürlüğü'nün değerli 
katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

This concert has been reolized thanks to a donation from 
V AKlHAR BANKASI Genel Müdürlüğü. 



• 4.5.7. 1985 • 6.7 7 . 1985 
e 18.30/6.30 pm e 16.00/4.00 pm 
e Yıldız Sarayı Has Bahçe e Gülhane Parkı 



USEI ERARASI HALK MÜZİGİ YARlŞMASlNDA : ; 7 1985 8 30 
D�CE � TO�LU� e Spor ye Sergi Saravı 

WINNERS OF THE 
INTER-L YCEE FOLK MUSIC COMPEl I I ION 
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Bu gösteri Milli Egitim. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın işbirligi ile 
düzenlenmiştir. 

This performance has been reolized with the cooperation of the 
Ministry of National Education, Youth and Sports. 



MAZOVv'ZSE HALl{ SARIG VE DANSLARI • 24,25,26.6. 1985 
e 21 .30/9 30 pm 

TOPLULUGU 
. 

e Açıkhava Tiyatrosu 

MAZOWZSE FOLK SONGS AND DANCES 
ENSEMBLE 

Bu gösteriler MEPA Merkezi Pazar/ama, A.Ş. nin değerli katkılany/a 
gerçekleştirilmiştir. 

These performances have been realized thanks to a donation from 
MEPA Merkezi Pazarlama A.Ş. 
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KÜLTÜR VE TURiZM BAKANUGI DEVlET HALK DANSLARI 
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM STATE FOLK DAN 
Genel Yönetmen/ 
General Director : Mustafa TURAN 
Sanat Yönetmeni/ 
Artistic Director : Duygu AYKAL 
Dans Uzmanları/ 
Dance Experts : O.Şinasi PAlA 

M.Sadettin SÖNMEZOöLU 

Program/Programme 
1 .  ADIYAMAN 
2. EGE ZEYBEK 
3. KIRKlARELİ 

4. TRABZON 
5. DiNAR 
6. BİTLİS 

ARA/INTERMISSION 

7. ÇiFfETELLi 

8. BİNGÖL 
9. GAZİANTEP 

10 .  SiLiFKE 
l l .  ARlVİN 



e 2<J (ı 1 'Ji'S 
e 2 1  ·�o <J .m pm 







DON KAZAKLARI ŞARKI VE DANS TOPLULUGU 
DON COSSACI<S SONG AND DANCE ENSEMBLE 
I. Bölüm/Ist Part: 
"DESTAN /THE LEGEND" 
Müzik/Music : Anonim/ Anonymous 
Söz/Wording by: B .Kulikov 
Koro ve Dans Topluluğu tarafından 1 
Presented by the Chorus and the Dance Ensemble 
"BEY AZ BALIK /THE WHITE FISH" 
Söz ve Müzik 
Wording and Music : Anonim/ Anonymous 
Koro ve Dans Topluluğu tarafından 
Presented by the Chorus and the Dance Ensemble 
"DAGLARDAN ESME EY RÜZGAR 
OH WIND, DON'T BLOW FROM THE MOUNTAINS" 
Söz ve Müzik 
Wording and Müzik : Anonim /Anonymous 
Düzenleme / Arranged by: A.Kvasov 
Koro tarafından /Presented by the Chorus 
"MEYDANDA /AT THE SQUARE" 
Sahneye koyan 
Staged by : M .Godenko 
Müzik/Music by: V.Kornev 
Erkekler Dans Grubu/Presented by the Male Daneers 
"KALİNUŞKA/KALINUSCHKA" 
Erkekler Korosu /Presented by the Ma le Chorus 
"SEN ÖT BAHÇEDE BÜLBÜL 
OH NIGHTINGALE, SING IN THE GARDEN" 
Söz ve Müzik 
Wording and Music : Anonim/ Anonymous 
Sahneye Koyan 
Staged by : A.Hmelnitski 
Dans Topluluğu/Presented by the Dance Ensemble 
"DON' DAN" ve "DAGDAN GELEN DUMAN / 
"FROM THE DON" and "SMOKE COMING 
FROM THE MOUNTAIN" 
(İki eski Kazak Şarkısı /T wo old Cossack Songs) 
Söyleyen /Sung by: N .Peregudova-N .Solodovnik 
"GELENEKSEL KAZAK DANSI 

TRADITIONAL COSSACK DAN CE" 
Sahneye koyan 
Staged by : B.Kosovoy 
Müzik/Music by: B. Ogurtsov 
Dans Grubu /Presented by the Da nce Ensemble 
"AY PARLlYOR" ve "KALİNKA" Üzerine Çeşitlerneler 
"MOON IS BRIGHT" and Variations on "KALINKA" 
Söyleyen /Sung by: A .Mişçenko-İ.Pertsev 
"KIŞ EGLENCELERİ /WINTER FESTIVITIES" 
Sahneye Koyan 
Staged by : A.Hmelnitski 
Müzik /Music by: B .Ogurtsov 
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ll . Bölüm /2nd Part: 
"DON SÜİTİ /DON SUITE" 
Söz ve Müzik 
Wording and Music : Anonim/Anonymous 
Düzenleme/ Arranged by: A.Kvasov-B.Ogurtsov 
"GENÇ KAZAK DON BOYUNDA GEZİYOR / 
YOUNG COSSACK STROLLS ALONG THE DON" 
Söz ve Müzik 
Wording and Music : Anonim /Anonymous 
Düzenleme/ Arranged by: A.Kvasov-B.Ogurtsov 
Koro tarafından /Presented by the Chorus 
"KAZAKLAR AÖLADIGINDA 
WHEN COSSACKS CRY" 

Sahne düzeni 
Staged by : V. Kopilov 
Müzik/Music by: B. Ogurtsov 
Topluluk tarafından/Presented by the Ensemble 
"KARANLlK GECELER /DARK NIGHTS" 
Söz ve Müzik 
Wording and Music : Anonim / Anonymous 
Düzenleme / Arranged by: A. Kvasov 
Kadınlar Korosu tarafından /Presented by the Fe ma le 
Chorus 
"ASKER İZNİ /SOLDIER'S LEAVE" 
Söz ve Müzik 
Wording and Mu sic : Anonim / Anonymous 
Düzenleme/ Arranged by: A. Kvasov-B.Ogurtsov 
"DON ÇEMBERi /DON QUADRILLE" 
Sahne düzeni 
Staged by : G. Gayperin 
Müzik/Music by: B. Ogurtsov 
"DEDELER /GRANDFATHERS" 
Sahne Düzeni 
Staged by : G. Galperin 
Müzik /Music by: B.Ogurtsov 
"VEDA/FAREWELL" 
Söz/Wording by: N .Skrobov 
Müzik/Music by: N .Radinski 
Erkekler Korosu tarafından /Presented by the Male Chorus 
"TARLA /THE FIELD" 
Müzik/Music by: Knipper 
Koro tarafından /Presented by the Chorus 
"BIÇAKLI DANS /DANCE WITH DAGGER" 
Sahne düzeni 
Staged by : G. Galperin 
Müzik/Music by: B.Ogurtsov 
Topluluk tarafından/Presented bv the Ensemble 

Bu gösteriler Ali Rıza ÇARMIKU-UBAŞ'ın değerli katkılanyla 
gerçekleştirilmiştir. 
These performances have been realized th<Jnks to o donatıon from 
Mr. Ali Rıza ÇARMIKU-UBAŞ. 



Topluluk Sanat Yönetmeni/ 
Artistic Director : M.I .Giinka-A.Kvasov 
Topluluk Koro Şefi/ 
Chorus Master : N.Sotnik 
Koro Şefi (Folklorist}/ 
Cherus Master(Folklore) : R.Kvasova 
Orkestra Şefi/Conductor : B.Ogurtsov 
Bale Şefi Ballet Master : A.Mesecan 
Kostüm Costumes by : P.Korotkova 
Topluluk Müdürü /Manager : N.Ckan 
(Programda değişiklik hakkı mahfuzdur/ 
The programme is subject to alteration) 

• 12, 13, 14, 15, 16.7. 1985 
e 21 .30/9.30 pm 
e Açıkhava Tiyatrosu 

"Don Kazaklan, Şarkı ve Dans Topluluğu 
Ah, Babamız 
Yüce Sôkin Don! 
Ekmeğimizi veren 
Don lvanoviç! 
Yüceliğini söyleriz 
Şprkılanmızda . .  
Unünü ve yüceliğini 
Ve de iyiliğini . . .  
(Eski bir Kazak Şarkısından) 
Don Kazaklan Şarkı ve Dans Topluluğu 1936'da kuruldu. 
Topluluğun repertuarını meydana getirmek amacıyla Don 
bölgesine birçok araştırma gezisi yapıldı ve yüzyıllar boyu 
Don Nehri boylarında yaşayan halkın bazan neşeli, bazan 
hüzünlü şarkıları; renkli, ateşli ve zarif danslan toplanıp, 
derlendi. Topluluğun yöneticisi A .Kvasov'un dediği gibi: 
"Topluluk Don Kazaklan'nın şarkılarını günümÜZe kadar 
yaşatmıştır. Onları sadece geçmişin güzel anılan olarak 
değil, günümüzün yaşayan sanatları olarak 
sergilemekteyiz" . 
Don Kazakları için bir araya gelerek şarkı söylemek ne 
kadar önemliyse, dans etmek de o kadar önemlidir. Şarkı 
dans için ne kadar gerekliyse, dans da şarkı için öyledir. 
Don Kazaklan Şarkı ve Dans Topluluğu Avrupa, Asya ve 
ABD'nin birçok şehrinde başarılı konserler vermiş ve 
gösteriler yapmıştır. 

Bu gösteriler TÜRK-SOVYET DEGİŞİMİ PROGRAMI çerçevesinde 
gerçekleştirilmiştir. 

Tlıese performances have been realized within the framework of the 
WRKJSH-SOVIET CUL 7URAL EXCHANGE PROGRAMME 







KONYA KüLTÜR VE TURiZM DERNEGİ SEMA TÖRENLERi 
SEMA CEREMONJES''TI-IE Wl HRUNG DERVISHES"OF KONYA 
Program/ Programme 

Rebap Taksimi 

Açılış Konuşması 
Opening Speech 

Klasik Türk Müziği 
Saz Eserlerinden 
Seçmeler /Selections 
from the Turkish Classical 

: Edip SEVİŞ 

: Feyzi HALICI 

lnstrumental Music : Mutrip Heyeti 
Saz Sanatçılan 

Açıklayıcı Bilgi 
Explanatory Remarks by : Celaleddin ÇELEBİ 

Ayin /Ceremony 

Sema Heyeti 
Selman TÜZÜN 
Mustafa HOLA T 
Mustafa YILMAZ 
Mehmet ÖZÇAKIL 
Ahmet BiREKUL 
Mahmut SÜLÜKÇÜ 
Ahmet TEKELİOGLU 
Fahri ÖZÇAKIL 
Nuri YILMAZ 
Muammer ÜNAL 
Muzaffer DİKİCİ 
Sıtkı HOLAT 
Nadir KARNlBÜYÜK 

Mutrip Heyeti 
Şakir ÇETİNER 
Doğan ERGiN 
Kani KARACA 
Hüseyin TOP 
Ümit GÜRELMAN 
Varol ŞAR 
Osman ERKAHVECİ 
Nihat DOGU 
Cüneyt KO SAL 
Edip SEVİŞ 
Abdi COŞKUN 
Vahit ANADüL 
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: 30.6 . 1985 
HÜSEYNİ AYİNİ 
Beste-i Kadim 
1 . 7 . 1 985 
SÜZi DilARA AYİNİ 
Sultan l l l .  Selim 
2 . 7 . 1 985 
ACEMAŞİRAN AYİNİ 
Hüseyin Fahreddin Dede 

: Postnişin 
: Semazenbaşı 
: Semazen 
: Semazen 
: Semazen 
: Semazen 
: Semazen 
: Semazen 
: Semazen 
: Semazen 
: Semazen 
: Semazen 
: Semazen 

: Kudümzenbaşı 
: Neyzenbaşı 
: Naathan 
: Naathan 
: Neyzen 
: Neyzen 
: Neyzen 
: Kemençe 
: Kanun 
: Rebap 
: Tanbur 
: Kudüm 

Ayinhanlar 
Ziya AKYİGİT 
Tuğrul İNANÇER 
Ahmet ÖZHAN 
Erol BİNGÖL 
Nejat TEZCAN 
Hasan SEMERCİOGLU 
Serhat SARPEL 
Faruk SALGAR 
Sami AKSU 
Alaaddin ADAY 
Aytaç ERGEN 

Dernek Temsilcisi 
Representative of the Assrx ıalı()n : Feyzi HALI CI 
Konya Kültür ve Turizm Derneği Başkanı 
President of the 
Konya Culture and Tourism Association : Hasan HALlCI 

Bu gösteriler Konya Kültür ue Turizm Derneği'nin işbirliği ile 
qerçekleştirilmiştir. 
These perfomıances /ıaue been realized wıth the coopemtinrı of 
Konya Culture and T ourism Assodation 

Bu gösteriler 1ERCÜMAN GAZE1ECİLİK VE MA TBAACllJK 
A.Ş. 'nin değerli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. 

These eerfomıances haue.been realized t/ıanks to a donation /rom 
1ERCUMAN GAZE1ECI1JK VE MA TBAACllJK AŞ. 







-BRHAN KHR� KARAGüZ TIYATROSU : �17oııss 
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"CAZUIAR/THE WITCHES" 
İki sevgili olan Zenne ile Çelebi sokakta karşılaşırlar ve 
vefasızlık yüzünden aralarında tartışma çıkar. Zenne kızarak 
cadı dnasından Çelebi'yi çarpmasını ister, annesi de bu 
isteği yerine getirir. Ancak Zenne pişman olur ve annesine 
Çelebi'yi eski haline döndürmesini söyler .. Bu olaya kızan 
Çelebi de cadı anasından Zenne'yi çarpmasını ister. Daha 
sonra pişman olan Çelebi cadıya Zenne'yi eski haline 
dönüştürmesini söyler. Bu arada cadılar, olaylar sırasında 
Zenne ve Çelebi'yle alay eden Karagöz'ü eşek, Hacıvat'ı da 
keçi haline sokarlar .  Karagöz'le Hacıvat'ın bu haline üzülen 
çocuklar cadılan lanetlerler. Cadılar çocuklara da kızarak 
Karagöz'ün oğlunu kaplumbağa, Hacıvat'ınkini de kurbağa 
haline getirirler. Daha sonra hepsi dua ederek eski 
kılıkiarına kavuşurlar. 

Orhan KURT 
1930 yılında İstanbul'da doğan Orhan Kurt, uzun yıllar 
Türk Sanat Müziği ile birlikte Karagöz yapımı ve oynatımı 
ile uğraşmıştır. Sanatçı tasvir yapımını, bu sanatı günümüze 
kadar getiren son usta Ragıp Tuğtekin'den öğrendi . 
Yurtiçinde Bursa , Antalya, Kocaeli, Çanakkalfi! "Tahta At" 
festivallerine; yurtdışında ise 19 .  Bochum Uluslararası 
Festivali ile daha birçok şenliğe katıldı, Karagöz sergileri açtı 
ve konferanslar verdi. Mill! Folklor Araştırma Dairesi 
tarafından açılan Karagöz yapımı ve oynatımı kurslarında 
ders verdi .  Dışişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıklannın 
görevlisi olarak yurtdışında ülkemizi temsil etti . Orhan Kurt 
on yıldır Uluslararası İstanbul Festivali'ne katılmaktadır. 
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AlffiANK KARAGüZ VE KUKlA TIYATRO 
AlffiANI{ TURI{ISH SHADOVl AND PUPPET THEATRE 
iBiŞiN DÜGÜNÜ 
THE WEDDING OF IBISH 

Yöneten/Directed by 
Dekor/Serting by 
Pişekar 
Kavuklu 
Karagöz'ü Oynatanlar/ 
Shadow Theatre by 

Kuklalan Oynatanlar/ 
Puppeteers: 
El Kuklalani 
Glove Puppets 

İplik Kuklalar 1 
String Puppets 

l�ık-Efekt/ 
Lighting-Effects 

Sorumlu Müdür/ 
Manager 

: Taceddin DiKER 
: Remzi iREN 
: Alpay iZER 
: Selim Naşit ÖZCAN 

: Taceddin DiKER 
Selahattin ERENER 

: Taceddin DiKER 
Selahattin ERENER 

: Taceddin DiKER 
Selahattin ERENER 
Alpay iZER 
Selim Naşit ÖZCAN 

: Erbil ÇEVİKER 
Tanju GÜNEŞER 

: Orhan KURAL 

iBiŞiN DÜGÜNÜ 
"İbi�in Düğünü" geleneksel Türk seyirlik sanatının birçok 
unsurunu, özellikle çocuk seyircilere tanıtırken. eğlendirmek 
amacıyla hazırlanmı�tır. Kari Kadim Ortaoyunundan alınan 
Kavuklu ve Pi�ekar'ın münavere bölümü ile ba�layan oyun. 
Kavuklu ile Pi�ekar'ın Mehmet Tok beyin evine sünnet 
düğününe gidi�leri ile devam eder. Sünnet düğünü bölümü 
el kuklarının oyunu ile sergilenir. Oyun, sünnet düğününe 
gelen Kavuklu ile Pi�ekar'ın , "Fotoğrafçı" adlı 
ortaoyunundan esinlenilerek düzenlenen gösterisi ile sürer. 
Yine sünnet düğünü eğlenceleri arasında yer alabilecek 
Karagöz ve ipli kukla aynatımları ile oyun tamamlanır. 
Böylece ortaoyunu, el/iplik kuklası, Karagöz ile geleneksel 
seyir sanatlarımız birarada seyirciye tanıtılmı� olur. 



• 7 7. 1985 
• l l.()()  
e Atatürk Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu 

Taceddin DiKER 
1923'de İstanbul'da doğan Taceddin Diker Hayall Camcı 
İrfan Açıkgöz, Nurettin Sevin ve Rağıp Tuğtekin'in yönettiği 
Karagöz yapımı ve oynatımı kurslanna katıldı. 1974'de Milli 
Folklor Araştırma Dairesi'nce açılan Karagöz yapımı 
kurslannda ders verdi. Yurtiçinde Antalya Film Festivali, 
Uluslararası Nasrettin Hoca Şenliği, Bursa, Kütahya, 
Kocaeli, Çanakkale "Tahta At", Mersin Uluslararası 
Yeditepe Çocuk Şöleni'ne;  yurtdışında ise 19 .  Uluslararası 
Bochum Festivali ,  Kıbns Banş Harekatı Şenliklerine ve 
Uluslararası 3. Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Festivali'ne 
katıldı. Sanatçı on yıldır Uluslararası İstanbul Festivali'ne 
katılmaktadır. 
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MEDDAl-I 
TURIGSH ONE-MAN-SHOW 
'"TEMBEL KARAGÖZ" 

Eflatun Cem Güney'in 
masallarından derleyen/ 
Arranged from the tales 
of Eflatun Cem Güney by : Taner BARtAS 

Sunan/Presented by : Taner BARtAS 
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• 14.7 . 1985 
• 1 1 . 00 
e Atatürk Kültür Merkezi Oda Tiyatrosu 

Taner BARlAS 
1947'de Burdur'da doğdu. İ . Ü . Hukuk Fakültesi'ni 
bitirdikten sonra Muhsin Ertuğrul'un yönetimindeki LCC 
Tiyatro Okulu'nda üç yıl eğitim gördü.  Daha sonra 
İngiltere'ye giderek Bournemouth Bale Okulu'nda eğitmen 
ve öğrenci olarak çalıştı, pandomim gösterileri yaptı . 
t=>olonya'da Wroclav Pandomim Tiyatrosu'nda Henryk 
Tamazevski'nin çalışmalarına katıldı. İstanbul'da 197 1 'de 
düzenlediği pandomim kurslarında yetiştirdiği arkadaşlarıyla 
ülkemizde ilk kez profesyonel anlamda pandomim 
tiyatrosunu kurdu . 1974'de Muhsin Ertuğrul yönetimindeki 
İ .B .Şehir Tiyatrolarına yönetmen olarak girdi . Üsküp'te Aziz 
N esin 'in "Gol Kralı" oyununu yönetti ve ünlü Yugoslav 
pandomimci Aslimovsy'le beraber gösteriler düzenledi. 
"Dost Olunca" adlı çocuk oyunu televizyona çekildi. 
1979'da Devlet Tiyatrosu'nda konuk sanatçı olarak tek 
kişilik mim-tiyatro oyunu "Yük"ü yönetti ve oynadı. Fakir 
Baykurt'tan oyunlaştırdığı 'Tırpan"ı İ .B .Şehir Tiyatroları ile 
Devlet Tiyatrolarında oynadı . 1984-85 sezonunda kendi 
tiyatrosunu kurdu.  Taner Barlas tiyatro dalında 3, 
pandomim dalında ise 2 ödül aldı .  





DAVID HOCKNEY 
GRIMM'DEN MASAUAR 
GRIMM'S FAIRY TALES 
• 17 - 26.6. 1985 
e İstanbul Türk İngiliz Kültür Derneği 

Cumhuriyet Cad . ,  Atlı Han , Kat 1 ,  Harbiye 
• 28.6. -15 .7 . 1985 
e Yıldız Üniversitesi Sergi Salonu, Yıldız 
İngiliz Ka/tar Heyeti tarafından dilzenlenmiştir. 
A British Council Exhibition . 

David Hockney 1937'de Bradford'da doğdu ve eğitimine 
mahalli sanat okulunda başladı .  Daha sonra 1959-62 yıllan 
arasında Kraliyet Sanat Koleji'nde eğitim gördü ve altın 
madalya ile mezun oldu. Bu arada 1961'de John Moores 
Livepool Sergisi'nde "Gençler Bölümü" ödülünü aldı. Aynı 
yıl ''Uç Kral ve Bir Kraliçe" adlı baskısıyla ödül kazandı ve 
New York'a gitti. O tarihlerde zirvede olan Pop-Art hem 
kişiliğini, hem de sanatını çok etkiledi. 1963'de Sunday 
Times'in daveti üzerine gittiği Mısır'da, Mısır Sanatı ile 
ilgilenmeye başladı .  Sanatçı bundan sonraki 10 yıl içinde 
çok seyahat etti ve yeni çevrelere olan ilgisi ve yeni 
keşfettiklerini yapıtlannda yansıtma yeteneğincieki ustalık 
açıkca görüldü .  '70'1i yıliann başlannda bir süre Paris'te 
yaşadı ancak daha sonra Kaliforniya'ya yerleşti ; ama 
seyahat etme heyecanını hiç bir zaman kaybetmeyen 
sanatçı kısa bir süre önce Çin'e gitti. Yapıtlan hemen 
hemen bütün ülkelerde sergilendi ve 1970'de Whitechapel 
Sanat Galerisinde, 1974'de Dekoratif Sanat Müzesi'nde ve 
1980'de de Tate Galeri'de önemli resrospektif sergileri 
açıldı. 
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Hockney çalışmalannda çok değişik teknik ve malzemeler 
kullanmasına rağmen baskı onun her zaman daha fazla 
ilgisini çekti ve uluslararası birçok grafik ödülü kazandı. Bu 
sergide yer alan altı gravür Grimm Kardeşler tarafından 
derlenen 220 masal arasından anlatımlanndaki gariplikler 
ve içlerindeki doğaüstü unsurlann sanatçının hayal gücünü 
uyarmasından dolayı seçilmiş. Yorumlannın bir çoğu da 
sanatçının keyff kişisel yaklaşımiand ır. 



ÖZGÜN BASKI SANATÇilARI SERGiSi 
EXHIBITION OF ARTISTS' PRINTS 
e 1 R.6 . - 1 5. 7 . 1 9R5 
e Destek Sanat Galerisi . Maçka 
e 26 .6  1 5� . ..:._7 ·:..:c.1.:.:.9R�5:__ _________ _ 

e Çamlıca Sanatevi. Çamlıca 

JOSEF TICHY 
ÖZGÜN BASKI SERGiSi 
PRINT EXHIBITION 
-----------------------

• 18. 6. -24 .7 . 1 985 
e Gençlik Kitapevi. Sanat Galerisi 

Mühürdar Caddesi 68 . Kadıköy 

Bu sergi Avustu71Xl Kültür Enstitüsü'nün işbirliği ile 
düzenlenmiştir. 

This exlıibıtion has been realızed uıitlı ıhe cooperation of 
Austriarı Cu/tum/ Institute 

Josef llCHY 
Çağda� Avusturya resminin önde gelen ki�ilerinden olan 
Tichy'nin bir özelliği de Özgün Baskı-Baskı Grafiği 
alanındaki çok yoğun ve etkin çalışmalarında görülür. 
Kendisine "Grafiğin Babası" denilmesi de bu nedene 
dayanıyor. 
,Josef Tichy. 24 .8 . 1 922'de Pörtschach am See (Avusturya) 
da doğdu.  1 945- 1948 yılları arasında Klagenfurt'ta 
'·Kaernter" Sanat Enstitüsü'nde Prof. Arnold 
Clementschitsch'in asistanı olarak . 1950-54 arasında ise 
Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'nde Prof . Chr. Ludwi� 
Martin 'in yanında çalıştı; Prof. Herbert Böckl'ün de qece 
kurslarına devam etti . 1 953'de Meisterschule Ödülü'nü .  
1 954 yılında da Sigmund L'AIIemand Vakfı Ödülü'nü 
kazandı .  

1982 yılında Profesör ünvanı verilen sanatçı. 1959 yılından 
bu yana Avusturya içinde ve dı�ında kişisel ,  1 954 yılından 
beri de birleşik. qrup ve uluslararası 40 sergide yapıtlarıyla 
yeralmı�tır. 
Uluslararası birçok ödül kazanan Prof .J .Tichy Türkiye, Mısır 
ve Avusturya'da grafik seminerleri düzenlemiş. grafiklerinin 
onikiyi aşkın albümü yayınlanmıştır. Yapıtları ise ülkemiz 
dahil olmak üzere . pekçok ülke müzelerinde yeralmaktadır. 
İtalya. Fransa. B .Almanya. Yugoslavya , Belçika, Hollanda. 
İspanya. Portekiz. Tunus. Yunanistan .  Macaristan ve 
Mısır'a çeşitli tarihlerde çalı�ma ve araştırma yolculukları 
yapan sanatçının ülkemize ilk gelişi 1960 yılında. İstanbul 
St.George-Avusturya Lisesi'nde açtığı sergiyle başlar. Bunu 
1971 'deki Bursa. Ankara. İstanbul;  1978-79'da Balıkesir, 
İzmir. Bursa . İstanbul. Ankara sergileri ve 1 983'de de 
Balıkesir'deki grafik semineri izledi . Prof . Josef Tichy'nin 
13 .  Uluslararası İstanbul Festivali çerçevesinde ustalığını 
kanıtlayan 40 yapıtı sergilenecektiL Çıplak doğayı seven, 
gözlemleyen, ondaki olgu ve olaylara yakla�an Tichy, 
günümüzün gelişen tekniğinin doğayla karşılaşan kaosunu.  
bu ikilemi soyut-somut ayrımı düşünmeksizin 
somutlaştırıyor. 

G ültekin ELiBAL 

ANADOLU TAŞ VE TAKilAHI SERGiSi 
GEM STONES AND JEWELLERY IN 
ANATOLlA 
• 20 .6 . - 15 . 7 . 1985 
e Yıldız Sarayı, Silahhane, Yıldız/Beşiktaş 

Bu sergi Pebaş Hizmetler AŞ. Tam/ından organize edilmiştir. 
This exlıibition has been organized by Pebaş Services Co. 

İSTANBUL FESTİV ALİ VE SiNEMA 
GÜNLERİ '85 
AFİŞ Y ARIŞMASI SERGiSi 
ISTANBUL FESTIVAL AND 
FILMDAYS '85 
PüSTER COMPETITION EXHIBITION 
• 20 . 6 . - 1 5 . 7 . 1985 
e Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi. Taksim 
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"19. YÜlYIL İSTANBUL GÖRÜNTÜLERi" 
"lST ANBUL IN THE 19th CENTURY" 
FOTOGRAF SERGiSi 
PHOTOGRAPHIC EXHIBITION 
Engin Çizgen koleksiyonundan 
from the private calleetion of Engin Çizgen . 

• 20 .6 . - 15. 7 . 1985 

Doğu ile Batının, Asya ile Avrupa'nın kucaklıştığı kent. . .  
Doğuya açılan ilk kapı, Osmanlı İmparatorluğu'nun 
asırlardır başkenti, "Doğu'nun İncisi" İstanbul. 
19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nun batılılaşma 
çabalarının en yoğun olduğu bir dönem. 1839'da icadı tüm 
dünyaya Fransa'dan duyurulan fotoğraf ise, bu yüzyılda en 
çok ilgiyi çeken konulardan biri. 
Fotoğrafların matbaalarda basılıp, çağatılması teknik olarak 
olanaksız olduğundan , posta kartları henüz yok. Gezilen, 
görülen yerlerin fotoğraf baskısı ile hazırlanmış albümleri 
alınıp, saklanabiliyor. 
Batılıların daha önce resimlerden, gravürlerden tanıdıkları 
İstanbul kentinin de fotoğrafları çekilip, albümleri 
hazırlanıyor. İşte bu fotoğraflar ile, Osmanlı yaşamı Avrupa]· 
meraklıların gözleri önüne seriliyor. 
Bı.ı sergide , 19 .  yüzyıl İstanbul'unun tipleri , sokak yaşamı, 
anıtsal yapıları, Boğaziçi, saray adetleri izleyeniere 
sunuluyor. 

Engin ÇiZGEN 
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"PURPLE HAIN" 
MEHMIT GÜN SERGiSi 
MEHMET GÜN EXHIBITION 
• 21 .6 . - 15 .7 . 1985 
e Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Taksim 

1956 doğumlu Mehmet Gün resim öğrenimini Viyana 
Güzel Sanatlar Akademisi'nde yaptı ve "Magister" ünvanı 
ile diploma aldı. 1977'de Viyana Akademisi'nin altın 
"Füger Ödülü"nü aldı. 1977'den bu yana Avusturya , İtalya 
ve Türkiye'de birçok kişisel ve karma sergi açtı . Sanatçının 
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi , Viyana'daki 
Birleşmiş Milletler Merkezi ile New York'daki Guggenheim 
Müzesi koleksiyonunda 3 yapıtı bulunmaktadır . Mehmet 
Gün en son kişisel sergisini 1985 Nisan ayında Roma'daki 
"Foyer des Artistes"de açmıştır. 

GÜNÜMÜZ SANATÇilARI 6. İSTANBUL 
SERGiSi 
6th ISTANBUL EXHIBITION OF 
CONTEMPORARY ARTISTS 
• 22.6. -22.8. 1985 
e Istanbul Resim ve Heykel Müzesi . Beşiktaş 

"HAENDEL LONDRA'DA" SERGiSi 
"HANDEL IN LONDON" EXHIBITION 
İngiliz Kültür Heyeti tarofından düzenlenmiştir 
A British Council Exhibition . 

• 23 .6 . -5 . 7 . 1985 
e Aya İrini, Sultanahmet 

Sergi sadece A_\.0 İrini'de konser olduftu günler açıktır. 
This exhibition wi/1 only be opened on concert days. 



Bu kuçuk sergide Haendel'in 300 . Doğum Yılı nedeniyle 
besleeinin 17 10'da ilk kez Londra'ya gelişi, 17ı ı'de 
Londra'da sergilenen ilk İtalyanca operası Rinaldo'nun 
başarısı. sanatsever İngiliz soylularının yardımıyla Londra'ya 
yerleşmesi ve Kraliyel ailesinin siparişleri (Kraliçe Anne'in 
Doğum Gunu için Koro parçası, Su ve Donanma 
Muzikleri) yer alıyor. 
Ayrıca . Haendel'in imzası bulunan Mesih Oratoryosu'un ilk 
sayfası da sergileniyor. İlk kez ı 742'de seslendirilen Mesih 
Oratoryosu bu yıl İngiliz Filarmonia Korosu tarafından Aya 
İrini' de ilk kez İstanbullulara sunulacaktır. 
This smail exhibition, to mark the tercentenary of Handel's 
birth . deseribes the composer's first appearance in London 
in 17 10. the success of his first italian opera to be staged 
there (Rinaldo, 171 ı) and his subsequent establishment in 
London through arts patrons of the English aristocracy and 
through royal commissions (Birthday Ode for Queen 
Anne, Water Music and Music for the Royal 
Fireworks) . 
The exhibition shows the first page of Handel's oratorio 
Messiah in the composer's autograph (ı74 ı ) .  The oratorio 
received its first performance in ı 742, and this year is 
performed in Istanbul for the first time by the Philharmonia 
Chorus from London , in Aya İrini .  

TÜRK FOLKLORUNDA RESiM 
PAINTING IN THE TURKISH FOLKLORE 
• 23 .6 . �  15 .7 . 1985 
e Galeri VEPA 
e Rumeli Caddesi. Nişantaşı 

ÖNCÜ TÜRK RESSAMlARlNDAN BİR 
KESiT 
A CROSS SECTION OF AVANT-GARDE 
TURKISH PAINTERS 

Büı,.(lk Millet Meclisi, Milli Saraylar özel koleksiyonundan 
The priıxıte co//ection of Grand National Assembly, National 
Palaces . 

• 24 .6. � ı5.8. 1985 
e Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi . Dolmabahçe 

FRIEDENSREICH HUNDERlWASSER 
TlPKI BASlM SERGiSi 
FAKSIMILES EXHIBITION 
• 25.6 . � ı9 .7 . ı985 
e Moda Deniz Kulubu Galerisi . Moda 

Bu sergi Avusturya Kültür Enstitüsü'nün işbirliği i/e düzenlenmiştir. 
This exhibition has been rea/ized with the cooperation of the 
Austrian Cu/tura/ Institute. 

1934'1erde ilk resimlerini çizmeye başlayan sanatçı, 
15. ı2 .  ı 928'de "Friedrick Stowasser" adı ile Viyana'da 
doğdu . Ortaokulu bitirdikten sonra. ı948'de Viyana Güzel 
Sanatlar Akademisi'nde Prof. Andersen'in yanında 3 ay 
öğrenim gördü . Bu sıralarda Unlü ressam Egon Schiele'nin 
etkisi altındaydı ve bu yolda yapıtlar veriyordu .  Şimdiki 
adını. ı949'da aldı. İtalya'da Rene Bro ve Paul Kle'nin 
etkisinde kaldı, ı950�5 ı yıllarında kendi öz stilini buldu. 
Fas, Tunus, Cezayir, B .Almanya. Fransa , İtalya, Japonya, 
Yunanistan, İsviçre , İsveç. Uganda, Sudan , ABD, 
Avustralya , İsrail ve diğer ülkelere yolculuklar yaptı. Viyana 
Sanat Kulübünde etkinlik gösterdi ve ilk sergisini ı952'de 
gerçekleştirdi Bordeaux Bienali Sendika Ödülü ( ı957) , 
Tokyo 6. Uluslararası Sanat Sergisi ( ı96ı)  Ödülü ve diğer 
pekçok ödüller kazandı. Hamburg Yüksek Sanat 
Okulu'nda konuk doçent olarak dersler verdi ( ı959) . 
Ülkesi dahil dünyanın çok çeşitli ve ünlü müzeleri, 
galerilerinde yüzden fazla kişisel ve retrospektif sergileri 
açılan sanatçı için yetmişi aşkın kitap ve katalog 
yayınlanmıştır. Hundertwasser. çok renkli bir kişilik olarak 
ayrıca doğanın kirlenmesine karşı etkinlikleri olanlar 
arasında da seçkin bir yer tutar. 
Çağdaş Avusturya resminin . gerçekten uluslararası düzeye 
haklı olarak ulaşmış sanatçısı F . Hundertwasser'in 
yağlıboya , karışık teknik, guvaj. suluboya. serigraf. ağaç 
oyma, renkli metalik kabartma ve benzeri tekniklerdeki 
çalışmaları dünyanın hemen hemen tum mUze ve galerinde 
yeralmaktadır. 
Yirmi yıl kadar önce bazı tutucu çevrelerce birçok yapıtları 
protesto edilen F .Hundertwasser. non�figüratif bir eğilim 
içeriğinde sUslerne/dekoratif yanı ağır basan bir soyutlamayı 
öne getirir . Özet bir deyişle . ressam Hundertwasser 
soyut bir dışa vurumculuğu abstre ekspresyonizme dönen 
hareketli, çok renkli bir evren görselliğinde, belki çelişkileri 
de düğümleyen yeni ortamiarına olağanüstü ustalığıyla 
getirmekte bulur. 

Gültekin ELiBAL 
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GÜNÜMÜZ SANATÇilARI (YARlŞMA 
DIŞI YAPlTlAR) İSTANBUL SERGiSi 
ISTANBUL EXHIBillON OF 
CONTEMPORARY ARTISTS (NON
COMPETITIVE WORKS) 

• 25 .6. - 15.7 . 1 985 
e Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi , Taksim 

13 .  Uluslararası İstanbul Festivali kapsamında, Resim ve 
Heykel Müzesi Derneği'nin Mimar Sinan Üniversitesi ve 
Resim ve Heykel Müzesi desteğiyle gerçekl�ştirdiği 
"GÜNÜMÜZ SANATÇlLARI" 6. İstanbul Sergisi'nin bir 
uzantısı olarak gerçekleştirdiği bu serginin amacı, yarışma 
dışı gelen yapıtlarla , bilimsel kurgusu ve eğitsel niteliği olan 
bir sergi düzenleyerek, İstanbul Festivali içinde, günümüz 
Türk Plastik Sanatı'nın bir bütünlük içinde tanıtılmasını ve 
festivalin bu yönden de güçlenmesini sağlamaktır. Serginin 
günümüz sanatının nitelikli bir düzeye erişmesine, açtıkları 
sergiler ve kazandıkları ödüllerle katkıda bulunan 
sanatçıların yapıtlarını sunmakta, tarihsel bir sıra ve akımlara 
göre bir düzenleme ve eğitici açıklamalar içermektedir. 

"1 /2 = 2/1" 
TEOMAN MADRA/SELİM PAMUK 
FOTOÖRAF SERGiSi 
PHOTOGRAPHIC EXHIBITION 
• 26.6 . - 15 .7 . 1 985 
e Galeri BM 
e Valikonağı Caddesi 98/ 1 ,  Nişantası 

Siyah-Beyaz ve renkli baskı modern dans fotoğraflarının 
sunulduğu sergide koreograf Aydın Teker'in , Klaus Ager'in 
"Metaboles" adlı müziği ile düzenlediği " 1 /2 = 2/ 1 "  adlı 
dansların çekimleri yeralmaktadır. 
Sergi , müzik, bale, fotoğraf sanat dallarının bir ekip 
çalışması sonucunda tasarım, uygulama ve deneye 
dayanan sanatsal çözümlere vanlabileceğini göstermektedir. 
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ÖNCÜ TÜRK SANATlNDAN BİR KESiT 
A CROSS SECfiON OF AVANT-GARDE 
TURKISH ART 

• 27 .6- 15.7 . 1985 
e Yıldız Üniversitesi 

Türkiye'de farklı sanat anlayış ve yaklaşımlarını 
destekliyerek güçlendirmeyi, özgün. sanatsal arayışların 
gelişmesine katkıda bulunmayı, sanat ortamını 
canlandırarak toplumda çağdaş sanat anlayışı ve estetik 
olgusunu yaygınlaştırmayı amaçlayan "ÖNCÜ TÜRK 
SANATlNDAN BİR KESiT" sergisi 27 Haziran - 15 
Temmuz 1985 tarihleri arasında Yıldız Üniversitesi Sergi 
Salonu ve bahçesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. 
Sergiye katılan sanatçılar resim , heykel. kavramsal sanat ve 
çevre düzenlemeleriyle . günün gerçeğini irdeleyen çağdaş 
yaklaşımlarla İstanbul Festivali'ne Plastik Sanatlar alanında 
katkıda bulunuyorlar. 
Sergi kataloğu "MUDO"nun katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. 
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PanAnt ileABD'nin 
40'tan fazlakentine 

birkaç adımda 
ulaşrrsınız. 

New Yor�'ta, Pan Am bağlantılı 
bir iç hat seferine yetişrnek çok 
kolaydır. 

Diğer havayollannda. bağlantılı 
seferlere yetişrnek b�lıb�ına 
bir meseledir 

Çünkü Pan Am 'ın kendi havaalanı 
Worldport'ta bütün iç ve dış 
seferler aynı çatı altındadır. 

Daha uçaktan iner inmez iç hat 
seferini yakalamak için b�ka bir 
terminale geçmek zorundasınız. 

Tabi uçağın ız iki  adım ötede olunca, 
keyifli bir içki malasını da 
seyahat programınmı katabilirsinız. 

Ya-ni. otobüs ya da taksı pcşınde 
koşacaksınız. 

Sonra acele etmeden 
uçağınıza binersıni1 
İç hat bınış kartınızı zaten 
almıştınız. 

Tabı boyle goruntulcrden kaçmak 
ıstıyorsanı7 Pan Am 'la uçacaksınız. 
Pan Am'dakı rahat kımscde yoktur. 

Bütün bu PanArn kentlerine baglantı tek catı ahındadır. 
Austin Corpus Christi Hanford/Springfıeld Los Angeles Ok lahoma City Rochester Tu lsa 
Bostan Dallas/Ft. Worth Hanolu lu Mc.AIIen Orlando San Antonıo Utica/Rome 
BufTalo Detroit Houston Miami Philadelphia San Francisco Washington D.C. 
Chicago Fort Myers I ndianapolis M inncapolisi Pittsburgh Syracuse West Palm Beach 
Cincinnati Ft. Lauderdale/ Ithaca St. Paul Raleigh/ Tampal 
Cleveland Hollywood Kansas City New Orleans Durham St. Petersburg 

Seyahat Acentanızı ya da Pan Am'ı arayınız. 

Istanbul 147 45 30 - 148 10 50, Yeşilköy Terminali 573 77 09 - 573 79 37 , Adana 17 07 1 ,  Ankara 13 88 9 1 ,  İzmir 21 42 62 . 

�Pan Am Tecrübesi Aşılmaz . 



TüRK HAVA YOLLARI ' na ödey�ceğiniz 
her Türk Lirası ve döviz , 
ekonomimizin gücüne güç katacaktır.  

TÜRK HAVAYOLLARI 
TURKISH AIRLINES 





HOTEL OLCAY' DA; 
e Yaz ve kış yüzebi leceğin iz  ıs ıtma lı kapal ı  yüzme havuzu 
e Basınç l ı  su odası (Jakuzzi) e Kondisyon odası e Sauna 
e T  oplantı Salonu e TV (Su i t  odalarda) e Amerikan Bar 
e Restaurant eEn iyi şekilde tefriş edi lmiş telefonlu , mü -

zik l i  1 62 oda e Türk veAvrupa mutfaklarının zengin ye
mek çeşitleri i le  her zaman hizmetin izdedir. 

AT HOTEL OLCAY; 
• Heated indoor swimming-pool where you may have o 

swim ı n summer, and in winter. 
• Jaccuzi • Fitness room • Sauna • Meeting room 
• TV (in suit rooms) • American Bar • Restaurant 

The best furnished 1 62 rooms being equipped wi.th 
telephone, most up to date music arrangements, 
as well as r.ich varieties foods of Turkish and European 
kitchens are always at your disposal .  

<!V 
hotel olcay 

Millet Caddesi187,Topkapı Tel:58532 20j4HatTelex: 23 209 OLCA-TR 
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