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14. yılını idrak etmekte olan Uluslararası 
İstanbul Festivali ülkemizde gerçek 
anlamda festival niteli�ini taŞıyan bir 
organizasyondur. Dünyanın en ciddi 
kuruluşlanndan Avrupa Müzik Festivalleri 
Birli!F'nin de üyesi olan Istanbul Kültür ve 
Sanat Festivali'nin başanlan, her geçen yıl 
artmakta ve ilgi alanlan da giderek 
gen işlemektedir. 
Anılan Festivalin düzenleyicisi olan Istanbul 
Kültür ve Sanat Vakfı, çalışmalannı sadece 
bir festivalle sınırlamayıp özellikle geçen yıl 
ülkemizde birçok sanat organizasyonunu 
da Bakanlı!jımız işbirli�i ile 
gerçekleştirmiştir. Bunlann başında 
Uluslararası Moda! Müzik Kongresi, 
Avrupa Genç Yıldızlar Şenli!F ve Sinema 
Günleri 85 Festivali gelmekte olup, bu 
faaliyetlerin dünya kamuoyunda da 
olumlu yankılan hala sürmektedir. Bu tür 
uluslararası sanat faaliyetlerinin ülkemiz 
yönünden faydalan hiç şüphesiz 
tartışılmaz. 
Bu yıl içerisinde de Bakanlı!jımızca "Türk 
Müzi�i-Avrupa Müzi�i Etkileşimi 

· 
Sempozyumu"nun düzenlenece!Fni aynca, 
eksikli!Fni duydu�umuz Plastik Sanatlar 
alanında da uluslararası bir 
organizasyonun gerçekleştirildi�ini kıvançla 
belirtmek isterim. 2 Mayıs-30 Haziran 
1986 tarihleri arasında Sayın 
Cumhurbaşkanımızın ve Sayın 
Başbakanımızın himayelerinde düzenlenen 
"1. Uluslararası Asya-Avrupa Sanat 
Biyenali" ile de başka bir sanat dalında 
ülkemiz ve sanatçılanmızın sesini dünya 
kamuoyuna duyurmanın mutlulu�u 
içerisindeyiz. Her iki yılda bir 
düzenlenecek bu sanat olayının da, 
Uluslararası İstanbul Kültür ve Sanat 
Festivali gibi giderek geleneksel bir yapıya 
kavuşaca!jına ve haklı oldu�u yeri 
alaca!jına inanıyoruz. 
Aynca, Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın 
turizm yönünden önemli merkezlerimizden 
olan !zmir ilimizde de bir Kültür ve Sanat 
Festivali kazandırma qirişimlerini takdirle 
karşılıyoruz. Ülkemizin sosyal ve kültürel 
hayatindaki katkı ve yararlannın yanısıra 
Kültür ve Sanat varlı!jımızın uluslararası 
düzeyde sergilenerek dünyaya 
tanıbirnasında da etkili olan Istanbul Kültür 
ve Sanat Festivali'nin başanlannın 
devamını gönülden arzulamaktayız. 
Bu vesile ile sözkonusu festivali 
düzenleyen Vakıf yöneticilerine ve tüm 
eme!F geçeniere teşekkür eder, festivale 
katilan Türk ve yabancı ülkelerin 
sanatçıianna da başanlar diler, saygılanını 
sunanm. 

Mükerrem TAŞÇIOGW 
Kültür ve Turizm Bakanı 



Her geçen yıl gelişip mükemmelleşerek 
tekrarlanan geleneksel "Uluslararası 
İstanbul Kültür ve Sanat Festivalleri "nden 
14'üncüsü, bu yıl 20 Haziran-21 Temmuz 
1986 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 
Kültür ve Sanat şehri tarihi 
İstanbul'umuzun vazgeçilmez özellik ve 
güzelliklerinden biri haline gelen Festivalin 
her yıl hemşehrilerimiıx:e özlem ve 
sabırsızlıkla beklenip, yaygın bir ilgi, büyük 
heyecan ve haklı bir befjeni ile izlenmesi 
artık halka maloldufjunun ve başan 
yolunda emin adımlarla ilerledifjinin en 
belirgin kanıtıdır. 
Halkımızın sanat ve kültür hayatına renk 
ve zenginlik katan ve uluslararası boyutlu 
bir kültür ve sanat şöleni olan bu festivale 
ev sahiplifji yapmaktan lstanbullular daima 
ayn bir kıvanç ve mutluluk duymaktadır. 
Uluslararası düzeyde çeşitli ülkelerin seçkin 
sanatçılan ile birlikte tekrar izleyip 
alkışlayacafjımız Cumhuriyet Türkiyesi'nin 
yetiştirdiili kültür ve sanatımızın temsilcisi 
defjerli sanatçılanmızın göfjsümüzü 
kabartacak başanlan, Büyük Atatürk'ün de 
aziz ruhunu şadedecek, öfjünç ve gurur 
kaynafjımız olacaktır. 
Ülkemizin kültür ve sanatına, turizm 
ekonomisine safjladıfjı çok yönlü faydalann 
ötesinde, evrensel sanatın gönülleri 
büyüleyen sihirli gücü sayesinde ülkeleri 
ve uluslan birbirine tanıtıp yaklaştıracak, 
dostluk, kardeşlik ve her zamankinden 
daha çok muhtaç oldufjumuz dünya 
banşına olumlu katkısı dolayısıyla arzettifji 
önem gözönüne alındıfjında, Festivalin 
daha da büyüyüp gelişmesini temin 
edecek gerekli bütün tedbirleri almak, yeni 
kültür kurumlannın güzel şehrimize 
kazandıniması yolunda çaba sarfetmek 
başta kamu ve_ özel kurum ve kuruluşlar 
olmak üzere, hepimize düşen ciddi bir 
görevdir. 
Her zaman maddi ve manevi destefjini 
eksik etmeyen Kültür ve Turizm 
Bakanlıfjımıza, 14. Uluslararası Istanbul 
Festivali'nin de başanyla sürdürülmesi 
yolunda üstün gayret ve titiz çalışmalanna 
tanık oldufjumuz Kültür ve Sanat Vakfı'nın 
defjerli yöneticileri ile emefji geçenlere, 
Festivale katılan T ürk ve yabancı ülke 
sanatçıianna yürekten teşekkür ediyor, 
üstün başan dileklerimle saygılar 
sunuyorum. 

Nevzat AYAZ 
ISTANBUL VAilSI 
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MÜZİK, MİMARLIK ve 

SANAT ŞÖLENLERİ ... 

BUNDAN bir süre önce, müzik ve 
mimarlı!jı bazı açılardan birbirleriyle 
Ölrleş�n bir yazıdan çok etkilenmiştim. 
Hele Istanbul hayranı her kişi için böyle 
bir yaklaşım çok geçerbydi de ... 

Jose Maria Garcia de Paredes, bestecinin 
ka!jıt üstüne döktü!jü notalardan müzik 
kompozisyonunun do!juşunu, mimann 
çizgilerinden bir yapıtın yaratılmasına 
benıetiyordu. Sanınm, de Paredes 
İstanbul'u ziyaret etmiş olsaydı, Sinan'ın 
İstanbul tepelerine yerleştirdiği camiler, 
yazara Bach'ın müziğini ya da 
Beethoven'in ölümsüz senfonilerini 
ça1!rıştıracaktı. De Falla da kompozitörü, 
mimar yeteneğinde bir yazara 
benzetmemiş miydi? 

Besteler Yarattıran Yerler ... 
Plastik sanatlardan farklı olarak, müziğin 
her çalınışı sırasında yeniden uygulanması, 
hatta söz yerindeyse, yeniden yaratılması 
gerekir. Bu da ancak müzi!je uygun bir 
ortamda yapılabibrdi. Barok sanat 
döneminde saraylar ve kibseler bu görevi 
üstlenmişlerdi. Batı'da 19. yüzyılın ikinci 
yansında konser salonu yapılannın birbirini 
izlediklerini görüyoruz. 1876'da V iyana'da 
yapılan konser salonu "Muzikvereinsaal"i, 
l..eipzig'deki "Neues Gewandhaus" ve onu 
da Amsterdam'daki "Concertgebouw", 
Berbn'deki "Philharmonie" ve Zürih'teki 
"Tonhalle" izlemişti. 

Bir zamanlat müzik ile o yapıtın ilk kez 
çalındı!jı yer birbirlerine öylesine 
ba!jlanmıştı ki, ünlü kompozitörlerin bazılan 
belU bir yeri düşünerek besteler 
yaratıyorlardı. Bach'ın "Passion"u 
l..eipzig'deki T homas Kilisesi'ne uygun 
bulunmuş; Beethoven bazı senfonilerini 
Viyana'nın "Redoutensaal"i için, Wagner 
"Persifal "ini Bayreuth'daki "Festspielhaus" 
ve Berboz da "Requiem"ini Paris'teki 
"Invabdes"i düşünerek yaratmıştı. İlk 
uygulanıp çalındı!jı yer ile müzik 
yapıtlannın yaratılması arasındaki yakın 
ibşki hep biliniyor. Bunun en ünlü ve 
yaygın örneklerini İtalya'da görüyoruz. 

f'.ya İrini'den Topkapı'ya ... 
Istanbul Festivab'nin ondört yıllık 
yaşamında da müzik ve mimarlık 
anıtlannıı: sentezinde çok duygusal olaylar 
yaşadık. Ilk yıl programa katılan Romen 
Madrigal Korosu'nun yönetmeni Marin 
Constantin, Aya İrini'deki konserin 
ardından, o güne kadar korosuyla konser 
verdiği 86 kent arasında böylesine anlamlı 
bir sanat anıtına daha rastlamadı!jını 
söylemişti. Duygulannı dile getirirken 
tanınmış şefin adeta gözleri yaşanyordu. 

Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" 
Operası'nı sayısız kez opera binalannda 
seyredip dinlemiş olan, özelbkle 
Avusturyalı sanatseverler hala bu operayı 
görebilmek için Topkapı Sarayı'nı her yıl 
küme küme doldururlar. Rumebhisan'nın 
tarihi simgeleyen ortamında bir program 
seyretmek de, aynı ölçüde duygusal bir 
serüvendir, kuşkusuz ... 

Uygulama yeri olarak mimarlık müziği 
etkilediği gibi, bazı sanatçılann da 
yapıtlannda müzikten ilham aldı!jını 
biliyoruz. Mengs bazı yapıtlannda 
CorelU'den etkilendiğini söyler. 

Şenbkleri Anadolu'ya Götürmek ... 
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, kuruluş 
amaçlan arasında T ürkiye'ınizin turistik 
potansiyelini ola!janüstü düzeyde 
de!jerlendirirken, İstanbul'un dış ülkelerde 
simgelediği tarihsel ve kültürel güçten 
yararlanarak, ulusal kültürümüzün bütün 
dallannı devrimlerimizin ulaştırdı!jı düzeyde 
dünya kamuoyuna tanıtmak görevini de 
!-istlenmişti. Vakfın bir başka amaa da, 
Istanbul dışındaki turistik potansiyeli 
yüksek yörelere elden geldiğince öncebk 
vererek, Anadolu'da da uluslararası 
nitelikte kültür ve sanat şenbkleri 
düzenlemekti. İstanbul dışına atılan ilk 
adım, İzmir yöresinde oldu. İzmir'in 
sanatsever kişilerine, bu girişimin 
öncülerine ve her türlü desteği 
esirgemeyen yerel yöneticilerine bu 
nedenle şükranlanmızı sunmak en do!jal 
görevimizdir. 

İzmir Festivali ve Tarih 
Çalışmalannın ilk aşamalannda bulunan 
İzmir Sanat ve Kültür Vakfı, programlannı 
tümüyle uygulamaya koydu!ju zaman 
Ege'nin geniş bir tarih kesiti ve engin 
kültür birikimi sanatseverlerin yaranna 
sunulabilecektir. Ne var ki, çok önemli 
bazı örnekler dışında, yörenin antik ça!ja 
ait ço!ju mimarlık yapıtlan eski 

dönemlerde yıkıma ve soyguna 
terkedilmişti. İzmir Kültür ve Sanat Vakfı, 
zaman içinde kaybolan de!jerleri bir 
ölçüde yeniden kazanma olana!jını da 
herhalde arayacaktır. Helenislik dönemin 
en güzel anıtı olarak bilinen Bergamıı 
T iyatrosu hemen hemen yerle bir olmuş 
durumdadır. Sardis'te Helenistik dönemde 
yapılıp, Romalılarca onanlan yirmibin kişilik 
tiyatro yeniden kullanılabilmek için çok 
u!jraş gerektiriyor. İzmir'in ünlü Kadife 
Kalesi ve yeniden düzenlenen Çeşme 
Kalesi, programlarda giderek yerlerini 
alacaklardır. İzmir yöresinin kuşkusuz en 
iyi korunmuş antik kenti Efes'tir. Efes'in en 
görkemli yapıtı da, yirmidörtbin kişi 
alacak çaptaki antik tiyatrosudur. Efes, 
herhalde, İzmir Festivali programlannda 
özlenen yerini bulacaktır. Priene ve Milet'in 
ünlü tiyatrolan da İzmir'e çok uzak 
değildir. 

İstanbul Festivali'yle İzmir'de oluşturulacak 
festival arasında amaç ve yöntem 
açısından önemli farklar bulunmaktadır. 
İzmir yöresinde düzenlenen şenbkler 
öncebkle turizme dönük olacak ve ülkeye 
gelen yabana topluluklan, sanatın 
katkısıyla arkeoloji ve tarih ortamına 
çekecektir. 

"Dünya'ya Son Bakış Hakkı ... " 
Lamartin'e, 'Dünyaya son kez bir bakış 
hakkım bulunsaydı, onu İstanbul için 
kullanırdım'' dedirten do!ja güze!Ukleri ve 
tarihe mal olmuş mimarlık anıtlan 
bakımından eşsiz bu kentte, İstanbul Kültür 
ve Sanat Vakfı, bütün uluslann zengin 
geleneksel ve ça!!daş sanat ürünlerini bir 
sanat şenliği içinde T ürk toplumuna 
sunmak istiyor. Sanat şölenlerini, İstanbul 
müzik ve mimarlı!jın kucaklaştı!jı anıtlaşmış 
yapılarda gerçekleştiriyor; Rumelihisan'nda, 
Yedikule'de, Aya İrini'de, Topkapı 
Sarayı'nda, Bo!jaziçi'nin ünlü yalılannda ve 
belki de gelecekte Ihlamur Kasn'nda, 
Dolmabahçe Parkı'nda ya da Beylerbeyi 
Sarayı'nda ... Bütün bunlar, İstanbul'u 
İstanbul yapan eşsiz bir sanat, tarih ve 
mimarlık bütünleşmesinin de görkemli 
simgeleridir. 

Dr. Nejat F.ECZACIBAŞI 



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 
Ahmet Kurtcebe ALPTEMOÇİN 
Minister of Finance and Customs 

Sayın MİLLİ EGİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
Metin EMİROGW 
Minister of National Education, Youth and Sports 

Sayın ULAŞTlRMA BAKANI Veysel ATASOY 
Minister of Communication 

Sayın KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI 
Mükerrem TAŞÇIOGLU 
Minister of Culture and Tourism 

Sayın İSTANBUL VALiSi Nevzat AYAZ 
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 SAYGUN 
Mukadder SEZGİN 
Prince BERNHARD 
Leonard BERNSTEIN 
Nadi� BOULANGER 
Prof. Cari EBERT 
Philippe ERLANGER 
Robert FENAUX 
Janos FERENCSIK 
Zino FRANCESCATTI 
Dr. Antonio GHIRINGHELLI 
Pierre GILBERT 
Ernesto HALFITER 
Arthur HAULOf 
Clemens HOLZMEISTER 
Maurice HUISMAN 
Louis JOXE 
Herbert von KARAJAN 
Prof. Dr. Hans Erich KASPER 
Prof. Wilhelm KEMPFF 
Dr. Raymond KENDALL 
Pierre LYAUTEY 
Zubin MEHTA 
Yehudi MENUHIN 
Mario MORTARI 
Seppo NUMMI 
Dr. Seroite OKACHA 
Prof. Cari ORFF 
Prof. Gyula ORTUTAY 
Andre PARRaf 
Prof. Klaus PRINGSHEIM 
Arthur RUBINSTEIN 
Renzo SILVESTRI 
James J.SWEENEY 
Mitsuo TANAKA 
Afework TEKE 
Dame Ninette de VALOIS 
Andre WENDELEN 
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KURUCULAR ve ÜYELER 
FOUNDERS and MEMB ERS 
İlhan EVLİYAOGLU, 
Mütevelli Heyeti Başkanı/ 
President of the Founders 
Ali Nihat GÖKYİGİT, 
Başkan Yardımcısı/Vice President 

KURUCULAR/FOUNDERS 
TÜRKİYE TURİNG VE OlDMOBiL 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 TAŞ. 
TÜRKİYE SlNAi KALKlNMA BANKASI A.Ş. 
Fettah AYTAÇ 
Mehmet R.DEVRES 
Ali KOÇMAN 
Bemer NAHUM 
İzzet PENSOY 
Afif TEKTAŞ 
E.E. HOfZ 

ÜYELER/MEMBERS 
Dr. Nejat F.ECZACIBAŞI 
AKBANK TAŞ. 
Orhan AKER 
BORUSAN, Boru Sanayii A.Ş. 
BP PETROLLERİ A.Ş. 
Selma H.DEVRES 
Vitali HAKO 
İSTANBUL ROfARY KULÜBÜ 
KOÇ HOLDİNG A.Ş . .  
PAMUKBANK TAŞ. 
PROFİID HOLDİNG A.Ş. 
TEKFEN HOLDİNG A.Ş. 
TERCÜMAN Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 
TÜRK HAVA YOLLARI A.O. 
TÜRK PiRELLi Lastikleri A.Ş. 
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRiKALARI A.Ş. 
ÜNILEVER-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. 
ISTANBUL TİCARET ODASI 
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 
AKSA, Akrilik Kimya San. A.Ş. 
AKSU, İplik Dokuma ve Boya Apre Fab. TAŞ. 
ARÇELiK A.Ş. 
Semih SİPAHİOGLU 
AYGAZ A.Ş. 
İzzet BAYSAL 
Dr. Mustafa BİRGİ 
Fahir ÇELİKBAŞ 
Prof. Hayri DüMANİÇ 
Ahmet Şeci EDİN 

Osman EDiN 
ELGİNKAN HOLDİNG A.Ş. 
Nihat HAMAMCIOGLU 
HÜRRiYET Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 
İSTANBUL SANAYİ ODASI 
Ara KUYUMCUYAN 
Kemal MÜDERRİSOGLU 
RABAK Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş. 
Emin SENCER 
Fethi TANALAY 
TÜRK PETROL VE MADENi YAGLAR TAŞ. 
ULUSOY TURİZM VE SEYAHAT KOLL. ŞTİ. 
Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim GÖKAY 
İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ 
BiRLEŞiK ALMAN İLAÇ FABR. 
Suat Hayri ÜRGÜPLÜ 
EGE HOLDİNG A.Ş. 
HİLlDN OfELİ 
!BM 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
Erdo!;Jan DEMİRÖREN 
TÜRKİYE ETAP OfELLERİ-
Fikret EVLİYAGİL 
MİLLİ PiYANGO İDARESi 
GÜMÜŞSUYU Halı San. ve Tic. A.Ş. 
İKTİSAT BANKASI TAŞ. 
LİBAŞ İnşaat ve Yatınm A.Ş.-
A.Rıza ÇARMIKU 
Halit NARİN 
NET TURİZM Tic. ve San. A.Ş. 
Ç?KUMUŞ. HOLDİNG A.Ş. 
ORTEL, Orme Sanayii A.Ş.
Mehmet KOYUNCU 
TÜRKİYE GARANTi BANKASI A.Ş. 
SOYTAŞ HOLDİNG A.Ş. 
TÜRKİYE İTHALAT VE İHRACAT 
BANKASI A.Ş. 
HALK SİGORTA TAŞ. 



YÖNETİM KURUW 
B OARD OF ADMINISTRATION 
Başkan/President 
Başkan Y ardımcılani 
Vice Presidents 

Üyeler /Members 

Bakanlık Temsilcileri/ 
Representative to 
the Ministries 

Tabii Asli Üyeler/ 
Principal Members 

Geçici Asli Üyeler/ 
Pirincipal Altemate 
Members 

Dr. Nejat F.ECZACIBAŞI 

Avni AKYOL 
Ali KOÇMAN 

Dr. Ferit GÜVENÇ 
Prof . Dr. Bülent TARCAN 
Haldun TANER 
Gencay GÜRÜN 
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 
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HAENDEL: 
KONÇERTO GROSSO 
Georg Friedrich Haendel Op.6 olarak 
belirled@ oniki Konçerto Grosso'sunu 
1739'da bir ay içinde yazmış ve "Büyük 
Konçertolar" başlı!jı ile yayınlamıştır. Hatta 
london Daily Post gazetesinde ilan 
vererek, bu eserlerin özelliklerini anlatmış 
ve önceden alacaklara 2 Guinea olarak 
'ucuz' fiyat saptamıştır. Bu Konçerto 
Grosso'lar da, Bach'ın Brandenburg 
Konçertolan'nda oldu!ju gibi, Coreili ve 
Vivaldi gibi bestecilerin "İtalyan Konçerto" 
stili örnek alınarak süit düzeniyle 
kaynaştınlmıştır. Bu nedenle Haendel'in 
Konçerto Grosso'lannda genellikle Polonez, 
Musette, Hornpipe, Menuet, Siciliana ve 
Gigue gibi, Avrupa ülkelerinden danslaı:ın 
yeralması, onun geniş ufkunu gösterir. Iki 
birinci keman, iki ikinci keman, viyola, 
viyolonsel ve sürekli bas (klavsen) olarak 
7 ses için bestelenen bu hayat dolu, 
bayram havasındaki 4/4'lük ölçüde, 
Fransız stilinde tutkulu bir Uvertür'le başlar. 
İlk Allegro ise 6/8'lik ölçüde, füg 
biçiminde çabuk tempoda gelişir. 3/2'1ik 
ölçüdeki Air ise Haendel'in en dramatik 
vurgulu Lento'lanndan biridir. 4/4'lük 
ölçüdeki, eserin ikinci Allegro'sunu, alışılmışın 
aksine yine bir Allegro (ancak 3/4'1ük 
ölçüde) izler. Bu bölümdeki iki tema 
birbirini cevaplar. Eser neşeli, tipik gavot 
havasındaki 4/4'lük ölçüdeki Allegro 
moderato ile bu kez Re Majör !onda zarif 
bir şekilde sona erer. (Süre 13') 

MOZART: 
2 PİYANO İÇİN 
KONÇERTO 
Önce Münih, sonra da Mannheim ve 
Paris'e yaptı!jı uzun yolculuktan Salzburg'a 
döndü!jü günlerde, 1779 Mart'ında Mozart 
bu eseri besteledi. istemeyerek bulundu!ju 
Salzburg'da, kızkardeşi Nanneri ile birlikte 
çalmak üzere yazdı!jı bu beste, iki piyano 
için tek konçertosudur. Nanneri'in de usta 
bir piyanist oluşu düşünülerek her iki solist 
çalgıya eşde!jer önem verilmiş, orkestra 
biraz yüzeyde kalmıştır. İki obua, iki fagot, 

iki korno ve yaylıçalgılar olarak kurulan 
orkestrada, üfleme çalgılar geri planda 
kalır, tutti içinde çalarlar. Fagotun görevi 
de bas partisini güçlendirmektir. Ancak iki 
yıl sonra Mozart Viyana'ya yerleşti!ji 
zaman Konçerto'yu gözden geçirmiş, iki 
klarnet, iki trompet ve timpani eklemiştir. 
Neşeli ve mutlu bir hava yansıtan 
Konçerto'da her iki solo çalgı sürekli bir 
diyalog içindedir ve bu diyaloglar da hep_ 
birbirinı soru-cevap biçiminde tamamlar. Ilk 
bölüm, 4/4'lük ölçüde ve minör !onda 
başlayan AUegro'da orkestra hemen ana 
temayı sunar. 53 ölçülük uzun girişten 
sonra iki piyano beraber girer; sonra solo 
olarak 1. piyano devam eder, ikinci 
tutti'den sonra diyalog başlar. Allegro 
bölümü melodinin önce birinci 
kemanlarda duyulması, sonra ikinci 
kemanlar, viyolalar ve obuada 
yankılanması, en sonra da yeni bir temayı 
piyanonun sunmasıyla adeta �azip bir 
müzik kutusu tınısında sürer. Ikinci bölüm 
3/4'lük ölçüde Sol minör tondaki Lied 
biçimindeki Andante, tatlı ve özlemli 
havasıyla obua ve yaylılann girişiyle başlar. 
Piyanolar trilleri ve zarif kadanslanyla bu 
havayı pekiştirirler. Obuanın uzun tutulan 
eşli!ji bu gelişmeyi güzelleştirir:. Bölüm 
hülyalı bir şekilde sona erer. Uçüncü 
bölüm 2/4'lük ölçüdeki, yine Mi bemol 
Majör tondaki Rondo, Alle_sro tempoda 
orkestranın tutti'siyle girer. Iki piyano 
hemen hızlı bir şekilde orkestra ile 
diyaloga başlar. Piyanonun her seferinde 
başlangıç tonunu de!jiştirerek devamlı 
sundu!ju tema sonunda kadansa ve onu 
izleyen parlak sona ulaşır. (Süre 25') 

MOZART: 
KEMAN KONÇERTOSU 
Mendelssohn veya Brahms gibi, besteledi!ji 
keman konçertolannın solo partilerini bu 
çalgının virtüozlanna düzelttirrne!je 
gereksinme duymayan Mozart, 1775 
yılının Nisan-Aralık aylan arasında 
birbirinden güzel 5 konçerto yazdı. 
Salzburg Sarayı'nda başkemancılık yapan 
19 yaşındaki besteci, Avrupa'da harika 
çocuk-piyanist olarak ün yapmasına 
ra!jmen daha çocukluk yıllannda kemanla 
dost olmuştu ve 43 keman sonatı ve 8 

keman konçertosuyla bunu ispatladı. 
Ancak 178l'de Viyana'ya yerleşmesinden 
sonra kemana el sürmeyen ve bu çalgı 
için solo eser yazmayan Mozart'ın bu 
durumuna neden olarak, babası Leopold 
Mozart'ın onun için özel bir keman 
metodu yazması, onu çocuklu!junda sıkı 
şekilde, bıktınncaya kadar çalıştırması 
gösterilir. Buna ra!jmen ola!janüstü 
güzellikle ve çekicilikte yarattı!jı keman 
konçertolannın başında 5 numaralı "Türk" 
başlıklı konçerto gelir. Y irminci yaş 
gününden 5 hafta önce yazdı!jı bu eserde 
Aperto deyimiyle Mozart yeni bir müzik 
terimi de icat etmiştir. İtalyanca "açık, 
anlaşılır, geniş" anlamianna gelen _bu 
kelime ilk bölümde kullanılmıştır. Ilk 
bölüm 4/4'lük ölçüdeki La Majör tondaki 
Allegro aperto, canlı ve biçimsel bir 
orkestra tutti'si ile aldatıcı olarak başlar. 
Kısa bir susuştan sonraki 6 ölçülük a!jır 
(andante) bir geçişte keman giriş temasını 
bir arioso gibi duyurur. Tekrar hızlanan 
bölüm Allegro'ya dönerek kemana �sıl 
birinci temayı sunma fırsatını verir. Uç 
notalı motifle gerçekleşen bütün bu cesur 
ve orijinal yapı müzik tarihinde ilk olarak 
yaratılmaktadır. Ancak 19 yaşındaki dahi 
besteci bununla da yetinmez; orkestranın 
baştan savma gibi duyurdu!ju ana tema 
birdenbire, asıl temanın sunuluşuna eşlik 
eder duruma gelir: Solo çalgı ikinci temayı 
sergiler. Orkestra ile diyaloglan ve tuttileri 
çok dengeli, zarif, aynı zamanda lirik 
bir yapıya sahip olan ):ıölüm bir fina! 
havasında son bulur. Ikinci bölüm, 2/4'1ük 
ölçüdeki, Mi Majör tondaki duygulu, 
hüzünlü Adagio'nun Mozart'ın Salzburg 
Orkestrasındaki arkadaşı kemancı Gaetano 
Brunetti için ikinci kez tekrar yazıldı!jı 
besleeinin babasına yolladı!jı bir 
mektubundan �enilmiş.Ancak bu ikinci 
Adagio (K 261) ayn bir eser olarak 
çalınmaktadır. Soliste sonontesinin 
güzelli!jini, temizli!jini ve dengesini ispat 
olana!jı sa!jlayan ve keman için yazılmış 
en saf ve güzel sayfalan kapsayan serenacl 
havasındaki Adagio, orkestranın belirledifji 
tema ile başlar. Keman akıcı bir anlatımla, 
zengin armonilerle bu temayı geliştirir. 
Eserin son bölümü, 3/4'lük ölçüdeki 
Allegro ile yine La Majör'e döner. Bu 
bölüm, "Rondo, tempo di Menuetto'' 
başlı!jıyla, bu her iki dansın 
kaynaştınlmasından oluşur. Dış görünüşte 
bölüm Menuet havasıyla zarif bir şekilde 
başlar. İkinci bölme Fa diyez minör !onda 
daha kontrasılı bir şekilde belirir. Kemanın 
sundu!ju tema üç kez tekrarlanır. Ancak 
sürpriz olarak 2/ 4'lük ölçüde, La min ör 
!onda güçlü aksanlı bir Allegro bölüm 
gelir: Alla Turca (Türk stilindekil trio 
bölmesi, belki de Macaristan'dan 
Salzburg'a ulaşan, Türk-Macar ezgileri 
biçiminde. zamanın modasına uyularak 
"Yeniçeri" müzi!ji etkisinde yazılmıştır; 
baslar, Mehter köslerini anımsatır. 
Konçerto'ya bu nedenle "Türk" başlı!jı 
verilmiştir. Ortadaki gürültülü tutti 
Mozart'ın 1773'de Milano izlenimi olarak 
besteledi!ji Lucio Silla Operası'nın bale 
müzi!ji olan "Le Gelosie del Seraglio 
(Saray Kıskançlığı)" bölümünden alınmıştır. 
Menuetto sonda bir özet olarak tekrar 
belirir. Eser Rondo temasının 
tekrarlanmasıyla hafifçe, kemanın son sözü 
söylemesiyle sona erer. (Süre 28') 

15· 



HAMBURG SENFONİ ORKESTRASI 
HAMBURG SYMPHONY ORCHESTRA 
• 1 .7 . 1986 • 21.30/9.30 pm • Spor ve Sergi Sarayı 

Şef/Conductor : Heribert BEISSEL 
Solist/Soloist : Antonio MENESES, viyolonsel/cello 

L.van BEETHOVEN 
(1 770-1827) 

A. DVORAK 
(1841-1904) 

ARA/INTERMISSION 

J.BRAHMS 
(1833-1897) 

"Egmont" 
Uvertürü/ Ouverture Op.84 
Sostenuto ma non troppo-Allegro 

Viyolonsel Konçertosu 
Si minör Op.l04 
Cello Concerto in 
B minor, Op.l04 
Adagio 
Adagio ma non troppo 
Finale. Allegra moderato 

Senfoni No.l 
Do minör, Op.68 
Symphony No.l in 
C minor, Op.68 
Un poco sostenuto-Allegra 
Andante sostenuto 
Un poco Allegretto e gracioso 
Adagio-Piu Andante-Allegra non troppo, 
ma con brio-Piu Allegra 

Bu konser OSMANLI BANKASI A.Ş.'nin 
detjerli katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

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

Bu konser FEDERAL ALMANYA 
CUMHURİYETi, Dışişkri Bakanfı!Jı'nın (Bonn) 
detjerli yardımlanyla gerçekleştirilmiştir. 

This concert has been realized with the 
contribution of the FEDERAL 
REPUBLIC OF GERMANY, Ministry of 
Foreign Affairs ( Bonn) 



HERIBERT BEISSEL 
1933'de Almanya'nın aşa!:jı Rhein 
bölgesindeki Wesel şehrinde do?jan 
Heribert Beissel, Köln Müzik Y üksek 
Okulu'nda şeflik, piyan<?. ve kompozisyon 
ö!:jrenimini tamamladı. Once Bonn 
Operası'nda orkestra şefi olarak sekiz yıl 
görev ·yapb; 1959'da Bonn'da "Köln Kür" 
Orkestrası'nı kurdu ve 1962'den beri müze 
kanserleri, Poppelsdorf Saray kanserleri, 
Godesberg'deki şenliklerde düzenledi!:ji oda 
müzi!:ji konserleri gördü!:jü büyük ilgi 
üzerine, sürekli kapalı gişe olarak 
günümüze kadar sürdü. 1965'de, 
üyelerinde üstün nitelikte ses ve müzikalite 
özellikleri aranan Köln Kür Korosu'nu 
kurdu. Bab Alman Radyosu (WDR)'de 
yapb!:jı A Capella koro kayıtlanyla ün 
kazandı. Dinamik farklılı!:jıyla seçkinleşen 
koro 1974'de LDndra'da radyolar arası 
yanşmacia birincilik ödülü aldı. 1972'de 
Hamburg Senfoni Orkestrası'nın birinci 
yöneticili!:jine ça!:jnlan Beissel, 1974'den 
sonra da Hamburg Operası'nda konuk şef 
olarak temsiller yönetti. Aynca 1975-1981 
yıllan arasında sanat yöneticili!:jini yapb!:jı 
Folkwang Oda Orkestrası ile Essen'de Villa 
Hügel'de verdi!:ji konserlerle büyük başan 
kazandı. 1978'den beri de Hamburg 
Devlet Y üksek Müzik Okulu'nda ö!:jrenci 
yetiştiren sanatçı, 1981-1982 yıllannda 
Detmold Devlet Y üksek Müzik Okulu'nda 
şeflik dersleri verdi. Bu arada Kuzey 
Almanya Radyo Orkestrası ve Korosu'nu 
da sık sık yöneten Beissel, orkestra ile 
yapb!:jı çalışmalarda müzikçilerin yalnız 
teknik ve müzikaliteleri ile de!:jil psikolojik 
yönleriyle de ilgilenerek çok iyi bir çalışma 
ortamı sa!:jlamakla da ün 
kazandı.Hamburg Senfoni Orkestrası ile 
yapb!:jı turnelerde ve kabldı!:jı uluslararası 
festivallerde de Brahms yorumu

'nda 
oldu!:ju kadar, ünlü solistlere mükemmel 
eşli!:jiyle dikkati çekti. 1982'de Hamburg 
Senatosu tarafından Brahms Madalyası 
verilen ve 1984'de Hamburg Senfoni 
Orkestrası ile beraberli!:jinin onuncu yılını 
kutlayan sanatçı için orkestrayı Bruckner 
ve Mahler Orkestrası düzeyine getirdi!:ji 
övgüsü de dile getirildi. 

ANTONIO MENESES 
Müzikçi bir aileye mensup olan sanatçı, 
1957'de Recife, Brezilya'da dünyaya geldi 
y� B. yaşında viyolonsel e!:jitimine başladı. 
Unlu !talyan vıyolonselisti Antonio Janigro 
tarafından keşfedilip Avrupa'ya davet 
edilen Meneses, Janigro ile Düsseldorf ve 
Stuttgart'da çalışb. Henüz e!:jitimini 
sürdürürken Bareelona ve Rio de Janiero 
Uluslararası Yanşmalannda ikincilik 
ödülünü kazandı. Bu başansını 1977 
Münih Ul!-!slararası Yanşması'nda kazandı!:jı 
Birincilik Odülü izledi. 1982'de 24 yaşında 
Uluslararası Çaykovski Yanşması'nda 
kazandı!:jı Altin Madalya ile büyük üne 
kavuştu. Herbert von Karajan 
yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası 
eşli!:jinde Anne Sophie Mutter ile 
Brahms'ın İkili Konçertosunu pltl!:ja 
dolduran sanatçı, daha sonra Claudio 
Abbado yqnetimindeki LDndra Senfoni 
Orkestrası'nın ABD turnesine solist olarak 
kabldı ve Washington, Filadelfiya ve New 
York'da konserler verdi. Meneses aynca 
Andre Previn'in yönetti!:ji aynı orkestra ile 
LDndra'da Dvorak'ın Viyolonsel 
Konçertosunu yorumladı. 1984'de yedi 
hafta süren Avustralya tumesinden sonra 
Amsterdam Concertgebouw ve Viyana 
Musikverein, Pittburg Senfoni orkestralan 
ile konserler verdi ve Casals Festivali'ne 
kabldı. 1985'de Avrupa'nın önemli müzik 
merkezlerinde orkestra eşli!:jinde konserler 
ve resitaller veren sanatçı Joseph 
Guarnerius 1698 yapımı bir viyolonsel ile 
çalmaktadır. 

BEETHOVEN: 
EGMONT UVERTÜRÜ 
Beethoven 1810 yılında, Viyana Saray 
T iyatrosu'nda oynanacak olan, Goethe'nin 
Egmont adlı trajedisi için sahne müzi!:ji 
yazmışb. Dokuz bölümlük müzikten en 
başanlısı, bugün de ayn bir eser olarak 
çalınan Uvertür oldu. Beethoven, 
karşılı!:jını görmese de Goethe'ye duydu!:ju 
saygıyı yayıncı "Breitkopf ve Haertel"e 
yazdı!:jı mektupta vurguluyor ve bunu 
göstermek için de tiyatro yöneticilerinden 
hiçbir şey istemedi!:jini belirtiyordu. Eser, 
16. yüzyıl ortalannda İspanyol işgaline 
karşı başkaldıran, bugün Hollanda ve 
Belçika sınırlan içinde kalan Flaman 
(Felemenk) kontu Egmont'un ülkesinin 
ba!:jımsızlı!:jı için savaşını ve yaşamı 
pahasına buna ulaşmasını konu alır. 
3/2'1ik ölçüdeki a!:jır ve hüzünlü giriş 
ezilen Flaman halkını simgeler. Daha 
sonra beliren 3/4'lük ölçüdeki Allegra 
temposundaki hızlı ve tutkulu tema ise 
ba!:jımsızlık iste!:jini yansıbr. Bu iki tema 
arasındaki çekişme tüm uvertür boyunca 
sürer. Tahta üfleme çalgılardan hafifçe 
yükselen başkaldın, yaylıçalgılann 
kablmasıyla güçlenir. Parlak akarlar 
Kahraman Egmont'un ölümünü belirler, 
ancak Flaman halkı işgalden kurtulacakbr. 
Eser hızlı. (AIIegro) bitişiyle, bir "Zafer 
Senfonisi" coşkunlu!:juyla ba!:jımsızlı!:jı 
kutlayarak sona erer. (Süre 9') 

DVORJ\K: 
VİYOWNSEL 
KONÇERTOSU 
Ovarak'ın ilk gençlik denemesi olan ve 
1865'de yazılan La Majör Viyolonsel 
Konçertosu'ndan 30 yıl sonra, 1895'de 
Amerika'da tamamladı!:jı Si minör ikinci 
konçerto ola!:janüstü renklili!:ji, soliste 
sa!:jladı!:jı hem parlak teknik, hem de 
müzikal olanaklan ile ilgi çeker. Bohemya 
Kuartetin kurucusu, ünlü Çek viyolonselisti 
Hanuş Wihan besleeiden kendisi için bir 
konçerto yazmasını istedi!:jinde Dvorak, 
-solo ve tutti partilerinin dengesini 
sa!:jlamanın güçlü!:jünden yakınmış, belki 
de ilk konçertosunun unutulmuş olmasını 
düşünerek bundan kaçınmışb; fakat, 
Brooklyn'de, o zamanlar New York 
Filarmoni'nin 1. viyolonselisti olan Victor 
Herbert'ın Viyolonsel Konçertosu'nu 
dinleyince yeni konçertoyu yazmaya karar 
verdi. Ancak 19 Mart 1896'da LDndra 
Filarmoni Derne!:ji'nce düzenlenen ilk 
sesiendiniişinde aksilikler oldu: Dvorak ilk 
yorumu Wihan'a söz vermişti; fakat 
Filarmoni Derne!:ji ona sormadan 
viyolonselist Leo Stern'e bu görevi teklif 
etmişti. Besteci buna çok karşı koyduysa 
da sonunda konçertoyu yönetmek 
zorunda kaldı. Ovarak'ın müzik 
dünyasında tanınmasına yardımcı olan 
Brahms'a "Bu güzellikte bir viyolonsel 
konçertosunun yazılabilece!:jini nasıl da 
düşünmedim" dedirten eser hem Çek, 
hem de Amerika izienimlerini yansıbr. 
4/4'lük ölçüdeki ilk bölüm geleneksel 
sanat yapısındaki Allegra'da birbirinden 
güzel temalar işlenir. Ovarak'ın en güzel 
buluşlanndan olan birinci tema önce 
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klarnetlerde duyulur, sonra Grandioso 
başlı!jıyla orkestrada yansır. Sade ve sakin, 
Re Majör tondaki ikinci tema Un poco 
sostenuto olarak önce komoda belirir , 
sonra tahta üfleme çalgılara geçer. Bu 
temada, Dvorak'ın Foster'in "Swanee 
River" ezgisinin koro ve orkestra için 
yaptı!jı düzenlemesinin etkileri kuvvetle 
sezilir. Kısa ve hareketb üçüncü temadan 
sonra viyolonsel d�açtan çalış-Quasi 
improvisando- biçiminde tekrar ana temayı 
geliştirir. Bölüm Majör toncia sona erer. 
3/4'lük ölçüdeki Sol Majör tondaki ikinci 
bölüm Adagio ma non troppo hülyalı ve 
şiirsel bir havadadır. Üç bölmebdir: Önce 
duyulan sakin tema ilkin klamette, sonra 
viyolonselde yansır. İkinci bölmede Sol 
minör tonda duyulan şarkı biçimindeki 
ezgiyi, Dvorak a!jır hastalı!jını duydu!ju ve 
1860'lı yıllarda aşık oldu!ju Josefina 
Kaunitzova'nın çok sevdi!ji "Beni Yalnız 
Bırak Hülyalanmla Gezeyim" adlı Op.82 
No.l Liedinden almıştır. Son bölmede ilk 
tema önce komolarda işitilir, sonra 
viyolonsebn kadans biçimi süslemeleriyle 
bölüm sona erer. 2/ 4'lük ölçüdeki. Si 
minör tondaki üçüncü bölüm Finale'ye 
egemen olan Çek folkloru havasındaki 
Ronddda vi.Y,olonsel yorum incelikleriyle 
seçkinleşir. Once üç komonun yansıttı!jı 
marş ritimli tema, sonra bütün orkestrada, 
daha sonra da viyolonselde duyulur. Üç 
episod belirir: Önce kısa, sonra Re Majör 
tonda Poco meno mosso başlıklı, en 
sonda da Sol Majör tonda bir gençbk 
şarkısı gibi beliren Dolce başlıklı üçüncü 
episod Dvorak'ın melodi zenginb!jini 
yansıtır. Orkestrayla olan diyalogu sobst 
viyolonsele sıcak bir sonorite olana!jı da 
sa!jlar. Birinci ve ikinci bölümlerden alınan 
iki motifin yolaçtı!jı lirik cümlelerin durgun 
havası, bestecinin 1895 Mayısında haber 
aldı!jı, Josefina'nın ölümüyle ilgilidir: 
Dvorak bu nedenle Finale'de bazı 
de!jişiklikler yapmış, Coda'daki dört ölçüyü 
çıkartarak, yerine 60 ölçülük bölümde bu 
eski iki temayı Josefina'yı anmak için 
de!jerlendirmişti. Ancak disonant 
(uyumsuz) tremololar bu eski anılann 
durgunluijunu siler. Eser orkestranın gür 
ve parlak finaliyle son bulur. (Süre 39') 

BRAHM& SENFONİ Nnl 
Johannes Brahms'ın 1855'de taslaklannı 
hazırladı!jı, ancak 20 yıl sonra 1876'da 
tamamlayabildi!ji ilk senfonisi, armoni 
zenginb!ji, dramatik ve lir ik unsur lann 
ustaca deijer lendiribşi, duygusal y�unlu!ju 
ve besteciye has anlatım özelbkleri ile 
onun en iyi eserlerindendir. Ünlü orkestra 
yöneticisi Hans von Bülow, bu senfoniyi 
onuncu olarak adlandırmış ve dokuz 
senfoni yazan Beethoven' i ima etmek 
istemişti. Gerçekten de Brahms yıllarca 
Beethoven'in büyüklü!jünün etkisini 
duyarak yaşamış, bu yüzden ilk senfonik 
bestesini yazmakta gecikmişti. Ç�u kez 
Beethoven'in Do minör 5. Senfonisi'ne 
benzetilen eserin dramatik ve patetik 
karakterb başlangıcı, parlak ve hayata baijlı 
finale dönüşür. Girişte duyulan ana tema, 
Beethoven'in 5. Senfonisi'ndeki gibi, bütün 
senfoninin ana fikridir. İlk kez 4 Kasım 
1876'da Kar lsruhe'de seslendirilen eserin 
birinci bölümü, 6/8'bk ölçüdeki, Do minör 
tondaki Un poco sostenuto-Allegro, 

çekingen tempolu ancak görkemb bir 
girişle başlar. Timpani ve kontrahasiann 
uzayan sesleri (point d'orgue) eşli!jinde 
yanm tonlu (kromatik) olarak keman ve 
viyolonsellerle gebşen motif, senfoninin 
çekirde!jini taşır. Yaylılann sundu!ju 
temadan sonra kısa bir geçişle Allegrdya 
ulaşılır. Yine kromatik seslerin kullanılışı 
birinci temayı belirler. Obuanın duyurduiju 
yalvaran ezgi ise ikinci temadır. Klarnet ve 
komoyla süren tema, yaylıçalgılann sert 
motifi ile kesilir. Bu kez Majör tonda 
beliren son, bu anlaşmazlı!jı gidermiş, 
ferahlık getirmiş gibidir. İkinci bölüm 
3/4'lük ölçüdeki Andante sostenutdda 
banşçı ve sakin bir hava hakimdir. Birinci 
bölümün kromatik sesler inin yarattı!jı 
huzursuzluk yavaş yavaş kaybolur. 
Obuanın şarkısına komo ve solo keman 
da katılır .  Üçüncü bölüm 2/4'lük ölçüdeki 
Un poco Allegretto e grazioso, Beethoven 
senfonilerinin 'Scherzo' havasındaki üçüncü 
bölümün aksine Brahms'a özgü sakin, 
sevimli ve neşeb tablolar çizer. Tahta 
üfleme ile yaylı çalgılar arasındaki diyalog 
ile zarif Trio'da beliren hava daha da 
sakindir. Ancak, ternalann birleşip ayrıldıijı, 
bir oda müzi!ji güzelbijiyle çalgılara eşit 
olanaklar sa!jlayan bölüm sanki bir çözüm 
bekler. Birinci bölümün ciddi kromatik 
teması yeniden belirmiş, sorunlar 
çözülmemiştir. Dördüncü bölüm 4/4'lük 
ölçüdeki Adagio-Andante-Allegro istenilen 
cevabı getirir. Üç bölümlük Fina!, birinci 
bölümü hatırlatan trajik geribmiyle başlar : 
Sinirb pizzicatdlar, tahta üfleme çalgılarda 
duyulan tutkulu resitatif ve bunu izleyen 
timpaninin güçlü girişi sonra kaybolur; 
orkestra sanki nefes almaktadır. Bölümün 
Andante'sinde orkestranın zarif ve ancak 
işitilen tremolosu eşb!jinde komonun basit 
ve enerjik ezgisi -Do Majör tonda-
duyulur. Flüt de neşeyle buna katılır. 
Trombonlarda yansıyan koral biçimdeki 
kısa geçit bu neşeb atmosferi 
kuvvetlendirir. Komonun canlı ezgisinin 
tekrar duyulmasıyla Final'in Allegrdsuna 
geçilir. Beethoven'in 9. Senfonisi'nin 
Korabni "Neşeye Övgü"yü anımsatan ana 
tema hemen girer. Ezgi aynı sevinçb 
karakterde yan temalarla gebşir. Karanlık 
güçler yenilmiştir; zaferi belirleyen neşeb 
ritimdeki melodi kemanların güzel 
sonoriteb sol tebnde kuvvetle yansır. 
Adagidnun minör tondaki karanlık teması, 
Majör'de bütün par laklı!jıyla belirir. Yine 
Adagiddaki sinirb pizzicato ve Andante'deki 
basit komo ezgisi bu kez Majör tonda 
zirveye ulaşmakta, neşeye hizmet 
etmektedir . Eser, bitişi hazırlayan bu 
coşkuyla ve parlak tempo hızlanmasıyla 
(stretta) son bulur. (Süre 40') 
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HAMBURG SENFONi 
ORKESrRASI 
Il . .. �ünya Savaşı'ndan sonra Hamburg'un 
müzik yaşamını sürdürmek için uijraşan 
"Birleşmiş Hamburg Orkestrası"na 1957'de 
katılan diijer topluluklarla Hamburg 
Senfoni Orkestrası kurulmuş oldu. 1960'da 
"Bach Orkestrası" da Hamburg Senfoni 
Orkestrası'na katıldı. Yeni yetişen genç 
müzisyenlerin ümitsiz durumunu gören ve 
kavrayan Dr. Ernst Markus'un idealist 
görüşleri, Robert Heger ve lstvan Kertesz 
gibi unutulmayan orkestra şeflerinin büyük 
çabalan bugün de Hamburglu 
müzikseverler tarafından minnetle anılıyor. 
Hamburg Filarmoni ve Kuzey Almanya 
Radyosu Senfoni Orkestrası yanında 
kentin üçüncü orkestrası olarak kurulan 
Hamburg Senfoni konser dizileriyle 
özellikle genç müzikseverleri çekti; 
karlyerlerinin başında olan genç sanatçılar 
için bir atılım noktası oldu. Aynı zamanda 
büyük korolara eşlik eden orkestra Kuzey 
Almanya'nın en çok tumeye çıkan' 

toplulu�u ünvanını kazandı. 1966'da 
başlayan kilise kanserleri, 1970'den beri 
süren çocuklar için konser dizileri müzik 
yaşamına yeni konser biçimleri getirdi. 
1964'de ilk kez �dinburg Festivali'ne 
katılan topluluk, 1965'de Kopenhag, 
1967'de Paris ve Lille, 1969'da !sviçre ve 
!talya tumelerine çıktı. 1968'de Martin'in 
Golgota Oratoryosunun, 1970'de de 
Penderecki'nin Lucas Passian'unun ilk 
yorumlannı başanyla go:rçekleştiren 
Orkestra, 1976'da Avusturya ve 1977'de 
de Ispanya tumelerine çıktı. Özellikle 
Hamburg ve Lübeck Konservatuvan 
bitirme sınavlannda şeflik ve solistlik 
sınıflanndaki �ncilere de eşlik 
etmektedir. Aynca yeni mezun gençlere 
orkestrada staj imkanı tanınmakta, Radyo 
ve plak kayıtlan da yapılmaktadır. Şimdiye 
kadar R. Heger, 1. Kertesz, G.ötrös, 
W.Böttcher, H.Beissel gibi şefierin yönetti� 
Orkestra M.Argerich, M.Haas, I.Haebler, 
P.Badura-Skoda, T.Brançlis, A.Brendel, 
J.Demus, C.Ferras, E.Mainardi, 
Y.Menuhin, W.Schneiderhan, J.Suk, 
P.Tortelier, K.Zöller gibi ünlü solistlere de 
eşlik etmiştir. 

iDİL BİRET 
Devlet Sanatçısı 

An�a'da d�an sanatçı, piyano 
çalışmalanna üç yaşında başladı ve 15 
yaşında Paris Konservatuvan'nı üç birincilik 
ödülüyle bitirdi. Nadia Boulanger ile 
kompozisyon, Alfred Cortot ve Wilhelm 
Kempff ile piyano çalıştı. 16 yaşında 
uluslararası solistlik karlyerine başladı. 21 
yaşında, Erich l..einsdrof yönetimindeki 
Boston Senfoni Orkestrası eşli�inde 
Rahmaninofun 3. Piyano Konçertosu'nu 
çalarak ABD'de ilk konserini verdi. Ertesi 
yıl aynı eseri Pierre Monteux 
yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası 
ile çaldı. ldil Biret ilk Sovyetler Birli� 
tumesini Emil Gilels'in daveti üzerine yaptı 
ve 1984'de l..eningrad Filarmoni 
Orkestrası'yla konserler verdi. 1980 ve 
1981 yıllannda Avustralya tumesini 
gerçekleştirdi. Sanatçı, birçok festivale 
katıldı ve Belçika'da yapılan Kraliçe 
Elizabeth Uluslararası Yanşması dahil 
birçok piyano yanşması jürisinde yer aldı. 
Aldı!)ı ödüller: 1954 ve 1964 Lily 
Boulanger Vakfı Arrna�anı, 1959 Dinu 
Lipatti �ltın Madalyası, 1974 Polonya 
Sanat Odülü, 1976 Fransa "Chevalier de 
l'Ordre du Merite". 

MOZART: 
•siHiRLi FIÜT" 
1791'de besteleneo ve ilk kez Viyana'da 
sahnelenen "Sihirli Flüt" Operası, bir 
masal dünyasını canlandırmakla birlikte 
.derin anlamıyla ça�ının ilerisinde oluşuyla 
her zaman ilgi çekmiştir. Operanın 
uvertürü de birçok bakımdan ola�an 
dışıdır: Mozart, Barok ça!)ın füg stiliyle 
Klasik ça�ın sonat biçimini ustaca 
kaynaştırrnıştır. Füg'ü, kendi tematik 
yapısının bütünlü�ünü bozmadan, şiirsel 
bir fikirden dramatik bir sona kadar 
serbestçe ulaştırrnıştır. 4/4'lük ölçüdeki 
Uvertür, trombonlann üç törensel 
akorunun duyuldu�u a�ır bir girişle, 
Adagıo tempoda başlar. Operada da 
birbirini seven iki gencin bazı sınavlardan 
geçirilmesi sahnesinde bu akorlar işitilir. 
Adeta mistik bir gerilim yaratılmıştır. 
Allegro bölümde bu gerilim azalır, Fugato 
başlamıştır. Tema sonat formunda yazılmış 
olmasına ra�men, serbest kontrpuan 
yapısıyla bir füg şeklinde gelişir: Bu, 
Adagiddaki "Ilahi Güce Saygı"nın 
Allegrddaki "Sonsuzlu�a Övgü"ye 
d.?nüşmesi anlamına kabul edilebilir. Şarkı 
soyler gıbı (cantabile) beliren ikinci tema tiz 
seslerde, bir anlamda kontrpuan olarak iki 
aşı�ın -Pamina ile Tamindnun- yumuşak, 
zanf, sevecen hallerini yansıtır. Ternalann 
seriminden (exposition) sonra yine üfleme 
çalgılann üç akoruyla gelişime 
(developman) geçilir: "Sınav" başlar. 
Uvertürün sonunda, orkestra alışılmamış 
berraklık ve senfonik bir görkemle büyük 
parlaklı�a ulaşır. (Süre 8') 

BEETHOVEN: 
SENFON i No. 7 
1809 yılında ilk taslaklan hazırlanan ve 
1812'de tamamlanan 7. Senfoni'sinden 
Beethoven, en sevdi� eseri olarak 
sözeder. 1811 yazında Prag yakınlanndaki 
Tepitz Kaplıcalannda yakın dostlan Bettina 
Brentono, şair Tidge, aktör l...öwe ve aşık 
oldu�u genç şarkıcı Amalia Sebald ile 
geçirdi� mutlu günlerde ve daha sonraki 
aylarda yalnız 7. de�l, 8. Senfoni ve ünlü 
Arşidük Tridsu da d�muştu. 8 Aralık 
1812 günü Viyana'da 7. Senfoni'nin 
gerçekleşen ilk yorumu da birçok 
bakımdan çok ilginç oldu: Hanau'da 
Napolyon'a karşı savaşmış olan Savyeralı 
ve Avusturyalı sakat askerlerin yaranna iki 
konser düzenlenmişti. Konserlerin 
organizatörü de metrooornun mucidi 
Maelzel'di. Bu nedenle Beethoven 
"Wellington'un Zaferi" adlı eseri besteledi. 
Konserde Dussek ve Pleyel'in marşlan, 
Beethoven'in iki yeni eseri Op.91 
Wellington'un Zaferi ve Op.92 7. 
Senfoni'si yeralıyordu. Beethoven'in 
yönetti�i orkestrada ise Spohr, 
Schuppanzig, Romberg, Meyerbeer 
Salieri, Hummel, Moscheles ve ' 
ko.��a�ascı Dragonetti gibi ça!)ın ünlü 
muzıkçıleri çalıyordu. Kemancı Spohr'un 
Beethoven'in bu harikulade eserini (7. ' 

Senfoni'yi) kulaklan duymadı�ından acıklı 
şekilde kötü yönetti�ini hatıralannda 
belirtti� konser çok büyük başan kazandı 
hatta Senfoninin Allegro bölümü ' 



tekrarlatıldı. Ça1jın müzik eleştirmenleri 
eserin son bölümü Prestdyu düzensiz ve 
çılgınca bulmalanna ra1jmen başan sürekli 
oldu ve günümüze kadar da sürdü. 
Senfoni'de temel gücün ritimden 
kaynaklanması bu yapının çok ustaca 
düzenlenmesi hayranlık yaratmış ve eseri, 
önce Wagner "Dansın Tannsallaşbnlması" 
diye tanımlamış, Berlioz ise "Ça1jdaş 
müzi1jin harikası" olarak adlandırmıştı. Bu 
şiirsel dansa koreograflar da ilgi göstermiş, 
eseri lsodora Duncan 1908'de New 
York'da, Diagilef de Monte Caridda 
sahneye koymuşlardı... 4/4'lük ölçüde, La 
Majör !onda a1jır ve engin şekilde, poco 
sostenuto başlayan birinci bölümün uzun 
girişi, dostça havasıyla sanki baijımsız bir 
eser gibidir. Buradaki temaların ikisi de 
obua tarafından sunulur: Önce enerjik ve 
ciddi birinci tema, sonra yumuşak ve 
hülyalı ikinci tema belirir. Bu banşçı ve 
romantik atmosfer yavaşça kaybolur, 
orijinal, ritmik nabız atışlanyla 6/8'1ik 
ölçüdeki hızlı bölmeye, Vivace'ye geçilir. 
Buradaki ilk temayı birinci bölümün ana 
temasını flüt ortaya koyar: Bütün bölümü 
besieyecek kadar güçlü olan tema, önce 
yaylılar, sonra da tüm orkestra tarafından 
alınır. Heyecan verici orkestra efektleri, 
dikkat çekici tondan tona geçişler 
(modülasyonlar) , fortissimo ile pianissimo 
arasında sertçe de!:jişen dinamik 
gerilimlerle gelişerek dramatik bir genel 
susuşla kesilir. Ardından viyola, viyolonsel 
ve kontrahasiann ll kez ısrarla (basso 
ostinato) tekrarladıklan kromatik motif 
işitilir. Bu da bir yükselme (crescendo) ile 
fanfarlann zafer ça1jrısına ulaşır. İkinci 
bölüm, 2/4'lük ölçüdeki La minör tondaki 
Allegretto, hüzünlü ve melankolik bir 
matem havasındadır. Normal Andante 
temposundan pek farklı olmayan a1jır 
ritimli basit ana tema, önce kalın 
yaylıçalgılar, viyola ve viyolonsellerle 
çekingen bir şekilde duyurulur. Kemanlann 
buna katılmasıyla viyola ve viyolonsellerde 
bu kez duygulu ve özlem dolu bir ezgi 
belirir. Bu yalvanş klarnetin La Majör 
tonda sundu1ju dostça melodisiyle teselli 
bulur. Ancak baslann eşli1jindeki ciddi giriş 
teması huzursuz şekilde yeniden çıkar. 
Serbestçe çeşitlemelerle, içten bir anlatımla 
gelişen hüzünlü hava bölümü 
sonuçlandırır. Üçüncü bölüm, 3/4'lük 
ölçüdeki Pres_t_o canlı ve ateşli bir 
Scherzo'dur. Olçünün kurallarıyla alay eder 
gibi sıçrayan dik kafalı ritmiyle, keskin 
dinamizmi, ve dizginlenemeyen neşesiyle 
baş döndüren Scherzo, Tridnun sakin 
(assai meno presto) havasıyla dinlenir, 
soluk alır. Bir Güney Avusturya ezgisi 
oldu1ju söylenen ve tahta üfleme çalgılarla 
sunulan Majör tondaki bu lirik motif 
dans temasından sonra tekrar duyu!�. 
Ancak tüm orkestranın güçlü akorlanyla 
bölüm sona erer. Dördüncü bölüm 
2/4'lük ölçüdeki, La Majör tondaki 
Allegro con brio bitmeyen ritmik enerjisiyle 
fırbna gibi sürer. Alışılmamış şekilde, 
ölçünün zayıf tarafının vurgulanmasıyla 
beliren kavrayıcı tema ve daha sonra yan 
temalar çılgınca gelişir. Coşkun bir Coda 
ile eser sona erer. (Süre 40') 

BRAHMS: 
PİYANO KONÇEKIOSU 
Johannes Brahms, ilk büyük orkestra eseri 
olan 1. Piyano Konçertosunu bestelemek 
için kararsızlıklarla geçen uzun zaman ve 
emek harcamış, birçok de!:jişikliklerden 
sonra eser bugünkü haline gelmiştir. Önce 
4 bölümlü bir senfoni yazmayı düşünmüş; 
ancak orkestra yazısına kendini yeterli 
bulmadıijından, 21 yaşındaki besteci bu 
fikrini 2 piyano için sonat olarak 
gerçekleştirmişti. 1854 yılında Clara 
Schumann ile çaldıijı bu sonatı 
be1jenmemiş, kemancı J. Joachim'e 
yazdıijı mektupta, Re minör sonatının iki 
piyanoyla çalınmasının doyurucu 
olmadıijını belirtmişti. 1855'te konçertonun 
ilk bölümü bir Senfonik bölüm olarak 
tamamlanmıştı. 1856'da bunu bütünüyle 
bir Piyano Konçertosu haline getirmeyi 
planladı. Her safhada çok saygı duydu1ju 
Clara Schumann ve J. Joachim'in 
fikirlerini alıyordu. Sonatın ilk iki 
bölümünü konçertoda de1jerlendirmiş, 3. 
bölümünü Alman Requiem'inde 
kullanmak üzere saklamış ve yeni bir fina! 
yazmıştı. En sonunda 22 Ocak 1859'da 
konçerto ilk kez Hamburg'da seslendirildi, 
fakat be1jenilmedi. Leipzig'teki çalınışında 
ise ıslıklandı. Ancak üçüncü keresinde, 
Mart 1859'da Joachim'in yönetimindeki 
Hamburg yorumu başan kazandı. Eser 
alışılmış tarzda bir konçerto de!:jildi: Piyano 
konsertant de!:jil, orkestraya yardımcı olan 
bir ortak gibiydi; piyano ile orkestra 
arasında bir yanşma yoktu. Bu, "Piyanolu 
Senfoni" adı takılan eserde, piyano solist 
çalgı görevi yerine, zorunlu (obligato) 
partisini yürüten bir orkestra çalgısı gibiydi. 
Orkestrada ise romantik çaijın parlak, 
etkileyici unsurlan kullanılmamıştı; 
yaylıçalgılar bir bütün olarak deijil, solist 
gibi düşünülmüştü. Bu yüırlen Breitkopf 
ve Haertel yayınevi Konçertdyu basınayı 
kabul etmiyor, eser ancak 1861'de Rieter
Biedermann yayınevinde basılabiliyordu. 
25 dakika süren ilk bölüm, 6/4'lük 
ölçüdeki Maestosdda orkestranın iki 
piyano için yazılan eski sonatın birinci 
piyano partisini çaldı1jı gözlenebilir. Ancak 
birinci ve ikinci piyano zaman zaman 
de!:jişmektedir. Eser uzun ve dramatik bir 
girişle başlar, orkestra fortissimo şekilde 
hemen temayı belirler. Timpanilerin 
gürleyici eşli!:jinde yaylılann uzun trilleri 
duyulur. Yalvancı bir yan tema 
kemanlarda yansır. Ikinci temayı yavaşca 
giren piyano sunar. Bölümün en ilgi çekici 
yeri, piyanonun Fa Majör tondaki uzun ve 
zengin arınonili melodisiyle ana temanın 
tekrar belirmesidir (poco piu moderato) . 
Daha sonra tatlı bir ezgi komolarla 
sergilenir. Piyanonun tekrar girişiyle eser 
konçerto stiline döner. Ikinci bölüm yine 
6/4'1ük ölçüdeki fakat Re Majör tondaki 
Adagio, gerçekten Braahms'a uymayan bir 
aijırlıktadır. Adeta büyük bir dinsel sükunet 
ij(inde bir matem havasını yansıtır gibidir. 
Uç bölmeli olan Adagidda hüzünlü ve 
ciddi tablolar çizilir. Brahms, 1856'da ölen 
arkadaşı ve yol göstereni Robert 
Schumann'ı anmak istemiş, bölümün 
başına bu n u belirten Latince bir ibare 
koymuştur: "Ta�n'nın adına gelen, ki o, 
takdis edilsin". Uçüncü bölüm 2/ 4'1ük 
ölçüdeki Rondo biçimindeki All�gro non 
troppo piyanonun canlı ve mücadeleci 
girişiyle başlamasına ra1jmen yine de tam 
,....,..,'"',..,1; A..-.Xil .... ;,.. tl . .  .,.,... .,. .,,.......,..,.....1.,. ..... l ... �k 

üzüntülü, kah enerjik yan temalar doijar. 
Birinci bölümün ana teması yine, bu kez 
virtüoıı::a sergilenir: Teknik bakımdan 
piyaniste, ustalıijını gösterme fırsatı 
çıkmıştır; dördüncü ve beşinci parmakla 
triller, güç akorlar, fortissimo pasajlar ve 
parlak bir kadanstan sonra eser coşkun bir 
finalle sona erer. (Süre 45') 
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ÇEK FİLARMONİ 
ORKESTRASI 
CZECH PHILHARMONY 
ORCHESTRA 
• 6.7.1986 • 21.30/9.30 pm • Spor ve Sergi Sarayı 

Şef/Conductor : Libor PESEK 

W.A.MOZART 
(1756-1791) 

R.STRAUSS 
(1864-1949) 

ARA/INTERMISSION 

A.DVORAK 
(1841-1904) 

Senfoni No.38 "Prag" 
Re Majör KV504 
Symphony No.38 "Prague" 
in D Major KV504 
Adagio-Allegro 
Andan te 
Finale. Presto 

"Don Juan" 
Senfonik Şiiri, Op.20 
Symphonic Poem, Op.20 

Senfoni No.7 
Re minör Op.70 
Symphony No. 7 in 
D minor, Op.70 
Allegra maestoso 
Poco Adagio 
Scherw.Vivace 
Finale.Allegro 

Bu konser CUMHURİYET Gazetesi'nin de!jerli 
katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

This concert has been realizEd thanks to a 
donation from CUMHURIYET Gazetesi. 

ÇEK FİIARMONİ 
ORKESTRASI 
Viyana konser salonlannın, Salzburg ve 
Viyana festivallerinin sık sık konugu olan 
Çek Filarmoni Orkestrası, dünyanın en 
başta gelen orkestralanndan biridir. 
Topluluk sanat çalışmalanna 1896'da 
başlamıştır. Orkestra şefleri arasında A. 
Dvorak, O.Nedbal ve 7. Senfonisinin 
dünya prömiyerini bu orkestra ile yapan 
G.Mahler vardır. Aynca A.Nikisch, 
P.Hindemith, V.d'Indy, B.Walter, E.Kleiber, 
B.Mo�nari, A.Kraus , O.Kiemperer, 
A.Rubinstein, S.Prokofief, A.Honegger, 
İ.Stravinsky, C.Much, G.Szell gibi birçok 
ünlü isim bu orkestrayı misafir şef olarak 
yönetmiştir. I. Dünya Savaşı'ndan sonra 
şef kürsüsünde yer alan VTalich'in 
idaresinde başan kazanan ve II. Dünya 
Savaşı'ndan sonra önce Kare! Aneeri'in 
yönetimindeki çok başanit konser turneleri 
ile giderek ünlenen Orkestra'yı daha 
sonra, 1968'de Vaclav Neumann 
yönetmeye başlamıştır. Neumann 
yönetimindeki Orkestra sadece Avrupa'da 
degil ABD, Kanada, Çin, Japonya, Yeni 
Zelanda ve Avustralya'da konserler vermiş, 
dünyanın sayılı uluslararası festivallerinde 
ömegin Prag, Salzburg, Viyana, Hollanda, 
Bergen, Stockholm, Helsinki, Budapeşte, 
Berlin ve Lucem'de yer almıştır. Konuk 
şefler arasında Zdenek Kosler, Jiri 
Belohlavek ve Libor Pesek orkestra ile 
başanlı konserler vermişlerdir. Aynca savaş 
sonrası ünlü şefler J.Barbirolli, L.Bemstein, 
K.Böhm, L.Stokowski, A.Ciuytens, 
I.Markewitch, PKiecki, H.von Karajan, 
C.Abbado konuk şef olarak bu orkestrayı 
yönetrnişlerdir. ürkesiranın yurtiçi ve 
yurtdışında yaptıgı sayısız plaklar 
uluslararası başan kazandı ve "Grand Prix 
du Disque de lhademie Charles Cross 
Paris", Nippon Columbia'nın Altın Plak ve 
Viyana "Flötenuhr" gibi ödülleri aldı. Son 
başanlı plak yapımiarı arasında Dvorak, 
Mahler, Prokofief ve Martinu'nun tüm 
senfonileri bulunmaktadır. 



LİBOR PESEK 
1933'de dogan Libor Pesek Prag Müzik 
Akademisi'ndeki c;w-enimi sırasında bir 
c;w-enci caz orkestrası kurarak ilk 
denemelerini başlattı. öW-enimini 
tamamladıktan sonra, 1956'da Pilsen 
Balesi'nde, sonra da Prag Ulusal 
Tiyatrosu'nda korepetitör olarak çalıştı. 
1959'da "Oda Armoni Toplulu!ju" adlı bir 
nefesli çalgılar grubu kurdu ve başta Prag 
Ilkbahar Festivali olarak çeşitli Avrupa 
festivallerine bu toplulukla kabldı. Oda 
müzi!ji çalışmalannı 1965-69 yıllan 
arasında kurup yönetti!ji "Sebastian 
Orkestrası" ile geliştirdi. Yaylı ve üflemeli 
çalgılardan oluşan bu orkestra ile 1968'de 
yapb!jı Alben Berg'in Oda Konçertosu 
plıiijı ile "Grand Prix de Disque" ödülünü 
kazandı. 1963-69 yıllan arasında Teplitz'de 
Kuzey Bohemya Senfoni Orkestrası'nı, 
1969-75 arasında Leuwarden'de Hollanda 
Frysk Orkestrası'nı ve Enschede 
(Hollanda) Overijssels Filarmoni 
Orkestrası'nı yönetti. Sanat yaşamındaki 
önemli aşamalardan birini de 1970-77 
arasında şefli!jini yapbijı Çek Pardubice 
Orkestrası'yla verd@ düzenli konserler ve 
doldurdu!ju plıik oluşturdu. Bu arada 
Avrupa'nın önemli müzik merkezlerinde 
konserler yönetti. Libor Pesek önemli Çek 
orkestralannın -Çek Filarınoni, Slovak 
Filarınoni, Prag Senfoni gibi- yöneticili!jini 
yapb ve 40'dan fazla plıik doldurdu. 

MOZART: 
SENFONİ No.38 
Hayabm besleeilikle kazanmak için 1781 
yılında Viyana'ya yerleşen Mozart yeniden 
senfonik müzik yazmaya ancak 1786 
yıllannda başlayabildi. 38 numaralı Re 
Majör Senfoni de aynı yıl bestelendi ve ilk 
seslendiTilişi 19 Ocak 1787'de "Figardnun 
Dü!jünü" Operası'nın sahneye konulması 
için gitti!ji Prag'da yapıldı. Viyana'da 
sadece 9 kez oynanan ve Mozart için 
daima bir umut kaynaijı olan "Figaro" 
Prag'da başan kazanmış, defalarca temsil 
edilmişti. Re Majör Senfoni de Praglı 
müzikseverler tarafından çok be!jenildi ve 
besteci Prag Operası için "Don 

Giovanni"yi yazma teklifini aldı. Bu 
nedenle "Prag Senfonisi" adını alan 
eserin, 4/4'lük ölçüdeki Re Majör tondaki 
birinci bölümü uzun ve törensel bir Adagio 
ile başlar. Daha sonra minör !onda 
duyulan tema "Don Giovanni"den çizgiler 
taşır. Allegrddaki tema ise iki bölümden 
kuruludu�: Birincisi yalnız yaylıçalgılarda 
duyulur. Ikincisi ise terzetler (küçük üçlü) 
halinde fagotlarla yansıbbr. Ikinci bölüm 
6/8'lik ölçüdeki Sol Majör tondaki 
yumuşak ve duygulu Andante'de 
trompetler ve timpani yoktur. Ana tema 
minör tona geçerek acılı bir yakanş 
havasına bürünür. Çekingen bi�ş. 
bölümün şiirsel havasını arttınr. Uçüncü 
bölüm 2/ 4'lük ölçüdeki Re Majör Presto 
Finale ise Mozart stili için şaşırbcıdır. 
Alışılmış Menuetto bölümünün olmayışı 
nedeniyle eser "Menuettdsuz Senfoni" 
diye de anılır. Nefesli çalgılann ustaca 
yazılmış partileri, çevik fagot partileri 
eşli!jinde duyurulan çocukca neşeli havası 
ile ilgi çeker. Durmak bilmeksizin sürüp 
giden acelecilik Mozart'ın ruhunun 
huzursuzlu!junu, !aşıp kabarınasını yansıbr. 
(Süre 27') 

SfRAUSS: DON JUAN 
Ilk kez 1889 yılında Weimar'da 
seslendirilen "Don Juan" besleeiye ün 
kazandıran ilk eseri olmuştur. Ancak 
eserin ilk yorumu problemli olmuş, 
Weimer Saray Orkestrası nefesli çalgılan 
grup şefleri fazla tiz notalan 
çıkaramadıklanndan yakınmışlar, nefes 
alabilecek susma aralan istemişlerdir. Ünlü 
Avusturyalı şair Nikolaus Lenau'nun aynı 
adlı şiirinden bölümler alınarak beslelenen 
eserin kahramanı çapkın bir lspanyol 
soylusu olan Don Juan'dır. Şairin dedi!ji 
gibi sadece kadın peşinde koşmaz, ancak 
kendi düşüncesine uygun bir kadını 
bulmak tutkusuyla yaşar. Zeki, şakacı, 
hem gerçekçi hem romantik, yalancı, atik 
ve kavgacıdır da. Elde etmek isted@ 
kadıniann kocalan veya akrabalanyla 
düello eder, öldürmekten kaçınmaz ama 
sonunda Şeytan'a teslim olur .Strauss Don 
Juan'ın bu birbirine zıt kişiliklerini ayn 
temalarla karakterize etmiştir. Mi Majör 
!onda Allegro molto con brio temposuyla 
kadans şeklinde yükselen ilk tema 
maceracı, kavgacı, kötü karakterdir. Ikinci 
tema onun ihtirasını, kadınlara 
düşkünlü!jünü yansıbr. Komo ile sunulan 
üçüncü tema zeki ve şakacı, romantik 
Don Juan'dır. Çekici ve güzel kadınlara 
"ilan-ı aşk"ı ise kemanın zarif ezgisiyle 
şekillenir. Bu arada yan !emalar, onun 
güzel kadıniann çevresinde daima yeni 
zaferler peşinde koşmasını çok açık ve 
canlı şekilde, adeta bir pantomim gibi 
gösterir. Lenau'nun şürinde olmayan 
Zerline, Donna Anna gibi kişilikler belirir. 
Bu arada obua solosu kızıl saçlı güzel 
Donna Elvira'yı canlandınr. Dört komonun 
sundu!ju kesit Lenau'nun şiirinden 
"Ruhum yeni fetihlere susadı; bu nabızda 
gençlik ateşi akbijı sürece ileri!" mısralannı 
belirler. Yan temalar gelişerek trompetlerde 
duyulan akorla trajik sona ulaşılır: Don 
Juan son düellosunda kendi iste!jiyle 
kalbinden vurulmuştur: Kanı akar, kalbinin 
abşı durur. Zafer arbk onun de!jildir. 
(Süre 17') 

D V ORAK: 
SENFONİ No. 7 
Çek besteci Antonin Dvorak'ın en büyük 
arzulanndan biri opera besleeisi olmak ve 
müzik tarihinde böyle anılmakb: ancak, 
yazdıijı dokuz senfoni ile "Senfoni 
Bestecisi" olarak ün kazandı. 
Senfonilerindeki numaralama yanlışlıkianna 
I. Senfoni'sinin kayboldu!junu sanarak 
ikinciyi ilk olarak kaydederek önce kendi 
neden olmuştu. Yayıncısı Simrock ise 
altıncıyı I. Senfoni olarak yayınlıyor, 7. 
Senfoni ise bu edisyanda iki numara 
olarak 1885'de basıhyordu. Besleeinin 
ismini Almanca ''Anton" olarak basan, 
Opus numaralannın sayısını kasten 
de!jiştiren, ona daima az para veren 
Simrock'tan Dvorak bu eseri için yalnızca 
bin mark almıştı. Sade ve dürüst bir insan 
olan Dvorak, bestecili!ji basit bir iş olarak 
görmuyor, ilhamını Tann'nın gönderdi!jine 
inanıyor ve bu nedenle de bir eserini 
tamamladıijı zaman partisyanun bitimine 
"Tannya şükür" ibaresini yazıyordu. LDndra 
Filarınoni Deme!ji'nin siparişi üzerine 13 
Aralık 1884 ile 17 Mart 1885 tarihleri 
arasında besteledi!ji 7. Senfoni'sinde 
Brahms'ın 3. Senfonisi'nin büyük etkisi 
sezilir. Gençli!jinde g�çimini güç sa!jlayan 
besleeiye Avusturya lmparatorlu!ju'nca 
burs verilmesine Brahms ön ayak olmuş, 
eserlerinin kendi yayıncısı Simrock'ta 
basılmasını sa!jlamış ve müzik dünyasında 
tanınmasına yardım etmişti. Dvorak'ın 
Brahms'a duydu!ju saygı ve sevgi, bu 
arada annesinin ölümü onun bu senfoniyi 
de!jişik duygularla yazmasına neden oldu. 
Ilk kez LDndra'da 22 Nisan 1885'de 
besleci yönetiminde seslendirilen ve acı, 
ihtiraslı, ciddi temalan, karanlık arınonisi 
yüzünden di!jer senfonilerine hiç 
benzemeyen eser "Patetik" olarak da 
adlandınbr. Ancak bu ciddi ve karamsar 
hava, müzik de!jerinin üstünlü!jüne ra!jmen 
senfoninin fazla yaygınlaşmasını önlemiştir. 
Birinci bölüm 6/8'lik ölçüdeki Allegro 
maestosdda sakin, karanlık tema viyola ve 
viyolonsellerle duyurulur. Buna, bir 
Brahms liedi havasındaki tema karşı çıkar. 
Ikinci bölüm, 4/4'lük ölçüdeki Poco 
Adagio derin lirizmi ile seçkinleşir. Basit 
ezgi önce klametle duyurulur, onu flüt ve 
obua izler. Daha sonraki melankolik 
temayı keman ve viyolonseller sergiler. 
Adagio, biçim ve atmosfer yönünden 
Beethoven'in 9. Senfonisi'nin a!jır 

· 
bölümünü andırır. Üçüncü bölüm, 6/4'lük 
ölçüdeki ve Vivace temposundaki, şakacı 
olması gereken Scherzo yine ciddidir. 
Bohemya halk ezgilerinin sa!jlam karakteri 
senkoplu ritim ve coşkulu vurgulamalarla 
gelişir. Orta bölümdeki sakin, pastoral 
hava sonra yine coşar, gürültülü bir Coda 
ile biter. Dördüncü bölüm 4/4'lük 
ölçüdeki, Allegro temposundaki Final'in 
ciddi birinci teması ve flüt ile obualann 
sundu!ju dramatik ikinci temadan sonra 
La Majör !onda viyolonsellerle belirtilen 
sıcak ve avutan üçüncü tema sanki 
karanlık ve trajik esere mutlu bir sonia 
çözüm getirir. (Süre 39') 
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DVORAK: 
KEMAN KONÇERTOSU 
Çek besteci Antonin Dvorak Keman 
Konçertosunu 1879 yılı yaz aylannda 
Simrock Yayınevi'nin iste�i üzerine 
besteledi. Yayınevi "Siav Danslan"nın 
kazandı�ı başan üzerine müzik dünyasında 
tanınan besleeiye bu siparişi vermişti. 
Daha sonra ünlü kemancı Joseph 
Joachim'in daveti üzerine Berlin'e giden 
Dvorak kemancı ile uzun süre 
konçertonun üzerinde çalışb. Son şeklini 
1882'de alan ve Joachim'e ithaf edilen 
eser, düzeltmelerin iki yılı aşkın 
sürmesinden çıkan tartışma dolayısıyla 
sanatçı tarafından hiç çalınmadı. Konçerto 
ilk kez Frantişek Ondriçek tarafından 14 
Ekim 1883'de Prag'da seslendirildi. 
Kemanın olanaklannın çok uygun bir 
şekilde de�erlendirild@ bu ateşli eser, 
Bohemya renklerini taşıyan klasik bir 
yapıda kurulmuştur. Bir müzik 
eleştirmeninin Dvorak'ın Çek köyünün 
havasını bir Beethoven Sonab'nın ruhuyla 
yansıtb�ını söylediili Konçerto, 1900 
yılianna kadar çok popüler olmuştu .. . 
Birinci bölüm 4/4'lük ölçüde La minör 
tondaki Allegro ma non troppo'da, 
orkestranın ritmik açışından sonra kemanın 
lirik ve rapsodi üshlbundaki kısa kadansı 
girer ve çift temanın önce birincisi, sonra 
hemen ikincisi duyulur. Bazen Brahms'ı 
andıran romantik ve etkili yan temalar 
orkestrada ve solistin ustaca işleyişiyle 
özellikle kemanda gelişir. Ara vermeden 
geçilen ikinci bölüm, 3/8'1ik ölçüdeki, Fa 
Majör tondaki Adagio ma non troppo bir 
halk ezgisi gibi sade, lirik ve içtendir. Solo 
keman büyük bir konirast zenginiiili ile 
ustalı�nı gösterir. Özellikle kemanla 
komonun şiirsel diyalogu ayn bir 
güzelliktedir. Üçüncü bölüm, 3/8'lik 
ölçüde başlayan La Majör tondaki Finale 
'AIIegro giocoso' üç bölüm arasında ulusal 
müziili en çok yansıtandır. Ana tema, bir 
Bohemya dansı olan Furiant üzerine 
Rondo biçiminde kuruludur. Bu dansın 
sakin ve çabuk ritimler arasındaki 
deilişkenli�i bölümü daha da çekici yapar. 
Finalde aynca Re minör tonunda, bir Slav 
�kısı türü olan Durnka da kullanılmışbr. 
Once ezgisi duyulan Durnka arpejlerle 
orkestra eşliilinde işlenir ve gittikçe 
canlanır. Melodinin ritrnik ve virtüozca 
de�erlendirildiili bölüm coşkuyla sona erer. 
(Süre 33') 

MAHLER: 
SENFONİ NO.l 
Müzik dünyasında orkestra şefi olarak ün 
kazanan, 1888'de Budapeşte Kraliyel 
Operası, 1891'de Hamburg Orkestrası, 
1897'de Viyana Operası, 1907'de New 
York Metropolitan Operası şefliklerini 
yapan Mahler'in çeşitli besteleri arasında 
en önemlileri senfonileridir. Dokuz senfoni 
yazan, onuncuyu tamamlamadan bırakan 
Mahler ancak yüzyılımızın ikinci yansında 
müzikseverlerce tanınmaya başlandı. 
Senfonilerinde olaylan deilil, yaşam ve 
ölüm korkusunu, insan varlı�nın yalnızlı� 
ile kuşkusunu, d�ayı anlamanın ıorlu�unu 
orkestranın geniş olanaklanyla araştıran 
Mahler, kökü romantizmde fakat modem 
ça�la yakından ilgili bir bestecidir. 1888 
yılında tamamladı�ı Jean Paul'ün "Titan" 
adlı romanından esiniendiili 1 .  Senfoni'si 
de bir "Do�a ve İnsan Senfonisi"dir. Bir 
saate yakın süren eser 1889'da 
Budapeşte'deki ilk yorumunda "İki 
Bölümlü bir Senfonik Şiir" başlı�ıyla 
çalındı. Mahler, 1893 Hamburg ve 1894 
Weimar'daki seslendirilişlerinde ise, "Titan" 
adını verdi�i, aslında 5 bölümlü olan eseri 
ikiye böldü: İlk bölüm "Gençlik 
Günlerinden, Çiçekler, Meyva ve Diken 
Parçalan", ikinci bölüm ise "İnsanlık 
Komedyası" olarak aynnblı bir açıklama ile 
konser dinleyicilerine sunuldu. Ancak 
eserin yanlış anlaşıldı�ını görünce 
açıklamalan kaldırdı. 
4/4'lük ölçüdeki, Re minör tonda 
başlayan ve "İlkbahar ve Sonsuzluk" . 
başh�ını taşıyan birinci bölüm "A�ır. Sürekli 
(D�anın Bir Sesi Gibi) " temposu ile 
belirlenmiş. Bölüm d�anın, bu aynı 
sürekiilikle giden a�r ve esrarlı sesiyle 
sabahın erken saatinde uyanışını 
canlandırır. Yaylıçalgılann armonik sesle 
duyurduklan bu hava, sesi uzaktan gelen 
bakır üfleme çalgılann guguk kuşlannı 
yansıtmasıyla renklenir. Sonra komolann 
çaldı� basit bir sabah ezgisi belirir. Daha 
sonra bu bölüme Mahler'in "Bir Gezgin'in 
Şarkılan" adlı eserinde kullandı�ı "Bu 
sabah tarlalarda gezdim" şarkısının teması 
hakim olur. Hayata ve d�aya ba�lılı�n 
işlendi�i bu şarkı, aydınlık, tasasız 
karakteriyle kendine ba�lı yan temalarla 
gelişir. İkinci bölüm 3/4'lük ölçüde, La 
Majör tonda başlar. "Güçlü bir hareketle, 
ancak çok hızlı deilil" temposuyla bu 
Scherıo bölümü, daha çok Vals ile 
Laendler kanşımı bir dans havasındadır. 
Problemsiz olarak gelişir. Bas partisi 
üzerinde neşeli bir Laendler ezgisi yükselir. 
Sevimli ve pastoral Trio bölümünde de 
sezilen Alp yöresi atmosferi bölüme 
egemendir. Ilk yorumlarda kullanılan 
orijinal başlı�ı "Pupa Yelken"e uygun 
şekilde bölüm sona erer. 4/4'1ük ölçüdeki, 
Re minör tondaki 'Törensel ve ölçülü, 
sürüklenmeden" tempo belirlemesiyle 
başlayan üçüncü bölüm (İnsanlık 
Komedyası) 17.  yüzyıl ressamı Jacques 
Callot'un "Avcının Cenaze Töreni" adlı 
gravüründen esinlenilmiştir. Şakacı aynı 
zamanda korkulu bir rüya gibi, hayvanlar 
avcının tabulunun çevresinde toplanmışbr: 
Tavşanlar flamalar taşımakta; kedi, karga 
ve baykuşlardan kurulu bando takımı 
cenaze marşını çalarken, di�erleri a�ır 

adımlarla yürümektedir. Cenaze marşı, 
herkesin bildi�i kanon biçimindeki ünlü 
çocuk şarkısı "Fnhes Jacques" alaycı bir 
üslupla çalınır: Timpaninin kısık vuruşlan 
eşliilinde kontrabas ve viyolonselin sürdinli 
olarak duyurduklan marş, sürekli 
tekrarlanır. Tema di�er çalgılara da geçer. 
Beliren karşı temaya timpani ve ziller de 
kablır. Kanonun tekranyla yaratılan 
monoton hava, bölümün ortasında zarif 
bir ezgi ile kesilir: Bu ezgi, yine bestecinin 
"Bir Gezgin'in Şarkılan"ndan "Yolda bir 
ıhlamur a�acı var" adlı liedidir. Ancak 
bölümün sonunda yine cenaze törenine 
dönülür. Mahler, kendi açıklamasıyla "Bu 
kötü bandonun yaratb� izlenirnin 
dünyanın çi�li�i, bayalı�, alaycılı�nı 
yansıtb�nı" belirtir. Ara vermeden, adeta 
ihtarsız giren dördüncü bölüm, yine 
4/4'lük ölçüdeki, "Fırtına hızında" tempolu 
fina! Do, Si, Re bemol, Fa, La bemol'den 
oluşan uyumsuz (disonans) tiz bir akorla 
başlar. Mahler bunu, "derinden yaralanmış 
bir kalbin haykınşı" olarak tanımlar. Bölüm 
besleeinin program açıklamasına göre 
"Cehennemden Cennete Geçiş"i 
canlandınr: "Varoluş cehennem, acının ve 
kederin aşılması da cennettir"; böylece 
eserin kahramanı zafere ancak ölümle 
ulaşacakbr. Vahşi hızla koşuşan 
yaylıçalgılann üstünde üfleme çalgılann 
marş motifi yükselir. Zarif ve hafif şekilde 
kemanlarda duyulan ikinci tema ise, sanki 
bir kurtuluş gibi birincisiyle konirast 
oluşturur. Kısa süren bu kurtuluş 
komolann tehdit üslubundaki tutkulu ve 
güçlü bir motifiyle kesilir. Fırbna bir ara 
durulur; Re Majör tonda parlak, içaçıcı 
d�a motifi belirir: Birinci bölümdeki bu 
d�a temalannın yeni biçimde işlenişiyle 
ve yedi komonun törensel bir coşkuyla 
sundu�u zafer havasıyla eser sona erer. 
(Süre 54') 
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8is 

Bu bira 
konser salonlarını, 

ti�tro kulislerini sever, 
baleye, dansa bayılır. .. 

Carnegie Hall'den Royal Albert Hall 'e 
bütün ünlü salonların fuayelerini 

görmüştür Kutu Bira. 
New York Fılarmoni'yi mutlaka izlemiştir 

Dansın, balenin çeşidini bılir 

Şimdi Türk sanatseverleriyle el sıkışıyar 
Tanışın onunla, vazgeçemeyeceksiniz. 
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JEAN-FRANÇOIS PAILLARD 
ODA ORKESTRASI 
JEAN-FRANÇOIS PAILLARD 
CHAMBER ORCHESTRA 
• 22.6. 1986 • 18.30/6.30 pm • Aya İrini 

Şef/Conductor : 
Jean-François PAILLARD 

J.J.MOURET (1682-1 738) 
Oda Konçertosu 
Mi Majör Op.30 No.l 
Chamber Concerto in 
E Major, Op.30 No.l 
Ouverture 
Venissienne 
Air 
Passepied I, ll 
Tambourin I, l l  
Chaconne 

C.DEBUSSY (1862-1918) 
6 Epigraphes Antiques 
No.l,  Pour lnvoquer Pan, 

Dieu du vent d'Ete 
(Yaz Rüzgarı Tanrısı 
Pan'ı Çağırmak İçin) 

No.2, Po ur un Tombeau Sans N om 
(İsimsiz Bir Mezar İçin) 

No.3, Pour que la Nuit soit Propice 
(Bereketli Bir Gece İçin) 

No.4, Pour la Danseuse aux Crotales 
(Zillerle Danseden Dansöz İçin) 

No.5, Po ur l'Egyptienne 
(Mısırlı Kadın Için) 

No.6, Pour Remercier la Pluie au Matin 
(Sabah Yağmuruna Teşekkür İçin) 

(Orkestra düzenlemesi/Orchestral 
arrangement:Jean-François PAILLARD) 

ARA/INTERMISSION 

A.VIVALDI (1678-1741) 
2 Viyolonsel için Konçerto 
Sol minör 
Concerto for 2 Cellos in G minor 
Allegra 
Largo 
Allegra 
Solistler/Soloists: 
Jean-Claude GERIN, 
Carlos BEYHIS 

A.VIVALDI 
Keman Konçertosu 
Mi Majör, Op.3 No.l2 
Violin Concerto in 
E Major Op.3 No.l2 
Allegra 
Largo 
Allegra 
Solist/Soloist: 
Gerard JARRY 

A.VIVALDI 
4 Keman için Konçerto 
Si minör Op.3 No.IO 
Concerto for 4 Violins 
in B minor, Op.3 No.IO 
Allegra 
Largo 
Allegra 
Solistler/Soloists: 
Gerard JARRY 
O.AGUERGARAY 
E.ROBERT 
O.JUNG 

JEAN-FRANÇOIS 
PAILLARD ODA 
ORKESTRASI 
ı953'de kurulan Orkes1ra özellikle ı7. ve 
ı8. yüzyıl müzi�nin, yeniden 
canlanmasında önemli bir rol oynadı. Bu 
arada ı 9. yüzyıl yay lı çalgılar m üzi!ji ile 
çaijdaş müziije de repertuarlannda yer 
veren Topluluk, ünlü korolar eşli�nde 
Vivaldi, Bach, Haendel, Haydn, Mozart, 
Schubert, Rameau gibi bestecilerin koral 
eserlerini seslendirdi. 
Seçkin ı3 müzisyenden kurulu olan 
Orkes1ra yılda otuzdan fazla konser 
vermekte, yurtdışına sürekli tumeler 
yapmaktadır. JP.Rampal, A.Nicolet, 
l.Ois1rach, A.Grumiaux, P.R:ıurnier, 
S.Richter gibi ünlü solistlere eşlik eden 
Orkes1ra bugüne kadar 250'den fazla plak 
doldurmuş, "Charles Cross", Uluslararası 
Edison,. Japonya Altın Plak ödüllerini 
kazanmıştır. 

Gerard JARRY 
ı3 yaşında Paris Ulusal Yüksek Müzik 
Konservatuan'ndan, en büyük ödüller 
olan Birincilik ve Şeref ödüllerini alan 
sanatçı ertesi yıl Uluslararası Marguerite 
l.ong-Jacques Thibaud Yarışması'nda 
Büyük Ödülü aldı. Kazandıijı bu büyük 
başan üzerine Fransa'nın en önemli 
senfoni orkestralan tarafından aranılan bir 
solist haline gelen Jarry Avrupa'nın diijer 
kentlerinde, Kuzey Amerika ve Japonya'da 
resilaller ve orkestra eşliijinde konserler 
vermeye başladı. Serge Collot ve Michel 
Tournus ile Fransız Yaylıçalgılar Üçlüsü'nü 
kuran sanatçı ı 971'de Paris 
Konservatuvarı'na keman profesörü olarak 
atandı. Sanatçı 1969 yılında Jean-François 
Paillard Orkestrası'na solo-viyolonist olarak 
katılmıştır. 

Bu konser IKTISAT BANKASI A.Ş.'nin deyerii 
katkıianyia gerçekleştirilmiştir. 

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



MOURET: 
ODA KONÇER10SU 
Fransa'nın Avignon kentinde doijan Jean
Josephe Mouret 25 yaşında Parise gitmiş. 
orada ün kazanarak önemli görevlere 
getirilmiş, saraylarda müzik yöneticiiiili 
yapmış, Tuillerie konserlerini düzenlemiştir. 
Ancak 1734 yılianna doijru bir di!jer 
Fransızın, J.PRameau'nun yıldızı 
parlayınca güç duruma düşmüş. fakir 
olarak Charenton'da ölmüştür. 
Ça!jdaşlannca "Zerafet Müzisyeni" olarak 
adlandınlan besteci enstrümantal müzikte 
yenilikler yapmış, orkestra yapısında çeşitli 
ses kombinasyonlan denemiştir. Operalar, 
bale müzikleri, motetler, lanlariann 
kullanıldı!jı orkestra süitleri ve çeşitli oda 
müzi!ji eserleri besteleyen Mouret'nin Oda 
Konçertosu bir süit şeklinde düzenlenmiştir. 
Törensel bir uvertürle başlayan eser, 
Venedik kentini yansıtan Venissienne ile 
devam eder. Aljır ve soylu Arya'yı, 
menuete benzeyen eski Fransız dansı olan 
iki zarif Passepied izler. Daha sonraki 
Tambourin, Mouret'nin doijdu!ju bölge 
olan Provence'ın kendine özgü dansıdır. 
2/4'1ük ölçüdeki dansın o ça!jdaki 
be!jeni kazanan orkestra 
düzenlemelerinde, bas çalgılar notalan 
tekrarlayarak vurma çalgılan taklit 
ederlerdi. Süit, eski İtalyan ve İspanyol 
danslanndan kaynaklanan 3/ 4'1ük ölçüde, 
a!jır ve törensel tempodaki Chaconne ile 
sona erer. Yine 18. yüzyılda bestecilerin 
operalannı veya orkestra eserlerini bu 
dansla bitirmeleri adet olmuştu. 

DEBUSSY: 
EPIGRAPHES ANTIQUES 
Claude Debussy 1900 yılında, yakın 
arkadaşı şair Pierr�-Louys'in eski Yunanlı 
kadın ozan Bililis'den tercüme etti!jini iddia 
etti!li "Les Chansons de Bilitis" {Bilitis'in 
Şarkılan)" adlı 143 şiiri kapsayan 
eserinden 12 tanesini iki flüt, iki arp ve 
çelesta için, sahnede okunacak bu şiiriere 
eş lik edilmek üzere besteledi. Daha önce 
de, 1897'de üç şiiri şan ve piyano için 
yazmıştı. 1914 yılında da bu malzemeleri 
de!jerlendirerek "6 Epigraphes Antiques {6 
Antik Yazıt)"ı dört el piyano için 
düzenledi. Debussy her Epigraphe'a 
Louys'in şiirleriyle ilgili bir başlık yaıı:lı; 
tasvire, anlatıl!lll de!jil de ça!jnşıma önem 
verilen yu!'l!iJşak dokulu, uyuşturucu, 
esrarlı, bilmece gibi bir havası olan müzik, 
çok moda! olarak bestelenmiş ve sanki 
ipnotize eder gibi bir etki yapmakta. Ilk 
orkestra düzenlemesini 1932 yılında ünlü 
şef Emest Ansermet'nin yaptı!jı eserin bu 
konserde dinleyece!jimiz orkestra 
düzenlemesi ise Jean-François Paillard'a 
ait. 
Antik Ege'nin havasını özentiden uzak. 
sade bir biçimde yansıtan bu alb parçanın 
bir süit olarak düşünüldü!jü, tonalitelerin 
ve tempolann uyumundan, hatta son 
parçanın birincisinin temasıyla sona 
ermesinden anlaşılmaktadır. lik parça "Yaz 
Rüzgan Tannsı Pan'ı Ça!jırrnak Için" 
başhijını taşıyor. Şiirin sözleri şöyle: 
"Selenos'la ben rüzgarla titreyen bir zeytin 
a!jaanın yuvarlak gölgesinde sürülerimili 
gözleyerek Pan'ı çaljıran bir kır şarkısı 
·söylüyoruz. Zaman y�vaşça geçmekte, bir 
karta! gökte süzülmektedir." Pan'ı ça!jıran 5 
notalı bir flüt ezgisi eserin girişini belirler. 
Debussy burada eski Yunan Dor gamını 
kuUanmışbr. "İsimsiz Bir Mezar" başlı!jını 
taşıyan ikinci parçada, küçük bir tarlanın 
ortasındaki mermer mezan şaire gösteren 

genç kız. onun annesinin sevgilisine ait 
oldu!junu söyler. Üzerinde "Beni ayıran 
ölüm de!lil. çeşmenin Nimfe'leri (peri 
kızları)dir. İsmimi söylemeyece!jim" yazan 
mezar taşının karşısında uzun süre sessizce 
dururlar: ismini bilmedikleri bu ruhu 
cehennemin ortasından nasıl 
ça!jıracaklardır? .. Bu a!jır ve hüzünlü 
parçada da Debussy pan-flüt temasını, 
"Bir Pan'ın Ö!jleden Sonrasına Prelüd" 
başlıklı eserindekine benzer şekilde 
kullanmıştır. "Bereketli Gece İçin" 
ismindeki üçüncü parça daha canlıdır. 
"Birbirini kucaklamak ister gibi, çabuk, 
keskin hareketlerle dans edilmektedir. 
Dudaklan birbirine de!jer gibi olur; sırtsırta 
döndükleri zaman bile birbirlerini 
süzmektedirler. Gözlerindeki özlem, 
yüzlerindeki ateş tutkulu bir şarkıya 
dönüşür. Ansızın düşerler, yumuşak 
danslan yerde son bulur." Müzik gittikçe 
hızlanarak virtüoz kadansla sona erer. 
Dördüncü parça "Zillerle danseden 
Dansöz İçin" adındadır. Tutkulu ve kıvrak 
bir şekilde danseden kızı canlandınr. 
Beşinci parça "Mısırlı Kadın İçin" koket bir 
kadını canlandınr. Sessiz odalarda, 
hareketsiz, elleri dizlerinde kenetlenmiş 
oturmaktadır. Altıncı parça "Sabah 
Ya!jmuru İçin Teşekkür" başlıijını taşır. 
Gece geçmiş, yıldızlar uzaklaşmıştır. Bütün 
aşıklar evlerine gitmiştir. Şair bu satırlan 
sabah ya!jmurunun ya!jdı!jı kurnun 
üzerinde yazmaktadır. Yapraklar su 
damlalanyla a!jırlaşmıştır. Damlayan su 
tanecikleri şairin şarkılannda delikler açar. 
Genç kadınlar onu görmemezli!je gelir; 
yaşlılar ise unutmuşlardır. Ancak eniann 
çocuklan şairin mısralannı ö!jrenecek, 
Bililis'in şarkılannı söyleyeceklerdir. 
(Süre 16') 

VİVALDİ: 
2 VİYOWNSEL İÇİN 
KONÇER10 
Müzik dünyasında 1950'li yıllardan sonra 
yavaş yavaş tanınmaya başlayan ve 
ça!jında, kızıl saçlı oluşundan ötürü "Kızıl 
Papaz" olarak anılan Venedikli Antonio 
Vivaldi'nin de!jerini en önce Büyük Bach 
farketmiş, konçertolannda onun eserlerini 
örnek almıştı; Vivaldi'den esinlendi!jini bu 
eserlerinde belirtince Avrupa'da ilk kez 
Vivaldi'nin adı duyuldu. Gerçekten de 
formunun berraklı!jı ve tınısının renklili!ji ile 
seçkinleşen Vivaldi'nin eserleri ölümünden 
sonra bütün Avrupa kütüphanelerine 
daijılmıştı. 300 konçerto, 19 operayı da 
kapsayan büyük bir koleksiyon 1930'1u 
yıllarda bir Piemonte manastınnda 
bulunmuştur. Venedik'teki Kapelmaysterlik 
yılianna ait eserleri de bugün Torino 
Kütüphanesi'ndedir. 1948 yılınqa Fransız 
müzikolog Marc Pincherle onun bütün 
enstrümantal eserlerini tür ve tonalitelerine 
göre düzenlemiştir. Buna göre 454 
konçerto, 23 senfoni, 75 sona!, çeşitli çalgı 
için olmak üzere 554 eser vardır. 
Bunlardan viyolonsel için 6 tane sona! 
{0p.l4), 27 tane konçerto bunların 
içindedir. İki Viyolonsel için Sol minör 
Konçerto, Pincherle'e göre 411 numarayı, 
Fanna'ya göre de III/2 sayısını taşır. İki 
solo çalgıdan başka, yaylıçalgılar ve sürekli 
bas için yazılan eser, geleneksel hızlı-a!jır
hızlı bölümlerden oluşmuştur. Çekici ve 
virtüoz yapıdaki iki hızlı bölüm arasında 
lirik ve duygusal bir Large yer alır. 

VİVALDİ: 
KEMAN KONÇER10SU 
Usta bir keman vırtüozu olan Antonio 
Vivaldi'nin ilk yayınlanan 12 konçertosu 
''I..:Estro Armonico {Uyumlu Esin)" 
başlı!jını taşır. Opus 3 olarak numaralanan 
bu eserler 1711'de bestelenerek Teskana 
Büyük Prensi III.Ferdinando'ya ithat 
edilmiş ve 1712'de Amsterdam'da 
Estienne Roger tarafından yayınlanmıştır. 
Vivaldi bu konçertolan Venedik'te 
"Ospedale della Pieta {Genç Kızlar 
Yetimhanesi)"nde yöneticiyken yazmıştı. 
Fakir kıziann müzik eljitimi gördükleri bu 
yerde iyi bir orkestra ve koro vardı ve 
besleeinin görevleri arasında, her ay iki 
konçerto yazmak başta geliyordu. 30 yıl 
kadar çalıştı!jı yelimhanede yaylı ve nefesli 
solo çalgılar ile orkestra için yaıı:lı!jı 
konçertolann yorumuna kendi de 
katılıyordu. Mi Majör Konçerto, Opus 3 
I..:Estro Armonico'nun onikincisi ve son 
eseridir; aynı zamanda Fanna tarafından 
bestecinin 179. Keman Konçertosu olara!< 
belirlenmiş ve bundan başka, bir de 
Pincherle tasnifinde 240 numara olarak 
yer almıştır. (Bu kadar çok eser 
besteleyince uzmaniann o kadar numara 
vermesinin doijal karşılanması gerekirse 
de, bu karmaşayı bırakıp insanın kendini 
Vivaldi'nin müziljine bırakması daha doijru 
olacaktır) . Birinci bölüm 4/4'lük ölçüdeki 
Allegro, tüm orkestra ve solo çalgıyla 
başlar. Keman neşeli ve canlı bir melodi 
duyurur ve onu orkestrayla diyaloglarla 
geliştirir. Bölüm daha sonra Bach'ı andıran 
bir füg yapısı ve onu izleyen arpejlerle 
süslenir. Yine 4/4'lük ölçüdeki a!jır ve 
törensel ikinci bölüm Large, tutti ile 
duyurulan temayı kemanın duygulu bir 
şekilde şarkı söyler gibi {cantabile) 
yansıtmasıyla seçkinleşir. 3/ 4'1ük ölçüdeki 
Allegra fina!, canlı bir temayla tutti olarak 
girer. Kemanın akıa ve virtüoz solo 
partisiyle bu bölüm konçertonun en zarif 
ve güzel bölümüdür. {Süre 10') 

VİVALDİ: 
4 KEMAN KONÇER10SU 
Yine ''I..:Estro Armonico" adlı konçerto 
grubunun 10. Konçertosu olan 4 Keman 
için Si minör Korıçeıto Vivaldi'nin en çok 
tanınan eserlerinden biridir. Pincherle'nin 
148 olarak numaralandı!jı ve ünlü 
müzikolog Alfred Einstein'e göre, "bugün 
bile bizi heyecaniandıran Konçerto, yeni 
ses evreninin arayışı yolunda en ilgi çekici 
aşamalanndan biri olarak eski klasik 
üsh1bun soylu zirvesine ulaşmıştır:' Bach 
eseri bir ses aşa!jıya aklararak La minör 
!onda 4 klavsen ve yaylıçalgılar için 
uygulamıştır. (BWV1065). 
İlk bölüm 4/4'1ük ölçüdeki AUegro biri'nd 
ve ikinci kemanla başlar, onlara tutti'de 
üçüncü ve dördüncü keman da katılır. 
Karşılıklı diyaloglarla, tremololarla süren 
bölüm parlak bir şekilde sona erer. 
3/ 4'1ük ölçüde başlayan Large, {Largo
Larghetto-Largo) şeklinde üç bölmeye 
ayrılır. A!jır giriş ilk Large'dan sonraki 
oldukça hızlı Larghetto'da viyola ve 
baslann uzun tuttuklan notalar üzerine 
herhangi bir melodik cümle olmaksızın 
çeşitli arpejler geliştirilir. O zamanın 
dinleyicileri için alışılmamış olan bu üslOp 
bugün avant-garde {öncü) müzik olarak 
nitelendirilebilirdi. İkinci bölüm, üç ölçü 
süren çok kısa bir Large ile pianissimo 
şekilde söner ve 6/8'llk ölçüdeki, parlak 
bir dans havasıdaki Allegra'ya geçilir. Dört 
kemana da eş görevler düşen, soru-cevap 
şeklinde gelişen eser virtüoz bir şekilde 
sona erer. {Süre 10') 
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AMADEUS ÜÇillSÜ 1 TRIO 
Norbert BRAININ, keman/vialin 
Peter SCHIDWF, viyala/viala 
Martin WVETT, viyalansel/cella 

• 24.6.1986 • 18.30/6.30 pm • Aya İrini 

F. SCHUBERT 
(1 797-1828) 

L.van BEETHOVEN 
(1 770-1827) 

ARA/INTERMISSION 

W.A. MOZART 
(1756-1791) 

Üçlü, Si bemol Majör No.l ,  0.471 
Trio in B fiat Major, No.l D.471 
Allegra 

Keman, Viyola ve Viyolonsel 
için Serenad, Re Majör Op.8 
Serenade for Violin, Viola 
and Cello in D Major, Op.8 
Marcia. Allegra 
Adagia 
Menuetta. Allegretta 
Adagia-Scherzo. Allegra malta 
Allegretta alla Palacca 
Tema. Andante quasi Allegretta 
Marcia. Allegra 

Keman, Viyola ve Viyolonsel 
için Divertimento, 
Mi bemol Majör KV5()3 
Divertimento for Violin, 
Viola and Cello in 
E fiat Major, KV563 
Allegra 
Adagia 
Menuetta: Allegra-Tria 
Andan te 
Menuetta-AIIegretta-Tria I, ll 
Allegra 

AMADEUS ÜÇI.ÜSÜ 
Amadeus Üçlüsü dünyaca ünlü Amadeus 
Dörtlüsü'nün üyelerinden oluşmaktadır. 
Üçlü, Dörtlü'nün yo!jun konser tumelerine 
ra!jmen Avrupa, Kuzey ve Güney 
Amerika'da konserler vermekte, 
yaylıçalgılar üçlüleri için yazılmış eserleri 
yorumlamaktadırlar. En son olarak 
Deutsche Grammophon için Mozart'ın 
Piyanolu Dörtlüleri'ni piyanist Walter Klien 
ile doldurduklan plak, Viyana "Fiötenuhr" 
Ödülü'nü aldı. 
Topluluk bu yıl, tek bir sanatçı bile 
de!jişmeden 38. beraberlik yıllannı 
kutlamaktadır. Bu da yaylıçalgılar 
dörtlülerinin tarihinde bir rekordur. 
Topluluk ilk kez 1947'de biraraya gelmiştir. 
Üyelerinden üçü do!jduklan şehir olan 
Viyana'dan aynlarak lngilter�'ye 
yerleşmiştir. Cari Flesh'in ö!jrencisi olan 
Norbert BRAININ önce Max Rostal'in 
ö!jrencisi Siegmund NISSEL ve Peter 
SCHIDWF ile biraraya geldi; Londra'da 
viyolonselci Martin LOVETT ile 
tanışmalanndan sonra sürekli bir dörtlü 
kurma hayalleri gerçekleşmiş oldu. 
Yaptıklan başanlı çalışmalardan dolayı 
Dörtlü'ye İngiltere Kraliçesi tarafından OBE 
(Ordre of the British Empire)f Londra ve 
York Üniversiteleri tarafından da Fahri 
Doktorluk ünvanlan, Almanya Federal 
Cumhuriyeti'nce "Grosse Verdienstkreuz", 
Avusturya Hükümeti tarafından da 
"Ehrenkreuz. für Kunst und Wissenchaft" 
madalyalan verilmiştir. Deutsche 
Grammophon'un plak yayın dünyasının 
en büyük ödülü olan "Golden 
Grammophon" ödülünü kazanan Topluluk 
için Daniel Sno�an "The Amadeus 
Quartet-The Men and the Music 
(Amadeus Dörtlüsü-Adamlar ve Müzik)" 
adlı bir kitap yazmıştır. 

Bu konser ORGANIK KIMYA Sanayi ve Tic. 
A.Ş.'nin de�erli katlolanyla gerçekleştirilmiştir. 

This concert has been reaiUx!d thanks to a 
donation from ORGANIK KIMYA Sanayi ve 
Tic. A.Ş. 



SCHUBERT: ÜÇlÜ 
Franz Schubert'in piyanolu üçlüleri 
arasında az tanınan eserlerinden olan Si 
bemol Majör Üçlü ı8ı6 yılında 
bestelendi. Eser, kendini bulma yolunda 
ilerleyen 19 yaşındaki bestecinin, ögretmen 
yardımcısı oldufju günlerinde yazdıfjı ilginç 
bir örnektir. O yıllara kadar ıs dörtlü, 3 
senfoni, koro parçaları, lledler, danslar, 
piyano için iki sona! besteleyen Schubert, 
senfoninin büyük formu için gerekli plan 
çalışmalannı oda müzifji yazarak 
gellştirdifjini bellrtmişti. Ancak ı8ı6 
Eylül'ünde yaylılar üçlüsü için yaptıfjı ilk 
denemesinde yalnız bir bölüm (Allegro) 
yazabilmişti. Daha sonra ancak ı890'da 
bir Andante sostenuto bölümü eklenerek 
basılan eser problemsiz, kolay dinlenebilen 
"Hausmusik (Ev Müzifji)" türünde bir 
gençUk ürünüdür. (Süre 8') 

BEETHOVEN: SERENAD 
ı 796 yıllannda bestelen en Serenad, 
Haydn ve Mozart gibi bestecilerin güzel 
örneklerini verdikleri Divertimento veya 
"Cassation" tipinde, melodik buluşlan, ' 
zengin kontrastlan, detaylannın 
karakteristifji ile kolay dinlenilen ve 
anlaşılan bir eserdir. Birinci bölüm Fransız 
stilincieki marş, müzikçilerin serenacl 
yapılan yere gelişlerini simgeler (Serenad 
biterken duyulan aynı marş bu kere 
müzikçilerin aynlışını belirler ). Bunu izleyen 
3/4'lük ölçüdeki neşeli bir Adagio 
Serenacl'ın kendisidir. Bu arada bölümün 
ortasında "Aşık" iç çekişini duyuracak 
fırsatı bulur. Viyolonsel arp şeklindeki 
arpejleriyle hülyalı bir hava yaratır. Haydn 
stilinde tipik bir Avusturya Menuetto'su, 
zarif bir Trio'ya dans ederek ulaşır. Bir 
pizzicato-coda ile dördüncü bölume 
Adagidya geçilir. Re minör tondaki 
karanlık, hüzünlü Adagio ile Re Majör 
tondaki parlak Schel7X) üç kez yer 
defjiştirerek çekici bir atmosfer yaratılır. 
Ancak, Pianissimo tınısıyla son söz 
Adagidda kalır. Beşinci bölüm Allegretto 
alla Polacca Fa Majör tonda ve 3/4'lük 
ölçüde bir polonezdir. Altıncı bölümde 
Mozart'a has sevimlllikte bir tema dört kez 
çeşitlemelerle (önce 6/8'llk çevik bir 
Allegro, sonra da 2/ 4'lük llrik bir Adagio) 
duyulur. Eser, müzikçilerin marşla vedasıyla 
sona erer. (Süre 27') 

MOZART: DİVERTİMENTO 
Mozart hayatının son yıllannda, ı 788 
yazında yazdıfjı bu ilginç, olgunluk çafjı 
eserini kendisine paraca çok yardım eden 
Viyanalı tüccar Michael Puchberg'e ithaf 
etti. Eser, Puchberg'in evinde verilen 
müzik akşamlan için düşünülmüş ve 
Divertimento ( = Efjlence Müzifji) adı 
verilmişti. Bölümlerinin dizillşi (hızlı 
başlangıç ve bitiş, iki afjır bölüm, iki 
menueti ile) bir efjlence müzifji gibi 
gözükınesine ve son üç bölümün halk 
ezgilerine benzemesine rafjmen gerçek bir 
Oda Müzifji eseridir. 32 ölçü süren ezginin 
uzunlufjuyla o gün için çafjdaş anlamda 
yazılmış ve Mozart'ın -tamam olarak
yaylıçalgılar için besteledifji tek üçlü olan 
Divertimentdda üç çalgı eşit şekilde 
defjerlendirilmiştir. İlk bölüm Allegra sona! 
kalıbındadır; üçlü bir akorla başlar. Sonra 
iki tema ve tamamlayıcı motif sergilenir 
(exposition) ve bitiş motifincieki kontr
melodi, viyolonsel ve keman arasında çifıli 
kontrpuan olarak defjişir. İkinci bölüm 
Adagidda, ilk bölümün üçlü akoru 
yükselen bir şekilde tekrarlanır ve bu iki 
bölüm arasında temalik bir bafj oluşturur. 
Adagio da bir sona! formundadır; ancak, 
ikinci tema yerine, viyolonselln üçlü 
akarunu keman alarak defjişimlere 
götürür. Üçüncü bölümün Menuel ve 
Tridlanyla Divertimento havası belirir. 
Dördüncü bölüm Andante, çekici dört 
çeşitlernesiyle bir "Haydn · 
Divertimento"sunu anımsatır: Bu dört 
çeşitlernede Mozart alışılmamış bir şekilde 
her bölmenin tekrarını defjiştirir. Bu 
çeşitlernelere temel olan basit ezgiyi, 
ömefjin üçüncü minör çeşitlernede oldufju 
gibi, o kadar serbestçe defjiştirir ki, 
dinleyen başka bir ezgi sanabillr.Ana 
temanın esas notalanndan gelişen son 
çeşitierne önce viyolada koral bir ezgi 
olarak duyulur; sonra, keman ve 
viyolonselde çabuk pasajlar halinde 
gellştirillr. Beşinci bölümün Menuel ve 
Tridlan ise eski serenacl gelenefjine göre 
yazılmıştır ve ilerde Schubert'in 
besteleyecefji Alman Danslan'nı anımsabr. 
Serbest rondo formuyla yazılmış son 
bölüm Allegrdda minör tondaki 
modülasyonlan ve canlılıfjı ile parlak bir 
bitiş safjlar. (Süre 39') 
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SCHUBERT AKŞAMI 
"SCHUBERTIADE" 
• 26.6.1986 • 18.30/6.30 pm • Aya İrini 

Paul BADURA-SKODA 
piyano/piano 

Renate HOLM 
soprano 

Boris PERGAMENSCHIKOW 
viyolonsel/cello 

Franz SCHUBERT DÖRTI.ÜSÜ/ 
QUARTET 

Florian ZWIAUER 
1. keman/violin 

Harvey THURMER 
2. keman/violin 

Hartınurt PASCHER 
viyola/viola 

Vincent STADLMAlER 
viyolonsel/cello 

Bu konser ORIENT SAATLERİ'nin değerli 
katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 
This concert has been realized thanks to a 
donation from ORIENT SAATLERI. 

Sanatçı/ann ulaşımı AVUSTURYA 
HAVAYOLLARI'nın değerli katkılany/a 
gerçekleştirilmiştir. 
The Artists have been flown in by courtesy of 
AUSTRIAN AIRLINES. 

Genellikle bestecilerin yakın çevrelerinde 
eserlerini ilk kez duyurduklan arkadaş, aile. 
sevgili gibi kişiler olur. Schubert'in de çok 
yakın bir arkadaş çevresi vardı. Viyana 'nın en 
yetenekli kişileri, sanatçılan onun candan 
dostuydu ve çevresi bu "Schubert'çi" grupla 
sanlmışb. Leitner, Mayrhofer, Baurnfeld, 
Schober gibi şairler ona hem değerli şiirlerini 
getiriyorlar, hem de Heine, Goethe, Schiller, 
Shakespeare'in eserleriyle tanışmasını 
sa{jlıyorlardı. Teltscher, Kuppelwieser, Schwind 
gibi ressamlar ise onun günümüze de kalan 
portrelerini yapıyorlardı. Bu resimlerde besfeci 
ve arkadaşlan gezintilerinde, samimi 
top/anb/annda genellikle Schubert şarkı 
söylerken, piyano çalarken gösteriliyordu. 
Gerçekten de bu Schubert'li toplanb/arda 
(SCHUBERTIADE) herkes müzik dinlemek, 
şarkı söylemek, dans etmek istiyordu. 
Schubert genellikle küçük piyano eser/erini, 
"Vals"ler, "Ecossaise"ler, "Galop"lar, '�Iman 
Dans/an'; "Laendler"ler çalıyor, güzel Viyana/ı 
hanımlar dansa kaldırılıyordu. Schubert kısa 
süren yaşamında bu "Schubertiade"lerle mutlu 
oluyor, yeni parçalar besteliyor aile ve sevgili 
yoklu{junu unutuyordu .. . 

PAUL BADURA-SKODA 
1927 'de Viyana'da doijan sanatçı, 8 yaşında 
Prof. Viola Thern ve Edwin Fischer'den piyano 
dersleri alma!;ja başladı. Fischer'in kişili�nin ve 
sanatçılı!;jının Paul Badura-Skoda üzerinde 
büyük etkisi oldu. 1949'da Furtwaengler ve 
Von Karajan tarafından "keşfedilen" sanatçı bu 
iki ünlü şefin orkestra konserlerine solist olarak 
katıldı. Bundan sonra ünü hızla arttı ve 
Avrupa'nın her ülkesinde konserler verdi. 
1962'de Avustralya ve ABD tumesine çıktı, 
daha sonra Güney Amerika ve Asya'da 
konserler verdi. Ülkemiıde de konserler vermiş 
olan sanatçının repertuan genelde Viyana 
klasik bestecilerinin eserlerini kapsamakla 
beraber romantik, geç-romantik ve ça!;jdaş 
yapıtlan da içermektedir. Sanatçının 
özelliklerinden biri de seçti� eserin ruhunu 
derinli�ne anlamak, besleeisi hakkında her 
türlü bilgiyi edinmektir. Viyanalı bestecilere 
duydu!;ju ilgi onu, Mozart'ın günümüze 
erişmemiş konçertolanna kadanslar 
bestelemeye ve Mozart ile Schubert'in yanm 
kalmış birçok bestelerini tamamlama!;ja 
yöneltrniştir. Tanınmış bir müzikolog olan eşi 
Dr. Eva Badura-Skoda'nın yardımıyla birçok 
eseri orijinal biçimiyle yayınlandı ve Mozart'ın 
piyano müzi!;ji hakkında makaleler ve bir kitap 
yazdı. Sanatçı 1970'de Beethoven'in 200. yılı 
dolasıyla besleeinin 32 piyano sonatını pla!;ja 
doldurdu ve bu sonaılan Meksiko City, 
Şikago, Paris, Viyana ve Baıselona'da çaldı. 
Paul Badura-Skoda, dostu ve meslektaşı Jörg 
Demus ile Alman Televizyonu için Beethoven 
hakkında program hazırladı; bu konuda bir de 
kitap yayınladılar. Sanatçının ça!;jdaş bestecilere 
karşı duydu!;ju ilginin bir örn� de, Frank 
Martin'in ona ithal etti� piyano konçertosunun 
dünya prömiyerini gerçekleştirmesidir. 



RENATE HOLM 
Berlin'de do!jan sanatçı dişçilik okuluna devam 
etligi sırada Maria lvogrün, Waltraud Waldeck 
ve Maria Hittoıfdan şan dersleri aldı. 1952'de 
Berlin'de bir şarkı yanşmasında birincilik 
kazandı ve müzikal bir filmde rol aldı. 
Kazand� büyük başandan sonra 1957'de 
Viyana'ya geldi ve "Volksoper"e girdi. Hubert 
Marischka Renate Holm'ü Oscar Strauss'un 
"Vals Rüyası"ndaki Helena rolü için angaje etti 
ve sanatçı için esere ilave edilen "Schwipsüed 
(Çakır Keyif Şarkısı)" bugün bile Renate 
Holm'un en çok sevilen yorumlanndan biridir. 
Daha sonra opera sahnelerinin en başanh 
sopranolanndan biri olan Holm Cenova, 
Londra, Brüksel ve Hamburg operalannda 
sahneye çıktı; 1961 ve 1964 yıllannda 
Salzburg Festivali'ne katıldı ve "Sihirli Flüt" 
operasında büyük başanyla oynadı. 
1961-1970 yıllan arasında Güney ve Kuzey 
Amerika tumelerini gerçekleştirdi. 1971 yılında 
J.S.Bach'ın "Kaffeekantate (Kahva Kantab)" ile 
Mahler'in 4.Senfonisi'nde büyük başan 
kazandı. Aynı yıl sanatçıya Avusturya 
Hükümeti'nce "Kammeısaenger (Oda Müzi!ji 
Şarkıcısı)" ünvanı verildi. Renate Holm 
1975'de Herbert von Karajan'ın daveti üzerine 
Salzburg Paskalya Festivali'ne kabldı. 

BORI S 
PERGAMENSCHIKOW 
1948'de do!jan sanatçı Leningrad 
Konservatuvan'nda e!jitim gördü ve büyük 
başanyla mezun oldu. Sovyetler Birü!ji ve 
Asya ülkelerinde birçok konser vermiş olan 
sanatçının ünü Çaykovski Uluslararası 
Yanşması'nda altın madalya kazanmasıyla 
birdenbire arttı. 1977'de Avrupa'ya yerleşen 
Boris Pergamenschikow halen Köln Müzik 
Yüksek Okulu'nda ders vermektedir. Viyana, 
Amsterdam, Zürih, New York, Roma, Buenos 
Aires, Berlin, Münih ve Hamburg gibi önemli 
merkezlerde orkestra eşli!jinde konserler ve 
resilaller veren sanatçı WoHgang Schneiderhan 
ve Paul Badura-Skoda ile beraber kurduklan 
üçlü ile Avrupa'daki önemli festivaliere 
kablmaktadır. Boris Pergamenschikow 
"Domenico Montagnana 1735 Venedik" 
yapımı bir viyolonsel ile çalmaktadır. 

FRANZ SCHUBERT 
DÖRTIÜSÜ 
1974'de Prof. Franz Samohyl tarafından 
Viyana Müzik Yüksek Okulu ö!jrencilerinden 
kurulan topluluk, aynı yıl Stockholm'da yapılan 
Avrupa Radyo Kurumlan Yaylıçalgılar 
Yanşması'nda birincilik ödülünü aldı. Bu başan 
üzerine uluslararası sanat karlyerine başlayan 
!opluluk Almanya, Hollanda, İngihere, Fransa, 
lsveç ve İsviçre'de konserler verdi. Viyana'da 
düzenlenen Schubert Festivali'nde besleeinin 
en öneı:nli dörtlülerini seslendiren topluluk, 
başanlı lngihere tumesinden sonra Avustralya 
ve Sovyetler Birli!ji'nde konserler vermiştir. 

Florlan ZWIAUER , 1954'de Viyana'da do!jdu 
ve Viyana Müzik Yüksek Okulu'nda Karl 
Baryili ve. Franz Samohyl'in ö!jrencisi oldu. 
1977'de Ustün Başan diplomasıyla mezun 
oldu. 1969'da "Jeunesses Musicales"de 1.  
Ödül, 1978'de "S�Izburg Uluslararası Mozart 
Yanşması"nda 2. Odülü aldı. 1983'den �ri 
Genç Alman Filarmonisi ile Viyana 
Konservatuvan'nda ders vermektedir. 
Harvey THURMER , 1955'de Knoxville 
(Tennessee, ABD)'de do!jdu. Bostan'daki New 
England Konservatuvan'nda Louis Krasner ve 
Dorothy Delay ile çalıştı ve ihtisas diploması 
ile mezun oldu. Daha sonra Sandor Vegh ile 
Mozarteum (Salzburg)da ö!jrenimine devam 
etti. Amerika'da Aspen, Tanglewood, 
Cleveland Müzik Festivalleri'ne katıldı. 1979'da 
T.anglewood Festivali'nde Joseph Silverstein 
Odülü'nü aldı. Avrupa, Kuzey ve Güney 
Amerika'da solist ve oda müzi!ji sanatçısı 
olarak konserler verdi. 
Hartmurt PASCHER, 1956'da Viyana'da 
do!jdu ve önceleri Viyana Müzik Yüksek 
Okulu'nda Klaus Maetzl ile keman çalıştı, 
daha sonra Franz Samohyl'den viyola dersleri 
aldı. Solist ve oda müzi!ji topluluklanyla 
turnelere çıktı, radyo ve TV için band 
doldurdu. Aynı zamanda besteci olan Pascher, 
1. Dörtlüsü'nü Franz Schubert Dörtlüsü'ne 
ithaf etti. Topluluk bu eseri pla!ja 
doldurmuştur. 

Vincent STADLMAlER , 1959'da Münih'te 
do!jdu ve Münih Richard Strauss 
Konservatuvan'nda e!jitim gördü; daha sonra 
da Kanada'da Vladimir Orloff ile çalıştı. 
1978'de Viyana Müzik Yüksek Okulu'nda 
Andre Navarra'dan ders aldı ve 1983'de Üstün 
Başan diplaması ile mezun oldu. Willia Pleeth, 
Heinrich Schiff, Esther Nyfenegger ile ihtisas 
yaptı. Münih Oda Orkestrası konserlerine solist 
olarak katılan sanatçı resitaller de vermektedir. 
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FRANZ SCHUBERT 
(1797-1828) 

•Piyano için 12 Vals 
12 Waltzes for Piano 
l.La Majör/A Major. 0.790/2 
2.Re Majör/D Major, 0.790/3 
3.Si minör/B min or, D. 783/5 
4.Sol Majör/G Major, 0.146/8 
5.Mi Majör/E Major, 0.145/12 
6.Mi Majör/E Major, 0.365/26 
7.Sol diyez minör/ 

G sharp minor, 0.790/6 
8.La bemol Majör/ 

A fiat Major, 0.790/7 
9.La bemol minör/ 

A fiat minor, 0.790/8 
10.Si bemol Majör/ 

B fiat Major, 0.790/9 
1l.Si minör/B minor, 0.145/10 
12.La Majör/A Major, 0.779/13 
Paul BADURA-SKODA 
piyano/piano 

• Yaylıçalgılar Dörtlüsü için 
Do minör Bölüm 
No. 12, Op.post 0.703 
Quartet No.12 in C minor 
"Quartettsatz", Op.post D.703 
Allegro assai 
Andan te 
Franz SCHUBERT DÖRTI..ÜSÜ/ 

QUARTET 

• Liedler Grup 1/Lieds Group I 
• Frühlingsglaube (Bahar inancı) 

Op.20 No.2, 0.686 
• Auf dem Wasser zu Singen 

(Su Üzerinde Şarkı Söylemek) 
Op.72, 0.774 

• Lied der Mignon 
(Mignon'un Şarkısı) 
Op.62, 0.87714 

• Geheimes (Gizli) 
Op.l4 No.2, 0.719 
Renate HOLM 
soprano 
Paul BADURA-SKODA 
piyano/piano 

• Viyolonsel ve Piyano Sonatı, 
La minör, "Arpeggione", D.821 
Sonata for Cello and Piano 
in A minor "Arpeggione� D.821 
Allegro moderato 
Adagio-AIIegretto 
Boris PERGAMENSCHIKOW 
viyolonsel/cello 
Paul BADURA-SKODA 
piyano/piano 

•"Wanderer" Fantezisi, 
Do Majör Op.l5, D.760 
"Wanderer" Fantasie in 
C Major, Op.15, D.760 
Allegro con fuoco, ma non troppo 
Adagio 
Presto 
Allegro 
Paul BADURA-SKODA 
piyano/piano 

• Liedler Grup 11/Lieds Group II 
• La ch en und Weinen 

(Gülmek ve Ağlamak) 
Op.59 No.4, 0.777 

• An die Nachtigall (Bülbül'e) 
Op.l72 No.3, 0.196 

• Die Forelle (Ala balık) 
Op.32, 0.550 

Renate HOLM 
soprano 
Paul BADURA-SKODA 
piyano/piano 

•Beşli Do Majör Op.l63, D.956 
Quiptet in 
Ç Major Op.163, D.956 
Allegro ma non troppo 
Adagio 
Scherzo.Presto-
Trio. Andante sostenuto 
Allegretto 
Boris PERGAMENSCHIKOW, 
viyolonsel/cello 
Franz SCHUBERT 
DÖRTI..ÜSÜ/QUARTET 

12 VALS 

12 VALS'Iık dizi bestecinin çeşitli eserlerinden 
derlenmiştir: 1, 2, 7, 8, 9 ve 10 numaralılar 
1823'de yazılan, ancak Schubert'in ölümünden 
sonra yayınlanan Op.l7 (D. 790) "12 
Laendler"den alınmışbr. Aslında, bir "Konser 
Vals" denemesi yapılmış, Chepin'in valslerine 
ışık tutulmuştur. Seçkin temalan, ustaca 
düzenlenmiş armonileri, hüzünlü ve şiirsel 
üslübuyla, bunlann içinde 2. (Re Majör) ve 9. 
(La bemol minor) valsler piyaniste güç 
görevler yükler. 3.Vals, 1823-24 yıllannda 
yazılan Op.33 (0.783) "16 Alman Dansı"ndan 
alınmışbr. 4.Vals orijinal yapısı, inceli1ji ile 
seçkinleşen Op.l27 (0.146) "20 Son Vals" 
adlı dizidendir. 5. ve ll.  valsler Op.l8 (0.145) 
"7 Laendler"den seçilmiştir. 



6.Vals, sadeliili ile ilgi çeken ve 
Schubert'in 1816-21 yıllan arasında 
Atıenbruck'te kaldı!jı zamanlarda yazılan ve 
"Matem" veya "Hasret Valsleri" olarak 
adlandınlan Op.9 (D.365) "36 Orijinal 
Dans" dan alınmıştır. 12 .Vals ise "D uygulu 
(Sentimental) Valsler" olarak anılan ve 
1825'de yayınlanan Op.SO (D. 779) "34 Vals" 
adlı dizidendir. 

DÖRTii.) iÇiN BÖLÜM 
Schubert kısa yaşamında 1812-1826 yıllan 
arasında 15 tane yaylıçalgılar dörtlüsü yazdı. 
1820 yılında yazılan ve ancak "Bir Kuartet 
Bölümü" şeklinde, bitmemiş olarak kalan eser, 
bu dörtlülerin onikincisidir. Allegro assai başlıklı 
Do minör tondaki bölüm "Erlkönig" adlı lledin 
dramatik havasının izlerini taşır. Schubert'in 
müzik dilini tam olarak yansıtan bu ihtiraslı ve 
heyecanlı eserin, son üç kuarteti anlam ve 
teknik yönden aştıgı iddia edilir. Neden 
tamamlanmadıgt bilinmeyen esere, iki soylu 
tema hakimdir. Etkili bir kontrastla önce, La 
bemol Majör !onda ışıklı ve sonra yine girgin, 
erkekçe teselli eden Sol Majör tonda iki tema, 
sona kadar onlan kabus gibi izleyen, girişteki 
huzursuz havaya yenik düşer. (Süre 9') 

FRÜHLINGSLAUBE 
(Bahar inancı) 
Şair Ludwig Uhland'dan bestelediili tek şiir 
olan "Bahar lnancı"nı Schubert 1820'de yazdı. 
Do!:!adaki rahiyalann uyandıgtndan sözederek 
başlıyan Ued, dünyanın her gün daha güıel 
olaca!jını, ne olursa olsun çiçeklerin en uzak 
vadilerde bile �ı anlatır ve "zavallı kalp, 
acını unut, herşey düzelecekiir" diye biter. 

AUF DEM WASSER ZU SINGEN 
(Su Üzerinde Şarkı Söylemek) 
Goethe'nin arkadaşı, Homeros ve Ef!Atun 
çevinneni Stolberg Kontu Friedrich Leopold'un 
7 şiirini bestelemişti Schubert. Bunlann içinde 
'Barkarol' havasındaki, Viyana'da ımıak 
gezilerini canlandıran ve su gibi akıcı 
melodisiyle seçkinleşen Ued 1823'de yazıldı. 
Ued şöyle başlıyor: "Sallanan kayık panldayan 
dalgalann ortasında bir ku!ju gibi süzülüyor; 
panldayan yumuşak dalgalann neşesinde, 
ruhumuz da bir kayık gibi süzülüyor. Ve 
gökten inen akşam kızıllı!jı kayı!jın çevresinde 
dansediyor." 

LIED DER MIGNON 
(Mignon'un Şarkısı) 
Goethe'nin 71 şiirini besteleyen Schubert, 
şairin "Wilhelm Meister" adlı romanından 
Op.62 olarak dört "Mignon'un Şarkısı" 
yazmıştır. Bunlardan dördüncüsü 1826'da 
bestelenmiştir. "Nur wer die Sehnsucht kennt
'rlılnız hasreti tanıyan bilir, çektigim acıyı .. �· 
diye başlıyan Lied şöyle devam eder: "Tek 
başına ve tüm mutluluklardan uzak, 
gökkubbeye bakıyorum, o yana do!jru. Ah! 
beni seven ve tanıyan çok uzaklarda. Başım 
dönüyor, ba!jnm yanıyor. 'rlılnız hasreti tanıyan 
bilir, çektigim acıyı . . .  " 

GEHEIMES (Gizli) 
1821 yılı Mart ayında Goethe'nin "Bab-Do!ju 
Divanı"ndan bir şiiri üzerine bestelenen La 
bemol Majör !ondaki, 2/ 4'1ük ölçüdeki, biraz 
hızhca söylenmesi gereken Lied besleeinin 
yakın arkadaşı şair Franz von Schober'e ithaf 
edilmiş. "Sevgilimin gözlerine herkes hayran 
bakıyor. Ben ise, bunun ne demek oldu!junu 
çok iyi biliyorum. Çünkü bunu şunu deilil de 
onu sevdi!jim anlamına gelir bu. Iyi dostlanm 
bırakın bu şaşkınlı!jı. Evet, O büyük bir güçle, 
tatlı saatierin geldi!jini ona bildirmek için bakıyor�' 

•ARPEGGIONE" SONATI 
Viyolonsel repertuannın en çekici eserlerinden 
olan sona!, aslında bu çalgı için yazılmamıştır. 
Viyanalı saz yapımcısı Georg Stauffer 1823 
yılında "Viola da Gamba" benıeri 6 !elli ve 
arpejleri çalış kolaylı!jından dolayı bu adı 
verdiili bir çalgı yapmış ve Schubert'ten bu 
çalgı için bir eser bestelemesini istemişti. 
Schubert'in "Arpeggione veya Viyolonsel ve 
Piyano için Sona!" başlı!jıyla yazı:lı!jı eser 
orijinal haliyle lgnaz Schuster tarafından yalnız 
bir kez çalındı. Keman ve viyolo için yapılan 
düıenlemeleri de unutuldu. Daha sonra 
viyolonsele uygulanan sona!, günümüzde 
daha çok Pierre Fournier'nin düıenlemesiyle 
çalınmaktadır. 4/ 4'1ük ölçüdeki ilk bölüm 
Allegro moderato'da piyanonun girişinden 
sonra hemen viyolonsel ilk temayı duyurur ve 
arpejlerle geliştirir. Piyanonun iki forte 
akordundan sonra viyolonselin pizzicato 
eşliilinde, önce piyano ikinci temayı belirler ve 
viyolonsel temayı sürdürür. Bölüm adeta fina! 
havasında iki akorla sona erer. 3/ 4'1ük 
ölçüdeki Mi Majör tondaki ikinci bölüm 
Adagio'da viyolonsel "Aiabalık" ezgisine 
benıeyen temayı duyurur ve bir resitatiften 
sonra 2/ 4'1ük ölçüdeki La Majör tondaki 
AUegretto, ilk bölümün birinci temasıyla girer. 
Re minör tondaki hızlı arpejlerle canlılık 
kazanan bölüm, daha sonra Viyana ezgilerini 
anımsatarak, zarif bir şekilde sona erer. 
(Süre 20') 

WANDERER FANTEZİSİ 
Romantik ça!jın düşüncelerini, yarabcılı!jını, 
ba!)ımsızh!jını gösteren en güıel örneklerden 
biri olan "Wanderer Fantezi" 1822'de 
bestelendi. Schubert'in candan ve sıkılgan 
yapısına pek uymayan eser, virtüozca yazılışı, 
gelecekteki Liszt'i andıran sona! formundaki 
şemasıyla 1816'da bestelenen "Der Wanderer
Gezgin" adlı lledin temasını geliştirir. 
Schubert'in iç dünyasını yansıtan bu lledin 
sözleri şöyle: "Güneş artık beni ısıtrnıyor, 
çiçekler solmuş, hayat yaşlanmış. Konuşulanlar 
boşa gidiyor. Ben her yerde bir yabancı 
gibiyim". Bu lied, fırbna gibi Allegro 
temposundaki girişte melodik ve ritrnik olarak 
iki temayı birbirine ba!jlar. Adagio bölümünde 
Do diyez minör çeşitlemelerle serbestçe 
sergilenir. La bemol Majör tondaki üçüncü 
bölüm Scherzo'da ise arabesk üslubunda 
parlak ses kümelerine dönüşür. Iki elin de 
çekiç gibi vuruşlaıla çaldı!jı oktavlarla başiablan 
fügde de tekrar eski sa!jlam karakterini kazanır. 
Birbirine ba!jlı olarak çalınan dört bölümüyle 
eser, adeta eşliksiz bir piyano konçertosudur. 
(Süre 20') 

' 

LACHEN UND WEINEN 
(Gülmek ve Ağlamak) 
Alman şair Friedrich Rückert'in ''A!jlamak ve 
Gülmek" şiiri üıerine 1823'de bestelenen lied, 
hızlı, şakacı, acı-tatlı havasıyla iki durumu da 
(gülmeyi La bemol Majör, a!jlamayı La bemol 
minör !onda) yansıtır: "Her saat a!jlamanın 
bazı nedenleri vardır; sabah neşeyle gülerdim, 
şimdi akşam vakti neden a!jlad�ımı kendim 
de bilmiyorum. Akşam acıyla a!jlarken, sabah 
neden gülerek uyandı!jımı, ey kalbirn sana 
sorrnalıyım." 

AND DIE NACHTIGAU.. 
(Bnlbnle) 
1815 yılının mayıs ayında L.Heinrich Hölty'nin 
şiiri üıerine bestelendi. "Çiçek açmış bir elma 
a!jacının dalında, tatlı hançeresiyle ruhunun 
derinliklerine işleyerek aşkı uyandıran 
bülbül"den sözeden şiiri 50 yıl sonra Brahms 
da besteleyecekiir. 

DIE FOREllE (Alabalık) 
1816 sonu ile 1817 Temmuz ayı arasında, 
Christian F.Schubart'ın şiiri üzerine yazılan 
Lied'in beş ayrı düıenlemesi var. Besleeinin 
ilerde ''Aiabalık Beşlisi" nde de kullandıgt 
melodinin sözleri şöyle: "Küçük, parlak derede 
oyuncu bir alabalık neşeli bir acelecilikle bir ok 
gibi yanımdan geçti. Ben kenarda tatlı bir 
sükünetle duruyor, neşeU küçük bah!jın berrak 
derecikte yüzüşünü seyrediyorum". Daha sonra 
bir balıkçının önce başansızca u!jraştıgını, ancak 
sonunda hile ile suyu bulandıran adamın 
yakaladıgt, kanlar içindeki ba�a bakakaldıgtnı 
anlatan ve Schubert'in en zarif, en sevilen 
eserlerinden olan Ued ilk kez 1820'de Moda 
Dergisi'nin eki olarak basılrnıştır. Ancak 
Schubert, şair Schubart'ın, genç kızlan avcı 
erkeklere karşı uyaran son mısralarını liede 
almamış. 

BEŞLİ, Op.l63 
Schubert'in en son oda müzi!ji eseri, 
'rlıylıçalgılar için tek Beşiisi 1828'de, besteci 
ölmeden birkaç ay önce yazılmışb. Ancak 
1850 yılında bulunarak seslendirilen eser, 
melodi zenginli1ji, forrnu, aniabmdaki ruhsal 
kudret, orkestra sesi veren bnı dengesi ve 
olgunlu!ju ile Viyana Ekolü'nün en seçkin 
ömeklerindendir. Beşli'nin çalgı dizilişinde, 
alışılmışın aksine, ikinci viyolanın yerine ikinci 
bir viyolonsel yeralmış olmasının nedeni tam 
bilinmemektedir: Mcızart'ın beşiilerindeki ikinci 
viyolanın yerine, Schubert'in ça!!daşı G.Onslow 
da iki viyolonsel (veya kontrabas) kullanmışb. 
Bazı müzik eleştirrnenleri ayrıca, birinci 
viyolonsel kadar önemli görevler verilmeyen 
ikinci viyolonselin genel tınıda daha koyu bir 
ses rengi vermesinin ve senfonik düşünülen 
yapının güçlendirilmesi isteijinin, bu düşüncede 
rol oynamış olabilece!ji kanısındalar. 4/ 4'1ük 
ölçüdeki, Do Majör tondaki ilk bölümde 
(AIIegro ma non troppo) önce dikkatli ve 
uzun tutulan akorlarla ana temanın temeU 
duyurulur. Schubert'in 1828 yılındaki 
kötümser ruh halini, bozuk sa!jlıgını bir kader 
işareti gibi belirleyen bu kısa giriş sonra 
hareketlenir. Viyolonsellerde duyulan, sonra 
kemanlara geçen Mi bemol Majör tondaki yan 
tema dengeyi bozmadan bir kontrasi sa!jlar. 
Ikinci bölüm, Mi Majör tondaki ve 12/8'1ik 
ölçüdeki sakin başlayan Adagio üçe ayrılmıştır: 
Önce, ikinci keman, viyola ve birinci 
viyolonseUn yansıtb!jı melodi, ikinci 
viyolonselin pianissimo hafifliginde pizzicato 
eşliilinde başlar; birinci keman ise adeta ötücü 
bir kuş gibi şakımaktadır. Fa minör tondaki 
ikinci bölmede huzur bozulur: A!jır senkoplar, 
bas partilerinde sinirU triyoleler, korkutucu !iz 
Iriller kabus gibi bir hava yaratır. Sonra tekrar 
sakin birinci kısma dönülür. Üçüncü bölüm, 
Do Majör tondaki 3/4'1ük ölçüdeki Presto 
(Scherıo) yaşama sevinciyle enerjik şekilde 
girer. Ancak Re bemol Majör tondaki Trio 
(Andante sostenuto) yine yaşama küskün, 
neşesiz, !itrek adımlarla Scherzo'ya bir kontrası 
oluşturur. Son bölümün ana temalan gerçi 
dans havasındadır; ancak viyolonsellerin çok 
duygulu yansıtbklan hüzünlü melodi, öbür 
dünyadan gelen uyana bir ses gibidir. Piu 
Allergo ve Piu Presto ile iki kez hızlanan 
tempo neşeli olmaktan çok, çılgıncadır. 
Coda'da viyolonseUn duyurdu!ju Re bemol-Mi 
bemol acı tril çalgılann unison yansıtb!jı Do 
Majör bitişi gölgeler (Süre 48') 

işbirlit]inden dolayı iSTANBUL ETAP 
OTELLERI'ne teşekkür ederiz. 

We thank the ISTANBUL ETAP HOTELS for 
their contribuöons. 
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THE ACADEMY OF 
SAINT MARTIN-IN-THE-FIELDS 
• 28.6.1986 • 18.30/6.30 pm • Aya İrini 

Yöneten/Directed by: Iona BROWN 

W.A. MOZART 
(1756-1791) 

E.ELGAR 
(1857-1934) 

F. MENDELSSOHN 
(1809-184 7) 

ARA/INTERMISSION 

P.İ. ÇAYKOVSKİ 
(1840-1893) 

Divertimento 
Re Majör, KV 136 
Divertimento in 
D Major, KV 136 
Allegro 
Andante 
Presto 

Yaylıçalgılar Orkestrası 
için Serenad, Mi minör, Op.20 
Serenade for Strings in 
E minor, Op.20 
Allegro piacevole 
Larghetto 
f.llegretto-Come prima 

Yaylıçalgılar için 
Senfoni No.lO 
String Symphony No.lO 
Grave-AIIegro 

Yaylıçalgılar Orkestrası 
için Serenad, Do Majör, Op.48 
Serenade for String 
Orchestra in C Major, Op.48 
Pezzo in forma di Sonatina : Andan te ma 
non troppo-AIIegro moderato 
Valse, Moderato 
Elegie, Larghetto elegiaco 
Finale (Tema Russo) . Andante
AIIegro con spirito 

THE ACADEMY OF 
SAINT MARTIN-IN-THE
FIELDS 
Günümüzün en önemll oda 
orkestralanndan biri olan Topluluk, bazı 
önemll Londra orkestralannda çalan 
müzisyenler tarafından, yüzyılımızın ikinci 
yansında yeniden canlanan Barok müziği 
yorumlamak için, şefsiz bir orkestra olarak 
1959'da kuruldu. flk başlarda konserlerini 
Trafalgar Meydanı'ndaki bir 18. yüzyıl 
killsesi olan St. Martin'de veriyor, ülke 
içinde ve dışında sekizll, yaylıçalgılar 
orkestrası ve küçük bir senfoni orkestrası 
şekline girebillyordu. 17. yüzyıldan 20. 
yüzyıl bestecilerine kadar eserleri içeren 
plaklar yapan topluluk birçok uluslararası 
ödül de kazanmıştır. 
Avrupa, Avustralya, Japonya, Gürıey ve 
Kuzey Amerika'da tumeler yapan Orkestra 
16 kişillk yaylıçalgılar grubu ve klavsenden 
kuruludur. Yorumlannda, yaylıçalgılar 
dörtlülerindeki gibi birinci kemanın 
yönetiminde çalmakta ve konserlerini bu 
düzen içinde vermektedirler. 1974'de 
Toplulu�a keman solisti olarak katılan !ona 
Brown aynı zamanda şefllk görevini de 
yürü tm ektedir. 

Bu konser G0NAYDIN Gaıetesi'nin d$i 
katkılarıyla gerçekJeştiri/m 

This concert has been Tf!aBzııd tfıanks to a 
donation from GONAYDIN Gaıetesi. 



IONA BROWN 
Salisbury'de dagan sanatçı. müzikçi bir 
aileden gelmektedir. Roma, Viyana. 
Brüksel ve Paris'de Henryk Szerying ile 
keman e!jitimini tamamladıktan sonra 
LDndra Filarmonia Orkestrası'na kabldı. 
Filarmonia Orkestrası ile üç yıl solist olarak 
çalışması sırasında orkestra ile Avrupa ve 
Güney Amerika'da turneler yaptı, radyo 
konserleri ve resilaller verdi; tüm BBC 
orkestraları ve İngiltere'nin di!jer 
kentlerindeki önemli orkestralann 
konserlerine solist olarak kabldı. 
1974'de Academy St. Martin-in-the
Fields'in kurucusu ve yönetmeni Neville 
Marriner tarafından orkestraya kablmaya 
davet edildi. !ona Brown St. Martin 
Orkestrası ile solist ve yönetmen olarak bir 
seri plak doldurdu ve özellikle Vivaldi'nin 
"Mevsimler" ve Mozart'ın tüm keman 
konçeıtolanyla dikkati çekti. Sanatçı bu arada 
St. Martin-in-the-Fields ile Rostropoviç, 
George Malcolm ve Heinz Holliger'in de 
solist olarak kabldı!jı bir plak yapb. 
1981'de Norveç Oda Orkestrası'na Sanat 
Yönetmeni olarak atanan Brown 1983'de 
bu orkestra ile Almanya ve İngiltere 
turnesine çıkb. 1982'de BBC Orkestrası ile 
Mendelssohn'un keman konçertosunu 
çalan sanatçı önemli İngiliz orkestralannın 
konserlerine solist olarak kabldı!jı gibi 
yönetmen olarak da dünya çapında 
aranan bir sanatçıdır. 

MOlART: DİVERTİMEN10 
Mozart'ın ikinci İtalya gezisinden sonra 
1722'de eski "İtalyan Sinfonia"lan stilinde 
yazılan eser, "1 .  Salzburg Senfonisi" adıyla 
da tanınır. O ça!jın e!jlence müziklerinin 
süzel örneklerinden olan Divertimento, 
halyan "Bel Canto" tarzındaki güzel 
melodileri ile seçkinleşir. Birinci bölüm, Re 
Majör tondaki Allegro, ilki kısa, ikincisi 
uzun iki temanın birbiriyle oranblan 
yönünden daha çok Michael Haydn'ı 
andınr. Özellikle iki kemanın konsertant bir 
rol oynadı!jı ve parlak, gösterişli pasajlarla 
belirginleşen bu bölümde temalar minör 
tonla kesintiye u!jrar. İkinci bölüm 
Andante hülyalı atmosferi, şarkı söylerken 
yaşayan güzel ve duygulu cümleleriyle, 
kemanların oktavlarla duyurduklan ezgiyle 
seçkinleşir. Üçüncü bölüm, duraklama 
yapmadan süren canlı ve kısa fina] ise 
akarlannın şakacılı!jı ve beklenmeyen 
fugato partileriyle ilgi çeker. (Süre 12') 

ELGAR: SERENAD 
Ingiltere'nin Brahms'ı olarak adiandıniarı 
Edward Elgar'ın 1888 yılında yazdı!jı "3 
Parça" (Bahar Şarkısı-Eiegy-Finale) ilerde, 
1893 yılında besteleneo Serenad'a temel 
oluşturmuştur. Önce ikinci bölümü 1893'de 
ilk kez çalınmışbr. Elgar'ın, en sevdi!ji eseri 
olarak gösterdi!ji "Serenad" romantizmi, 
melodik buluşlanyla besleeinin müzi!jinin 
ve yaylıçalgılara egemenli!jinin tipik bir 
öme!jidir. Besteci eserini ilk kez 3 Mart 
1905'de LDndra'da yönetrniştir. Ilk bölüm 
6/8 ölçüdeki Mi minör tondaki Allegro 
piacevole'de önce, ilerde de viyolalarda sık 
sık duyurulacak olan eserin temel fikri, 
ritrnik motifle başlar. Onu, bir bahar 
havasındaki lirik birinci tema izler. 
Bölümün Elgar'a has hüzünlü ikinci teması 
Mi Majör tonda duygulu bir iekilde 
keman tarafından duyurulur. kinci bölüm 
2/ 4'1ük ölçüdeki Larghettdda, Do Majör 
tondaki tema sakin ve ciddiyede sunulur. 
Büyük ihtiraslı bir yükselişten ve aynı 
tonda birkaç kez tekrarlandıktan sonra 
yine sakin bir şekilde son bulan bu güzel 
şarkı (Eiegy), Elgar'ın en güzel ve 
bütünlük gösteren parçalannın başında 
gelir. Üçüncü bölüm Allegretto, 12/8'1ik 
ölçüde kendi temasıyla hızlı şekilde başlar. 
Ancak birinci bölümün Mi Majör tondaki 
6/8'1ik ölçüdeki ikinci teması esere 
egemen olur. Aynı müzi!jin her iki 
bölümde birden neden kullanıldı!jı 
konusunda Elgar uzmanı Sir Thomas 
Beecham şöyle diyor: "Iyi müzik kula!ja 
kolay giren, fakat güç çıkan müziktir". 
(Süre ll') 

MENDELSSOHN: 
SENFONİ No.lO 
Felix Mendelssohn, kendi aile çevresinde 
çalınmak üzere 1823 yıllarında, yani 14 
yaşlanndayken yaylıçalgılar orkestrası için 
12 tane senfoni besteledi. Üç yıl sonra da 
şaheserlerinden birini "Bir Yaz Gecesi 
Rüyası" uvertürünü besteleyecekti. 1824 
yılında operasının ilk kez oynanışından 
sonra ö!jretrneni Cari Zelter'in 
Mendelssohn'a "Artık çıraklıktan ayrılarak 
Mozart, Haydn ve "Baba" Bach'ın adına 

ba!jımsızlı!jını kazandığını" söylemesinin 
gerçek yönü çok: Çünkü Mendelssohn'un 
bu senfonilerinde bu üç büyük ustanın 
etkileri görülmekiedir. Tek bölümlü 10 
numaralı Senfoni bir sona! formunda 
yazılmış. A!jır bir giriş (Grave) , parlak bir 
yazı stiliyle ve temalik kontrastlarla zarif bir 
şekilde tamamlanır. Gelişim ise sergileme 
{exposition) bölümünün sonundaki 
malzemelerin değerlendirilmesi ile oluşur. 
(Süre 8') 

ÇAYKOVSKİ: SERENAD 
Alışılmamış bir fikri gerçekleştirmek 
Çaykovski'yi yıllarca düşündürmüştü: 
Yaylıçalgılar kuarteti sadeli!jinde, senfoninin 
dramatik bnısına sahip bir yaylıçalgılar 
orkestrası eseri yazmak... 1880 yılında 
besteleneo eser ll Haziran 1880 günkü 
ilk yorumunda övgüyle karşılanıyor, "Vals" 
bölümü tekrar ettiriliyor, hatta Anton 
Rubinstein Serenad'ı Çaykovski'nin en iyi 
eseri olarak ilan ediyordu. Çaykovski'nin 
de en sevdi!ji eseri oldu!junu belirtti!ji ve 
konser turnelerinde sık sık yönetti!ji 
Serenad, yaylıların çeşitli ve de!jişik 
unsurlannın ustaca kaynaştınlmasıyla, 
orkestranın önemli renk unsuru olan 
nefesli çalgıların yoklu!junu hissettirmez: 
Geniş Legato çizgisi, atik bir zemberek gibi 
işleyen mekanizması, pizzicato ve marcato 
aksanlan, yayın bütünüyle çalış tekni!ji, 
temel baslann idareli yeralışı, parmak 
pozisyonlannın aşınya varan derecede 
uygulanışı, etkili eşlik partilerinin ustaca 
seçimi, akorlann açılarak de!jerlendirilmesi 
ve bütün halinde çalınan tekseslili!jin 
zamanında kullanılışı... Bütün bunlar 
yaylıçalgıların renk yogunlu!junu 
canlandırmakta, Serenad'ı çekici hale 
getirmektedir. "Sonatin Biçiminde Parça" 
başlıklı 6/8'1ik ölçüde ve Do Majör 
tondaki ilk bölüm, Çaykovski'nin kendi 
ifadesine göre, tüm bestecilerden üstün 
tuttu!ju Mozart'a hayranlı!jını yansıbr. 
Bölüm a!jır-çabuk-a!jır olarak üçe 
ayrılmıştır: llkinde, a!jır ve törensel girişi 
izleyen marş benzeri kuwetli tema 
(Andante non troppo) sorıda da 
tekrarlanır. Onu zarif ve e!jlenceli ikinci 
kısım, AUegro izler. Buradaki, Alman 
romantizmini anımsatan iki tema 
geliştirilmez; ancak armonik de1jişimlerle 
sunulur. Bölümü sakin bir Andante, 
kiSsik fakat şakacı ve ritrnik bir şekilde 
sona erdirir. İkinci bölüm 3/ 4'lük ölçüdeki 
Vals okşayıcı melodisiyle eserin en ünlü 
bölümüdür. De!jişik düzenlenen sonuyla 
bu zarif dans sahnesi adeta uzaktan 
yankılanıyormuş gibi biter. Üçüncü bölüm 
Re Majör tondaki ve 3/4'lük ölçüdeki a!jıt 
(Elegie)de hüzünlü bir girişten sonra 
viyolonselle keman arasında Slav 
karakterinde içli bir diyalog duyulur. 
Dördüncü bölüm Finale biri a!jır, biri canlı 
iki Rus halk şarkısını işler. Çaykovski'nin 
1868'de dört el piyano için derledi!ji "50 
Rus Halk Şarkısı" albümünden alınan bu 
iki ezgi arasında birinci bölümün a!jır girişi 
belirir. Eser canlı ve ateşli biçimde sona 
erer. {Süre 30') 
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THE ACADEMY OF 
SAINT MARTIN-IN-THE-FIELDS 
• 29.6.1986 • 18.30/6.30 pm • Aya İrini 

Yöneten/Directed by: fona BROWN 

W.A. MOZART 
(1756-1791) 

J. PACHELBEL 
(1653-1706) 

F. MENDELSSOHN 
(1809-1847) 

ARA/INTERMISSION 

S. BARSER 
(1910-1981) 

WA MOZART 

Divertimento 
Si bemol Majör, KV137 
Divertimento in 
B fiat Major, KV137 
Andan te 
Allegra di malta 
Allegra assai 

Kanon, Re Majör 
Canon in D Major 
Sastenuta 

Yaylıçalgılar için 
Senfoni No.9 
Do Majör 
String Symphony No.9 
in C Major 
Allegra maderata 
Paca Adagia 
Scherw 
Allegra maderata 

Adagio, Op.ll  

"Küçük Bir Gece Müziği" 
Sol Majör, KV525 
"Eine Kleine Nachtrnusik" 
in G Major, KV525 
Allegra 
Ramanze, Andante 
Menuetta. Allegretta 
Rando. Allegra 

Bu konser GÜNAYDIN Gazetesi'nin defter/i 
katkılanyla gerçekleştirilmişür. 

This concert has been realized thanks to a 
donation from GÜNAYDIN Gazetesi. 



MOZART: 
DİVERTİMENTO 
1772 yılında 16 yaşında olan Mozart. 
İtalya gezisinden Salzburg'a döndükten 
sonra "İtalyan Sinfonia"lanna benzer 
şekilde üç bölümden kurulu ve 
yaylıçalgılar kuarteti olarak üç eser 
besteledi. Bunlar sonradan Divertimento 
olarak yayınlandı. Köchel dizisine göre 
136, 137 ve 138 olarak numaralanan bu 
üç Divertimento'dan 137 numaralısı 2. 
Salzburg Senfonisi olarak da adlandınlır. 
Di�erlerinden en önemli farkı a�ır 
bölümünün, iki hızlı bölüm arasında de�il 
de, başta yer almasıdır. Böylece eserin 
birinci bölümü zarif ve lirik bir Andante ile 
başlar. Orkestranın şarkı söyleyen ezgisi 
kemanlann canlı figürleri ile zaman zaman 
kesilir. Bu bölümü izleyen iki çok canlı 
bölüm ateşli, neşeli veya şakacı etkiler 
bırakarak Mozart'ın belirgin özelliklerini 
yansıbr. Üçüncü bölümün zarif ve 
danseden ezgileıinde, yazılacak olan Figaro 
partisyanunu duyar gibi oluruz. {Süre 10') 

PACHELBEL: KANON 
Güney Almanya'nın Nümberg kentinde 
d�an ve orada ölen Johann Pachelbel 
Kuzey Almanyalı D.Buxtehude ile birlikte 
17. yüzyılın önemli org ustalanndan sayılır. 
Bach ailesi ile yakın dostlu�u olan besteci 
org için yazdıklan ile ün kazanmış, Bach'a 
yol göstermiştir. Klavyeli çalgılar ve oda 
müzi�i eserleri arasında en çok tanınan 
eseri orijinalde üç keman ve basso 
continuo (sürekli bas) için bestelenen, Re 
Majör "Kanon"dur. Pachelbel'e onur 
kazandıran ve hatta günümüzde hafif 
müzik düzenlemeleri de yapılan bu 
görkemli eser, 30 küçük çeşitlernesiyle 
ustaca kurulmuş olgun ve haşmetli bir 
yapıya sahiptir. (Süre 4') 

MENDELSSOHN: 
SENFONİ No.CJ 
Mendelssohn'un 14 yaşılida besieledi�i Do 
Majör Senfoni'nin ilk bölümlinde baştaki 
Do minör a�ır giriş, Do Majör ionunda, 
yine aynı temayla başlayaH �lt s�nat 
formuna geçer. Mi bem ol M�)ör , tdtida 
başlayan gelişimin yapısi bir ,filg �i�lrhine 
dönüşür. Bunu ikinci tema La Ma�ör 
!onda ilginç bir şekilde ke��; anç�k yine 
başlangıçtaki tonalileye dönülilT. Mi Majör 
tondaki a�ır ikinci bölüm Pocd , 
Ac!agio'nun baş ve sonunda Meridelssohn 
yalnız kemanlan kullaniliiş, koniraSt 
yaratan Mi minör tondaki orta kısiıtida ise 
kalın sesli yaylıçalgılar bir Hlg yapisinda 
de�erlendirilmiştir. Coda kisiiili-idil, ise tüm 
yaylıçalgılar biraraya getirilhıişilr. Uçtihcü 
bölüm canlı Scherzo'da MehtleİssbHn 
kendi benli�ini bulmuş gi8!dl�. baha a�ır 
tempodaki Piu lento bir !Hödaı;ı sbnta hızlı 
Scherzo tekrarlanır. Do trilriör tdndaki ve 
sonat formundaki fina! Allegro moderato 
ise enerjik ritmi ve konttj:>uan yapısıyla, 
lirik ikinci temaya ulaşır. Eser, yine Majör 
!onda ve parlak bir Coda'yla virtüozca 
sonuçlanır. (Süre 25') 

BARBER: ADAGİÖ 
Ciddi müzikte Avrupa'ya gere ge� kalan 
Amerika, önce Avrupali bestedlen ilikesine 
çekmiş, gerekli birikimi sa�lamaya Çalışmış, 
yüzyılın başında eski dilliyaya pğrericiler 
göndermiştir. Ülkenin ilk ülusal lieslecileri 
sayılan "Boston Ekolü"rid,eti olah Samuel 
Barber 1935'de Pulitzer ödi.llli'hü, 
kazanarak Avusturya ve ltalya.'da birkaç yıl 
kaldı. Avrupa'da 1937 Saİzbl\İ9 
Festivali'nde çalınan ilk Amerikan bestesi 
"Tek Bölümlü Senfoni" dniındi.ır. Ünlü şef 
Toscanini' nin Güney Amerika tümesinde 
repertuara giren ilk Amerlkah ese�. de 
onun "Yaylıçalgılar için Afİaglb"�i.ıtlı.ir. Ilk 
kez New York'ta 1938 yllıhd� �osc�nini 
yönetimindeki NBC Seiifohi ür�esirası'nca 
seslendirilen "Yaylıçalgılar Için Ap�Qio'' 
aslında 1936'da besteleneri dp.ll  Si 
minör Yaylıçalgılar Dörtlüsü'nüh affir 
bölümünden düzenlenmiştir. kı?nira�ps ve 
viyolonsel partileri yer yer d�;�bl� edilmiş ve 
daha geniş boyutlu bir eser Halin� , 
getirilmiştir. Tek temalı sade ve İiıik bir 
yapıya sahip olan Adagio'da ı,.ızun melodi 
cümlesi de!1işik çalgılarda bir kanon 
şeklinde işlenerek ve arrnoni olarak 
zenginleştirilerek büyük bir gerilim elde 
edilir. Daha sonra, melodi eserin orijinal 
tonalitesinde erir ve Majör bölümde karşı 
tonalitelerin gelişmesi ile sona erer. 
(Süre 6') 

MOZART: 
KÜÇÜK BİR 
GECE MÜZİGİ 
Mozart'ın 1787'de yaylıçalgılar için yazdı�ı 
ve "Küçük Bir Gece Müz@" adını verdi�i 
bu eşsiz serenad, muhakkak ki onun en 
çok çalınan eseridir. O yıla kadar sayısız 
düşkınklı�ına u�ayan Mozart, artik mutlu 
günler yaşamaktadır: "Figaro" Prag'da 
be�enilmiş, "Don Giovanni" operasının 
çalışmalan başanyla ilerlemektedir. Sıra 
pırlanta gibi ışıldayan bir esere gelmiştir. 
lsmarlama olmasına ra�men büyük bir 
ustalı�ı ve olgunlu�i.ı yansıtan bu bestenin 
dört bölümü, form ve aniabm açısından 
ufak çapta bir senfoninin bölümleri gibidir 
ve bu nedenle anlaşılması, sevilmesi daha 
kolay olmuştur. Ilk bölüm 4/4'lük 
ölçüdeki Allegra'da kemanlann faofar 
tipinde belirttikleri güçlü birinci tema ile 
daha yumuşak, cilveli ikinci tema zıt iki 
karakteri yansıbr. Sona! yapısında gelişen 
bölüm, temalannın mükemmelligi i!e 
Viyana ça�ının güzel bir ömegidir. Ikinci 
bölüm yine 4/4'1ük ölçüdeki Andante 
temposundaki Romans, zarif ve çekingen 
melodisiyle üç bölümlü bir lie� ömegi 
olarak lirik bir şekilde gelişir. Uçüncü 
bölüm 3/4'lük ölçüdeki Menuetio'nun 
sa�lam temposuyla, iki temanın, Menuel 
ve Trio'nun karşıtlı�ı yine birinci bölümdeki 
gibi ve zarif dans melodileriyle süslenerek 
sergilenir. Son bölüm 4/4'lük ölçüdeki 
Rondo fina! coşkun bir şekilde ilerler. 
Sanki bu iki karşı fikir neşeyi ve mutlulu�u 
canlandıran bu büyüleyici sonda birleşmiş, 
banşmışlardır. (Süre 15') 
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MICHAIA PETRI 
ÜÇI.ÜSÜ 
Michala PETRI 1958'de Kopenhag'da 
d�du, 3 yaşında flüt dersleri almaya 
başladı ve 6 yaşında Danimarka 
Radyosu'nda ilk konserini verdi. 1969'da 
ilk orkestra konserini veren sanatçı, 
1969-1976 yıllan arasında Hannaver 
Devlet Müzik Yüksek Okulu'nda Prof. 
Ferdinand Conrad'ın ö!:lrencisi olarak 
e�itim gördü. Danimarka, Norveç, isveç'te 
resilaller ve "Petri Trio" ile konserler veren 
sanatçı Avrupa'daki birçok önemU müzik 
festivaUne katıldı. Sanatçı "Jacob Gade", 
"Eleştirmenler Ödülü", "Kuzey Radyoları" 
Ödülünü, "Maarum" ve "Niels" ödüllerini 
kazandı. Resital ve orkestra eşUijindeki 
konserlerin yanısıra Michala Petri Academy 
St. Martin-in-the-Relds Oda Orkestrası 
eşliijinde çeşiili plak.lar doldurmuştur. 
Michala Petri'nin annesi Hanne Petri ve 
karde�i David Petri'den meydana gelen 
PETRI ÜÇLÜSÜ 1969'da kurulmuştur. 

David PETRI 1%2'de Kopenhag'da 
d�du ve halen Asger Lund-Christiansen 
ile ei)itimine devam etmektedir. 

Hanne PE'IRI Danimarka KraUyet Müzik 
Akademisi'nde Prof. Christian Christiansen 
ve Viyana'da Prof. Bruno Seidlhofer ile 
ei)itimini tamamlamıştır. 

HAENDEL: 
LA MİNÖR SONAT 
Haendel'in eliiyi aşkın oda müzi�i eseri 
arasında solo çalgı ve sürekU bas için 16 
sonatı 1724 yılında Amsterdam'da 
basılmış, Opus 1 olarak Londra'da tekrar 
yayınlanmıştır. Suniann 3, 10, 12, 13, 
14 ve 15 numaralılan keman için, 7 ye 9 
numaralılar obua ve fagot için; 1, 2, 4, 5 
6, 8, ll numaralıları da flüt ve sürekU bas 
için yazılmıştır. 
4 numaralı La minör Sona!, İtalyan kiUse 
sonatları biçiminde dört bölümlü olarak 
bestelenmiştir. 17. yüzyıl sonunda 
Coreili'nin belirledii)i bu sona! üslubundaki 
ilk bölüm a�ır bir prelüd biçimindedir. 
İkinci bölüm hızlı ve füg şekUndedir. Sonra 
a�ır ve Urik bölüm gelir. Son bölüm canlı 
ve hafiftir. {Süre 13') 

WRENZ: 
DO MAJÖR TEMA VE 
ÇEŞİTLEMELER 
1800 yıllarında yaşayan ve az tanınan 
Albert Larenz'in Do Majör Çeşitlerneleri 
basit bir halk şarkısı üzerine yazılmıştır. 
Önce bir şarkı duyulur. Canlı kadanslarla 
süslü birinci çeşitlemeyi, tremololarla süslü, 
sanki iki flüt çalıyarmuş hissini veren ikinci 
çeşitierne izler. Flütün virtüozitesini 
gösterdiili üçüncü çeşitlerneyi a� ve Urik 
dördüncü çeşitierne izler. Beşinci yine 
canlı kadanslarla süslüdür. Tremolo ile 
işlenen sonuncu çeşitierne "tiz" bir Do 
sesiyle eseri sona erdirir. (Süre 9') 

VIVALDI: 
Mİ MİNÖR SONAT 
Ça!jının büyük keman ustalanndan olan 
İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin Paul 
Baıelaire tarafından V iyolonsel Konçertosu 
olarak düzenlemesiyle büyük üne kavuşan 
bu sonatı, 1740 yılında Paris'te 
yayınlanan 6 viyolonsel sonatı içinde 
yeralır. Eser, kiUse sonatı biçiminde a�
çabuk-a!jır-çabuk olarak 4 bölümünün 
sıralanışı, renkU kontrastlarla süslenişi, etkiU 
hızlı bölümleriyle, biçimsel zenginU�inin 
ustaca özetlenişiyle ve violonseUn 
virtücelu�na olanak sa�lamasıyla 
seçkinleşir. (Süre 12') 

TELEMANN: 
ÜÇlÜ SONAT 
12 yaşında opera besteleyen, hukuk 
öı:ırenimi gören, klavsen, keman, blokflüt 
ve daha birçok çalgıyı çalan, 2000 kadar 
eser yazan A lman besteci Georg PhiUpp 
Telemann yaşadı!jı yıllarda J.S.Bach'tan 
daha çok tanınmıştı. Ancak yüzyıllarca 
unutulan besleeinin eserleri günümüzde 
giderek büyük ilgi görmektedir. O ça�larda 
moda olan Trio Sona!, org veya klavsen 
gibi sürekli has eşU�inde iki solo çalgı için 
bestelenen birkaç bölümlü oda müzii)i 
türüydü. NeşeU karakterU Si bemol Majör 
Trio Sona! 1721 yılında blokflüt, 
konsertant klavsen ve sürekU has için 
bestelenmiştir. Süs notalannın bol 
kullanıldı!jı bu ıor ve çekici sonatta 
klavsen, flüte eşde�er şekilde kullanılmış, 
böylece etkili düo bölümleri elde edilmiştir. 
Klavsen sürekU iki sesU olarak görev 
yaptı!jından bu eserin bazı yayınlannda 
editörler, sürekU has görevi yapan 
viyolonseUn yanına lavta veya gitarı da 
öngörmüşlerdir. (Süre 9') 

HOLMBOE: ÜÇlÜ 
Danimarkah çaMaş besteci Vagn 
Holmboe yurdundan sonra, A lmanya'da 
da öı:ırenirn görmüş, Romimya'da halk 
müzii)i üzerine çalışmıştır. Ülkesinde koro 
yöneticisi ve müzik eleştirmeni olarak da 
ün kazanan besteci 10 senfoni, çeşiili 
çalgılar için 13 konçerto, koro eserleri, bir 
opera ve birçok . . oda müzii)i eserleri 
yazmıştır. Petri Uçlüsü'ne ithal ettii)i bu 
triosu Holınboe'nun son eserlerindendir. 

FREDERICK Il: SONAT 
Ünlü flütçü Quantz'ın öı:ırencisi olan 
Prusya Kralı Frederick Il, Berlin'deki müzik 
yaşamının canlanmasında büyük rol 
oynamıştır. C.P.E.Bach'ın k.lavsenisilik 
yaptı!jı sarayda birçok ünlü besteci görev 
almıştı. Kral "Büyük" Frederick'in bu 
soıiatı daha çok Quantz'ın etkisinde 
kalarak yazılmıştır. 
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Ulvi YÜCELEN , Ankara'da Lico Amar 
ve Almanya'da Köln Müzik Yüksek 
Akademisi'nde Prof. W.Stross ile keman, 
M.Frank ile de oda müzi!1i çalıştı. 
"HeUkon" Yaylıçalgılar Dörtlüsü'nün altı yıl 
1. kemancılıgını yapan Yücelen önce 
Yücelen Üçlüsü'nü, 1964'de de Yücelen 
Yaylıçalgılar Dörtlüsü'nü kurmuştur. 
1959-1962 yıllan arasında Hannover 
Senfoni Orkestrası ve uzun yıllar da 
Cumhurbaşkanlıgı Senfoni Orkestrası ı. 
Konzertmaysterh!1ini yapan sanatçı 
yurtiçinde ve dışında konserler vermiştir. 
Ulvi Yücelen halen Ankara Devlet 
Konservatuvan'nda oda müzi!İi dersi 
vermektedir. 

Heyyan YÜCELEN , Jules Higny ile 
keman çalışmış, ı975'de Ankara Devlet 
Konservatuvan'ndan mezun olmuştur. 
Alman Hükümeti'nden aldıgı bursla önce 
Münih Müzik Yüksek Okulu'nda Prof. 
Otto Büchner ile, daha sonra da Freiburg 
Müzik Yüksek Okulu'nda Prof. Wolfgang 
Marschner ile çahşmalannı sürdürerek 
"Meisterklasse" sınıfını başanyla 
tamamlamıştır. Almanya'daki e!1itimi 
sırasında Nümberg Senfoni Orkestrası'nda 
çalışmıştır. Daha sonra ABD'de Indiana 
Üniversitesi'nde Prof. Mimi Zweig ile 
keman pedagojisi çalışan sanatçı, halen 
Ankara Devlet Konservatuvan'nda keman 
dersleri vermektedir. 

Selim ÖGÜT , Ankara Devlet 
Konservatuvan'nda Jules Higny ile 
keman, Betil Başe!İmezler ile de viyola 
çalışmıştır. ı974'de Cumhurbaşkanlıgı 
Senfoni Orkestrası'na giren Ö!İüt, ı978'de 
!talyan Hükümeti'nden aldıgı bir bursla 
Roma'ya gitmiş ve iki yıl süreyle Lina 
Lama ile viyola, Carlo Tamponi ile de 
oda müzi!1i çalışmıştır. Halen 
Cumhurbaşkanlıgı Senfoni Orkestrası üyesi 
olan sanatçı aynı zamanda Ankara Oda 
Orkestrası'nda viyola çalmaktadır. 

Ali DOGAN , Martin Bochmann ve 
Nusret Kayar ile Ankara Devlet 
Konservatuvan'nda e!1itim görmüş ve 
ı964'de mezun olmuştur. Fransız 
Hükümeti'nden aldıgı bursla Paris'e 
giderek Andre Navarra ile çalışmalannı 
sürdürmüş, aynı zamanda Ecole Normale 
de Musique'de Andre Levy ile viyolonsel 
ve oda müzi!1i ihtisası yaparak "Diplôme 
d'Execution" almıştır. Ankara Oda 
Orkestrası üyesi ve Devlet Opera 
Orkestrası'nda misafir solo viyolonseUst 
olarak görev yapan DO!İan, Ankara Devlet 
Konservatuvan'nda ders vermektedir. 

SCHUBERT: DÖRTIÜ 
Schubert bu dörtlüsünü ı6 yaşındayken, 
ı8ı3'de bestelemişti. Evde kurduklan 
dörtlüde kendisi viyola, kardeşleri keman, 
babası da viyolonsel çalıyordu. Bu 
"müzikal" evin repertuannı geUştirmek 
için de ı8ı2 ile ı8ı5 yıllan arasında çO!İU 
kaybolan ıo tane dörtlü yazmıştı. Bu 
kuartetinde de, belki kendini çok 
deneyimU hissetmedi!1i için hiçbir bölümde 
esas tonalite olan Mi bemol Majör'den 
uzaklaşmaz. Ancak Trio'da Do minör'e 
kayar. Çok ölçülü bir şekilde yazılmış olan 
Dörtlü, partilere müzikal bir yorum ve 
güzel sonorite olanaklan saglar. Ilk kez 
1830 yılında J. · Czemy tarafından hastınlan 
eserin birinci bölümü 4/4'1ük ölçüdeki 
Allegro, moderato, sakin yapısıyla düzenU 
olarak geUşir. 3/4'1ük ölçüdeki Scherzo'da 
kemanlann gllssandolan bölümün neşeli 
ve oyuncu karakterini başta belirler. Do 
minör tondaki Menuetio'nun trio 
bölümünde ise haslar gaydayı taklit 
ederek eglenceU bir atmosfer yaratır. 
6/8'llk ölçüdeki üçüncü bölüm Adagio'da 
Beethoven'e has soylu ve gururlu bir ezgi 
duyurulur. Dördüncü bölümde, 2/4'1ük 
ölçüdeki Allegro finalde Schubert'in 
olgunluk çagının usta eserlerine benzeyen 
bir hava hakimdir. (Süre 25') 

ŞOSfAKOVİÇ: DÖRTIÜ 
Oda müzi!1i alanında önemli eserler 
yazmış olan Dimitri Şostakoviç ı5 tane 
kuartet bestelemiş. Bu kuartetlerden 
yedincisi, bestecinin eşi Nina'ya ithaf 
edilmiş ve onuncu ile onbirinci senfonileTin 
arasında, 1960'da yazılmış. Yalnız ll 
dakikalık süresiyle Şostakoviç'in en kısa 
oda müzigi eseri olan Dörtlü'nün üç 
bölümü birbirine baglı olarak çalınıyor. 
Ustaca ve zarif yapısına ra1jmen, hüzünlü 
bir havanın ve arada bir belirlenen 
dramatik unsurların etkisi duyulur. Anıtsal 
senfonileTin bestecisinden umulmayan bir 
kısalıkta, anlatmak istediklerini birkaç sayfa 
ile belirleyen Şostakoviç, çok yönlülü1jünü 
bu etkin eseriyle ispatlamıştır. Soru soran 
bir hava ile başlayan Allegra'da giriş teması 
pizzicato'larla duyulur. Lento bölüm 
sürdinll kemanlann hüzünlü ezgisiyle 
başlar. Allegro bölüm ise disonans 
akarların ilginç güçlü girişiyle canlı başlar: 
Enerjik yapısıyla müzikçilere teknik 
ıorluklar hazırlayan son bölüm 
başlayışının aksine sakin bir havada, 
adeta son nefesini verir gibi sona erer. 
(Süre ll') 

KODAlll: DÖRTIÜ 
Her türde eserler besteleyen Nevit Kodallı 
ikinci Yaylıçalgılar Kuarteti'ni ı%6 yılında 
TRTnin siparişi üzerine yazdı. ı965 
yılından sonra her yıl, altı Türk bestecisine 
"Ça1jdaş Türk Müzi!1i repertuvannı 
genişletmek ve çoksesli müzi!1i geniş halk 
kitlelerine tanıtmak, ulusal örneklerle 
yazarak Türk kültürüne hizmet etmek" 
gayesiyle eserler ısmaılayan ve onlann 
seslendirilmesine önayak olan TRT, bu 
alanda önemU bir görev yüklenmişti... ı .  
Kuarteti'ni besteledikten ancak 20 yıl 
sonra dinleyebilmesine karşın, Nevit 
Kodallı'nın ı966'da yazı:lıgı 2. Kuarteti ilk 
kez ı2 Kasım ı967'de Ankara'da 
seslendirildi. Besteci dört bölümlü eserini 
şöyle açıklıyor: 

"Birinci bölüm kendi bünyesine ge�n bir 
Allegro'dur; klasik sonat formunda de!1ildir. 
Ikinci bölüm bir çeşit lied formunda 
Andante Cantabile bir parçadır. Üçüncü 
bölüm, Scherzo yerine yazılmış, rondo 
havasında, yer yer pizzicato'lann hakim 
oldugu hızlı bir parçadır. Dördüncü bölüm, 
birinci bölüme paralel gene kendi 
bünyesinde gelişen enerjik ve hızlı bir 
parçadır." (Süre ı8') 

· 
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MOSKOVA VİRTÜOZLARI 
DEVLET ODA ORKESTRASI 
VIRTUOSOS OF MOSCOW 
STATE CHAMBER ORCHESTRA 
• 3.7.1986 • 18.30/6.30 pm • Aya İrini 

Şef/Conductor : Vladimir SPİVAKOV 
Solistler/Soloists: Vladimir SPİVAKOV, keman/violin 

Yuri YUROV, viyola/viola 

W.A. MOZART 
(1 756-ı 791) 

W.A. MOZART 

ARA/INTERMISSION 

P.İ. ÇAYKOVSKİ 
(1840-1893) 

Keman ve Viyola için 
Senfoni Konsertant, KV364 
Symphony Concertante for 
Violin and Viola, KV364 
Allegra maestoso 
Andan te 
Presto 

Senfoni No.15 
Sol Majör, KV124 
Symphony No.15 
in G Major, KV124 
Allegra 
Andan te 
Menuetto 
Presto 

Yaylıçalgılar Orkestrası 
için Serenad, Do Majör Op.48 
Serenade for String Orchestra 
in C Major, Op.48 
Pezzo in forma di Sonatina : 
Andante non troppo-Allegra moderato 
Valse, Moderato 
Elegie. Larghetto elegiaco 
Finale (Tema Russol Andante
Allegra con spirito 

MOSKOVA 
VİRTÜOZLARI 
Orijinal stilleri, mükemmel sanat duygulan 
ve ilginç yaratıcı güçleri ile Moskova 
Virtüozlan Devlet Oda Orkestrası bugün 
dünyanın ünlü oda müz@ topluluklan 
arasında yer almaktadır. Topluluk Paris, 
Cenova, Montreal ve Moskova 
Uluslararası Yanşmalannda çeşitli ödüller 
kazanan Vladimir Spivakov tarafından 
kuruldu ve ilk konserini Volga kıyısındaki 
Gorki kentinde verdi. Bunu, Sovyetler 
Birliw'nin di�er kentlerindeki ve 
Macaristan, Ispanya, Federal Almanya, 
Çekoslovakya, İtalya, Fransa ile 
Japonya'daki başanlı konserler izledi. 
Topluluğun konser programlarında esas 
olarak Haydn, Bach, Vivaldi, Schubert'in 
eserleri yeralır; ancak Beethoven, Brahms, 
Prokofief, Şostakoviç ve diğer çağdaş 
Sovyet besteciler de repertuarlanncja 
bulunmaktadır. Topluluğun konser 
programlannda Mozart ve Çaykovski'nin 
eserleri daha sık ve bambaşka bir yorumla 
çalınmaktadır. 
Moskova Virtüozlan Devlet Oda Orkestrası 
geleneksel Moskova Kış Festivali'nin 
yanısıra Avrupa'nın birçok ülkesindeki 
festivallere, bu arada İstanbul Festivali'ne 
de katılmış ve konserler vermiştir. 

Bu konser Sayın !zzET BAYSAL'ın degerli 
katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

This concert has been realized thanks to a 
donation from Mr. IZZET BAYSAL 

Bu konser TÜRK-SOWET Kültürel Detpşim 
Programı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

This concert has been realized within the 
framework of TURKISH-SOVIET Cultural 
Exchange Programme. 



MOZART: 
SENRONİ KONSERTANT 
1779 yıhnda 2 obua, 2 komo, 2 keman, 
2 viyola, viyolonsel ve kontrabas için 
yazılan Senfoni Konsertant Mozart'ın 
yaylıçalgılar konser repertuanna ait son 
bestelerindendir. Bach ve Haendel ile 
Beethoven ve Schubert arasında bir köprü 
olan Maıart, gelişimi ve yeni buluşlanyla 
gerçekten bir olgunluk ürünü olarak 
seçkinleşen bu eseriyle, Barok çaWn 
Konçerto Grosso stilinden kurtulmuş, 
Beethoven'in üçlü ve Brahms'ın ikili 
konçertolanna da öncülük etmiştir. Hem 
senfonik orkestra yazısı, hem de solo 
keman ve viyolanın virtüazluk gösterileriyle 
yaratılan konçerto atmosferiyle bu iki çalgı 
için yazılan en önemti konçerto sayılır. 
Birinci bölüm 4/4'1ük ölçüdeki Allegro 
maestoso'da orkestranın gösterişti uzun 
girişi, 2 solo çalgının başrolleri almasıyla 
� dönüşür. Keman ve viyolanın 
karşılıklı diyalogu sonat biçiminde gelişir. 
Bölüm u.stzıca yazılmış kadansla sona erer. 

Ikinci bölüm 3/4'1ük ölçüdeki, Do minör 
tondaki Andante, büyük bir olgunlukla 
büyük bir sonat �ı kaynaştırmıştır. 
Bu Içti bölümde iki solo çalgı ile orkestra 
gerçekten konsertant biçimde konuşur 
gibidir. Viyolanın kemana cevap 
vermesiyle gııiŞirilen duygulu ana tema 
Mozart'ın dehasını yansıtan en güııel 
ömeklerden biridir. Üçüncü bölüm 2/4'1ük 
ölçüdeki Presto, Rondo biçimindeki canb 
havası, nqeh nakaratlanyla ikinci bölüme 
çok çekici bir kontrast yaratır. Mi bemol 
Majör tondaki eserde, yanm ton daha 
kalın Re Majör'den yazılan viyola partisi 
tutti'de bu çalgının daha berrak 
duyuhnasını �- (Süre 301 

MOZART: 
SENFONİ No.lS 
Sekiz yaşında ilk senfonisini besteleyen 
Maıart 16 yaşında, 21 Şubat 1772'de 
Salzburg'da Sol Majör Senfonisi'ni 
tamamladı. 1772 yılında !talya dönüşü 
Salzburg Piskoposlu!)u'ndaki yeni işine 
giren Mozart, o yılın Şubat ve Ekim aylan 
arasında yedi senfoni, 4 divertimento 
yazmıştır. Bitmek tükeornek bilmeyen 
korkutucu bir enerjiyle (belki de, yeni 
patronuna kendini ispat etmek için) 
çalışan genç Konsertmayster'in bu eserinde 
fta!Yan stilinin etkisi hissedilir. 2 obua, 2 
komo ve yaylıçalgılar için yazılan ve aynı 
yıl Salzburg'da ilk kez seslendirilen eserin 
birinci bölümü Allegro önceki 
senfonilerdeki klasik anlatıma sahiptir. 
Komolar, kemanlann temayı duyurmasına 
öneetikle yardım eder. A� tempodaki 
ikinci bölüm Andante'de Johann Christian 
Bach'ın etkisi sezilmekle birtikte, tirik ana 
tema safh�a, daha do{jrusu Mozart'a has 
ta�a bürünür. Üçüncü bölüm Menuetto, 
sanki 16 yaşındaki Mozart'ı de!PI, daha 
büyük idealleri olan birini yansıtır gibidir. 
Dördüncü bölüm Presto, dayanılmaz 
parlakbktaki bir Rondo biçimiyle bu kısa 
esere etkiti bir bitiş �lar. (Süre 12') 

ÇAYKOVSKİ: SERENAD 
(Bakınız Academy of St.Martin-in-the 
Fields 28.6.1986 tarihti konseri) 

49 



MOSKOVA VİRTÜOZLARI 
DEVLET ODA ORKESTRASI 
VIRTUOSOS OF MOSCOW 
STATE CHAMBER ORCHESTRA 
• 4.7.1986 • 18.30/6.30 pm • Aya İrini 

Şef/Conductor : 
Sollstler/Soloists : 

J.S.BACH 
( 1685-1750) 

J.S.BACH 

J.S.BACH 

Vladimir SPİVAKOV 
Vladimir SPİVAKOV, keman/violin 
Tamara SİNYAVSKAYA, soprano 

Keman Konçertosu, Mi Majör, BW 1042 
Violin Concerto in E Major, BW 1042 
Allegro 
Adagio 
Allegro assai 

Kantat/Cantata No.53 
"Schlage doch, gewünschte Stunde" 
(Arzu edilen saat, çal artık) 

Matthaeus Passton'dan Arya 
Aria from Matthaeus Passion 
"Erbarme dich, mein Gott" 
(Acı bana Tannm) 

ARA/INTERMISSION 

D.ŞOSfAKOVİÇ 
(1906-1975) 

D.ŞOSfAKOVİÇ/ 
POL10RATSKI 

Oda Senfonisi, Op.llO Do minör 
Chamber Symphony, Op.llO in C minor 
Lar go 
Allegro molto 
Allegretto 
Lar go 
Largo 

4 Prelüd/Preludes, Op.34 

TAMARA SİNYAVSKAYA 
Ilk müzik egitimine Vladimir Loktev ile 
başlayan sanatçı daha oonra Olga 
Pomerantsevaya ile Moskova 
Konservatuvan Müzik Okulu'nda 
çahşmalannı sürdürdü. 1%5 yılında Bolşoy 
Tiyatrosu solisli olan sanatçı Glinka'nın 
"Ivan Susanin" ve "Rusland ve Ludmilla", 

Çaykovski'nin "Yevgeni Onegin", 
Rimski-Korsakov'un "Çann Nişanlısı" gibi 
ünlü operalarda s<ılmeye çıktı. Bir yandan 
sahne çalışmalanna devam ederken, di!jer 
yandan da A.Lunacarski Sanat Tiyatrosu 
Devlet Enstitüsü'nde öWenimini pedagog 
Dora Belyavskaya ile sürdürdü. 
Ilk yurtdışı konserini 1%7'de veren 
Tamara Sinyavskaya Kanada, Polonya, 
Fransa, ltalya'ya yaptı!jı tumelerde güçlü 
ve heyecanlı bir sevecenli�e sahip sesinin 
zerafeti, canhlı!jı ve ola!janüstü ifade 
gücüyle büyük başan kazandı. 1968 
yılında IX. Dünya Gençlik �e' Ö!jı-enci 
Festivali'nde altın madalya, 1969'da 
Varvier (Belçika)'de yapılan 12. 
Uluslararası Genç Şarkıcılar Yanşması'nda 
�)rindlik ve Belçika Hükümeti Büyük 
Odülü'nü kazandı. 1970 Uluslararası 4. 
Çaykovski Yanşması'nda ise di!jer bir 
Sovyet sanatçısı Yelena Obraztsovaya ile 
birincilik ödülünü paylaştı. 
198l'de Stravinski'nin "Mavra" operası için 
La Scala'ya davet edilen sanatçının geniş 
opera repertuannın yanısıra Rus halk 
şarkılan, Çaykovski, Rahmaninof, 
Prokofiefin · romanslan; Bach, Mozart, 
Haendel, Schumann'ın eserlerinden 
oluşan yo!lun bir konser repertuan vardır. 

Bu konser Sayın !zzET B'\YSAL'ın d�erli 
katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

This concert has been realiııed thanks to a 
donalion from Mr. /ZZET B'\YSAL. 

Bu konser TÜRK-SOVYET Kültürel [)eyişim 
Programı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

This concert has been realized within the 
!rame of TURKISH-SOV/ET Cu/tura! 
Exchange programme. 



BACH: 
KEMAN KONÇERlOSU 
Ünlü Alman besteci Johann Sebastian 
Bach, ı 717'den ı 722'ye kadar Köthen'de 
Saray Orkestrası'nın kapelmaysteri olarak 
çalıştı� yıllarda çalgı müzi�yle daha çok 
u�mak imkanını bulur. Çünkü yanında 
çalıştı� Prens Leopold, dini kanıatlardan 
çok bu tür müzikle ilgilidir. Böylece Bach 
bu yıllarda çalgı ve konçerto türü eserler 
bestelemiş; keman konçertolannı, 
Brandenburg konçertolannı, ünlü süitlerini, 
sonatlannı hep bu dönemde yazmıştır. 
Keman için yazılan konçertolardan 
günümüze üç tanesi kalmıştır. Bunlardan 
solo keman, birinci ve ikinci kemanlar, 
viyola ve basso continue (sürekli bas) için 
ı 720 yıllannda bestelen en Mi Majör 
Keman Konçertosu'nun Bach tarafından 
aynca klavsen için Re Majör tonda 
düzenlemesi de yapılmıştır. Bu konçertoda 
!talyan formunun etkisi sezilmekle birlikte, 
fikirlerinin zenginti� ve kemanla 
orkestranın konsertant şekildeki diyaloglan, 
tutti ve solo bölümlerin birbirine baijlı 
oluşu yönlerinden klasik konçerto 
biçiminin öncülerinden sayılır. La minör 
tondaki 1. Keman Konçertosu'na göre 
daha parlak, daha açık ve anlaşılır olan 
Mi Majör Konçerto'nun birinci bölümü 
4/4'1ük ölçüdeki Allegro, sonat 
formundadır; solistle orkestranın beraberce 
sunduklan canlı bir tema ile başlar. Ikinci 
bölüm 3/4'1ük ölçüdeki, Do diyez minör 
tondaki Adagio, solo kemanla bas 
arasında çok d uygulu bir .ikili konuşmadır. 
Bas partisinde deijişik şekillerde işlenen 
tema, kemanın tek fikir üstüne duyurduiju 
eşsiz güzellikteki a�t havasındaki bir 
ezgiyle süslenir. Üçüncü bölüm 3/8'lik 
ölçüdeki ve Mi Majör tondaki Allegro 
assai, neşeli bir Rondo biçimindedir. 
(Süre ıS') 

BACH: KANTAT No.53 
Bach'tan günümüze ı99 Kantat kalmıştır. 
Bunlardan ondokuzu koro eşli� olmayan 
kantatlardır. ı 730 yıllannda Leipzig'te 
besteledi� 53 numaralı "Schlag doch, 
gewünschte Stunde (Arzu edilen saat, çal 
artık!)" adlı eser, bestecinin en tanınmış 
solo kantabdır. Aslında bir solo kantat 
de�l, bir matem aryasıdır. Metnin kime ait 
olduiju bilinmemektedir. 3/2'1ik ölçüde, Mi 
Majör tondaki eserin aslında, birinci ve 
ikinci keman, viyola ve bastan başka, iki 
tane çan (campanella) de kuUanılmışbr. 
Bach'a ait olup olmadı� tarbşılan Kantat'ın 
klavsen ve org için yazılan düzenlemeleri 
de vardır. 

BACH: 
MATTAHEUS 
PASSfON'DAN ARYA 
Bach Matthaeus Passion adlı ünlü eserini 
ı 729'da Leipzig'te besteledi. Metni 
Friedrich Picander'e ait olan Passion'un 
tamamı üç saat kadar sürer. Bu nedenle 
de iki ayn günde seslendirilir. Ilk dinleyişte 
aniaşılamayacak kadar ulu olan eser, ilk 
seslendirifişinde başan kazanamamışb. 
ı 740'taki tekrarlanışında yapılan 
de�şikliklerle daha çok beijenildi. Ancak 
uzun yıllar unutulan ve kaybolan notalan 
Menndelssohn tarafından bulunarak 
ı829'da Berlin'de yorumlanan Passion 
müzik dünyasına tekrar kazandınldı. Bir 
müzik eleştirmeni şövle diyor: "Reformlan 
resimde yetersiz, mimaride kısır olan 
Protestan Sanab müzikte kendine has dili 
bulmuştur ve Matthaeus Passion'u bu 
sanabn son kelimesidir". Soprano, alto, 
tenor, iki bas, çift karma, koro ve bir 
çocuk korosu flütler, blokflütler, obualar, 
obua d'amoreler, Ingiliz komoso, viyololar, 
viola da gamba, viyolonsel, org ve sürekli 
bas (klavsen)dan kurulu iki orkestra için 
yazılan Passion konusunda Bach'ın ikinci eşi 
Anna Magdalena Bach şunlan söylemiş: 
"Bu müzik doijrudan ruhtan doijdu; o 
ruh, yaşamının son yıllannda Sebastian'ı 
ezen bunca acıya raijmen onun tek 
sı�na�ydı. Onu ve eserlerini daha iyi 
tanıdıkça bunun böyle olduijuna tüm 
kalbimle inanıyorum". Eserin 47. parçası 
olan "Erbarme dich, mein Gott (Acı bana 
Tannm)" adlı bölüm konsertant keman, iki 
keman, viyola, sürekli bas, org ve solo 
alto için bestelenmiştir. 

ŞOSfAKOVİÇ: 
ODA SENFONİSİ 
Rus besteci Dimitri Şostakoviç'in "Faşizm 
ve Savaş Kurbanlan Anısına" başlıklı Oda 
Senfonisi, ı960'da bestelenen Op.llO Do 
minör Yaylıçalgılar Kuarteti'nin oda 
orkestrasına uygulanmış şeklidir. Hem 
form, hem de kapsam yönlerinden diijer 
kuartetlerinden daha karmaşık olan eseri 
Şostakoviç Dresden'de "5 Gün ve Gece" 
filminin müzi� üzerinde çalışırken ll ve 
ı2. Senfonileri arasında besteledi. O 
günlerde, geçmişin acısı ve öfkesi ruhunda 
tekrar canlanmış ve kuarteti hüzünlü, 
ancak boyun eijmeyen bir a�t olarak 
planlamışb. Aynca eserde besteci D. 
SCHOSTAKOWITSCH isminin DSCH 
harllerinin Almanca'daki müzikal karşılıklan 
olan D = Re, S=es= Mi bemol, C = Do ve 
H =  Si notalanndan oluşan temayı, çeşitli 
deijişimlerle bütün bölümlerde 
işlemektedir. Bu tema bestecinin önemli 
eserlerinde bir imza gibi kullanılmıştır. 

Orkestra düzenlemesini Rudolf Barsay'ın 
yapb� Oda Senfonisi aralıksız çalınan beş 
bölümden kuruludur. Birinci bölüm Do 
minör tondaki Large, D.S.C.H temasının 
hüzünlü ve aijır fugatosu ile başlar. Bu 
temadan sonra ı. Senfoni'nin giriş teması 
belirir. Daha sonraki iki hüzünlü ezgi 5. 
Senfoni'yi anımsabr. Ikinci bölüm, Sol 
diyez minör tondaki Allegro molto, savaşı, 
yıkımı, insanlık dışı davranışlan çok belirgin 
ve nefes kesici bir biçimde duyurur. Birinci 
bölümdeki kentrast temalar, bölümün 
birdenbire çıkan birinci motifine kaynak 
oluşturur. Bir kasırga havasında süren 
bölüme, arada bir D.S.C.H teması girer: 
Sanki aolı iniililer bir yardım çaijnsına 
dönüşmektedir. Bu bölümde de bestecinin 
Op.67 Piyanolu Üçlü'lerinden alınblar 
Avrupa'yı simgeler. Kısa bir duraklamayla 
üçüncü bölüm Sol minör tondaki · 
Allegretto'ya geçilir. Rondo biÇimindeki 
bölümde D.S.C.H teması alaya bir valsi 
oluşturur. Ikinci tema ise enerjik bir şekilde 
valsin hareketlerinde sezilir. Üçüncü tema, 
valsle hiç ilgisi olmayan ikinci episoda 
geçer. Rondo'nun ilginç olan orta 
bölmesinde, ı959 yılında bestelenmiş olan 
Viyolonsel Konçertosu'nun ana temasını 
viyolonsel kemanların eşli�nde fortissimo 
olarak duyurur. Daha sonra Rondo'nun 
tüm temaları işitilir. Keman solosunun 
kesildi� yer dördüncü bölüme geçiştir: Do 
diyez minör tondaki Large'da önce öfkeli 
ve protesto edici bir tema belirir. Ikinci 
tema ise '�ijır baskılar altında kaldım" adlı 
bir halk şarkısından kaynaklanır. Üçüncü 
tema, "Katerina lsmailova" Operası'nın 
üçüncü perdesinden alınan dokunaklı, içe 
işleyen melodilerden düzenlenmiştir. Gene 
viyolonsel orkestraya hakimdir. Viyolonsel 
Konçertosu'nun son teması eseri beşinci 
bölüme baijlar. Do min ör tondaki beşinci 
bölüm Large'da D.S.C.H teması en belirgin 
unsurdur. Eser hüzünlü bir havada, agrr 
şekilde sonuçlanır. (Süre ı9') 

ŞOSfAKOVİÇ 1 
POL10RATSKİ: 
4 PREIÜD 
ı930'da piyano için bestelenen Op.34 24 
Prelüd lspanyol Dansı, Polka, Marş, Ninni, 
Sözsüz Romans gibi başlıklar taşır. Küçük, 
zarif minyatürlere benzeyen Prelüdler 
yaylıçalgılar için Poltoratski tarafından 
düzenlenmiştir. 
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SAIZBURG 
MOZART SOLİSTLERİ 
SAIZBURGER 
MOZARTSOLISTEN 
• 15.7.1986 • 18.30/6.30 pm • Aya İrini 

Şef/Conductor : Hikmet ŞİMŞEK 
SoUst/Soloist : Clemens HAGEN, 

viyolonsel/cello 

WAMOZART (1756-1791) 
"Küçük Bir Gece Müziği" 
Sol Majör, KV525 
"Eine Kleine Nachtmusik,. 
in G Major, KV525 
Allegro 
Romanze, Andante 
Menuetto, Allegretto 
Rondo, Allegro 

İ.USMANBAŞ (1921) 
Küçük Gece Müziği 
Little Night Music 
Allegro 
Adagio 
Menuetto 
Fina le 

WAMOZART 
6 Laendler/ Laendlers, KV606 

ARA/INTERMISSION 

J.HAYDN (1732-1809) 
Viyolonsel Konçertosu Do Majör 
Cello Concerto in C Major 
Moderato 
Adagio 
Allegro molto 

W.A.MOZART 
Divertimento Re Majör, KV136 
Divertimento in D Major, KV136 
Allegro 
Andante 
Presto 

Bu konser AVUSTURYA KÜLTÜR 
ENSTITüSÜ. UNZ Kimya ve 

BÖHLER Sert Maden ve Takım San. ve ne. 
A.Ş. 'nın işbirlitpyle gerçekleştirilmiştir. 

This eoneert has been realized with the 
eooperations of AUSTRIAN CULTCJRE 
INSTITUTE, UNZ Kimya and BÖHLER 
Sert Maden ve Takım San. ve ne. A.Ş. 

HiKMET ŞiMŞEK 
Devlet Sanatçısı 

1946'da Ankara Devlet Konservatuvan'na 
giren Hikmet Şimşek, E. Zuckmayer ve 
F.Ainar'la birer yıl çalıştıktan sonra 1953'de 
ASaygun'un sınıfından birincinkle mezun 
oldu ve aynı okula ö1Vetmen atandı. 
Bakanlık tarafından iki kez Avrupa'ya 
gönderildi, birçok kurs ve festivale katıldı, 
ünlü şeflerle çalıştı ve konserler yönetme 
olana�nı buldu. Cumhurbaşkanlı� 
Senfoni Orkestrası'ndaki şeflik görevinin 
yanısıra Ankara Devlet 
Konservatuvan'ndaki görevini 
sürdürmektedir. Ankara Radyosu Oda 
Orkestrası ile Çoksesli Korosu'nun ve 
daha sonra televizyon müzik bölümünün 
kurulmasında çaba gösteren Şimşek, her 
kuruluşun ikişer yıl şelliijini yaptı. lzmir 
Devlet Senfoni Orkestrası'nın 
kuruculanndan olan ve halen bu 
orkestranın sanat sorumluluijunu yürüten 
sanatçı, yurt dışında 22 ülkede yönettigi 
yüzden fazla konserle Türk bestecilerinin 
eserlerini dünyaya tanıttı. Son yıllarda 
plak çalışmalan yapan Hikmet Şimşek'in 
Budapeşte Filarmoni Orkestrası'yla 
doldurduiju ve dört Türk besleeinin 
eserlerini içeren plak 1 985'de Fransız Plak 
Akademisi "Charles Cross" ödülünü aldı. 

CLEMENS HAGEN 
1966 yılında Salzburg'da doijan sanatçı, 5 
yaşında viyolonsel çalmaya başladı ve 8 
yaşında Mozarteum Akademisi'ne girerek 
Wilfried Tachez'in �encisi oldu. Birçok 
kez ''Jugend Musiziert" (Genç Müzikçi) 
Yanşması'nda birincilik ödülü kazan�n. 
Hagen, Viyana Filarmoni Dernegi Ozel 
Ödülü'nü de aldı. Viyana Senfoni ve 
Mozarteum orkestralan konserlerine solist 
olarak katıldı, 1982'de Viyana 
Filarmoni'nin "Kari-Böhm" ödülünü 
kazandı. 1983'de Genç Avusturyalılar 
Filarmoni Orkestrası'nın Avusturya 
tumesine kardeşi ile katıldı ve Brahms'ın 
İkili Konçertosu'nu çaldı. Viyana, Paris ve 
Lüksenburg'da resilaller veren Clemens 
Hagen, 1982'de Portsmouth Yaylıçalgılar 
Uluslararası Yanşması'nda birinci olan 
Hagen Dörtlüsü'nün üyesidir. 1983 Evian 
Uluslararası Yanşması'nda birinci olan, aynı 
yıl Bordeaı,ıx Festivali'nde Altın Madalya 
alan Hagen Mozarteum Akademisi'nden 
"Üstün Başan" diploması ile mezun oldu. 
1984'de Heinrich Schiff ile çalışmaya 
başlayan sanatçı ilk kez Salzburg 
Festivali'ne katıldı ve ABD tumesini de 
g�rçekleştirdi. 1985'de Mozart Demegi 
Odülü'nü aldı, Deutsche Grammophon 
için plaklar doldurdu, E.Leonskaja ile 
Viyana ve Graz'da konserler verdi ve 
Salzburg Festivali'ne katıldı. 



MOZART: 
KÜÇÜK BİR GECE 
MÜZİGİ 
(Bakınız Academy St. Martin-in-the-Fields, 
29.6.ı986 konseri) 

US MAN BAŞ: 
KÜÇÜK GECE MÜZİGİ 
İlhan Usmanbaş, uluslararası müzik 
dünyasında kendini kabul ettirmiş, 
müzi�n yüzyıllar boyu geçirdi� evrimi, 
çeşit� ça�lann stillerini iyi incelemiş bir 
müzikçimizdir. Birçok 20. yüzyıl sanatçısı 
gibi, o da klasik ça� bestecilerinin 
eserlerini örnek alarak, btınlann biçimlerine 
sadık kalarak bugünün di� ve anlayışıyla 
benzerlerini bestelemiştir. "Küçük Gece 
Müzi�"nde Mozart'ın aynı isimli serenadı 
"bugün bestelense nasıl olurdu?" 
anlayışıyla yine birinci ve ikinci kemanlar, 
viyola, viyolonsel ve bas için ı946'da 
yazılmış. Ankara Devlet Konservatuvan'nda 
besleeinin ö!jrencilik yıllannda sınıf 
çalışması olarak bestelenen bu eser, 
Mozart'ın aynı adı taşıyan "Eine kleine 
Nachtmusik"in yazı ve biçim özelliklerini 
kavramak için yazılmış bir çalışmadır. 
Sadece armoni kullanışı ve ezgi yapısı 
çagımızın renklerini taşır. Birinci bölüm 
4/4'lük ölçüdeki, sonat biçimindeki 
Allegro Mozart'ta da oldu�u gibi üzerinde 
fazla oyalanmadan yürütülen de�işik 
fikirleri ardarda getirir. Ikinci bölüm 
Adagidda özellikle orta bölmede uzun 
soluklu bir çizgi yakalanmaya çalışılmıştır. 
3/4'lük ölçüdeki Menuetto, triosuyla tam 
geleneksel yapıdadır. 2/2'lik Allegro 
tempodaki Finale ise klasik senfoni 
finallerinin kıvrak havasını yansıtmaya 
çalışan bir Rondddur. Ilk kez Ankara'da 
ı953'de Bülent Are! yönetimindeki 
He�kon Orkestrası tarafından seslendirilen 
eserin Mozart'tan ı59 yıl sonra yazılmış 
oldu�u armonis.i1 pasajlan, ölçüsüyle 
apaçık bellidir. Ornek olarak birinci bölüm, 
Mozart'ınki gibi Sol Majör akorla başlarsa 
da, daha ilk ölçüde sert ton 
de�iştirmelerle de�şir. (Süre ı8') 

MOZART: 6 IAENDLER 
Mozart'ın orkestra için besteledi�i dans 
müzi� önemli bir sayıdadır. Bunlar 
arasında ıoo kadar Menuel ve 56 Alman 
Dansı en önde gek Alman Danslan hem 
tempo, hem de karakter bakımından 
Almanlara daha yakın gelen bir dans 
olarak ı8. yüzyılda çok ilgi görmüştü. 
Valsten daha agır olan ve Laendler'e 
benzeyen bu dansın bestecileri sırasıyla 
Mozart, Beethoven, Schubert ve Lannet 
oldu. ı 78ı-ı 79ı yılları arasında "Saray 
Bestecisi" olan Mozart yılda 800 gulden 
almaktaydı ve görevi de, bugün de aynı 
ününü sürdüren "Redouten" Salonu'nda 
verilecek balolar için dans müzi� 
yazmaktı. Aldıgı para da Mozart'ın kendi 
deyişiyle "Yapbgı için çok fazla, 
yapabilece� için çok az"dı. Büyük usta 
Mozart'ın, hayabnın son yıllannda yazdı�ı 
bu danslar, onun sesini hiç yükseltmeyen 
zarif, küçük şaheserleridir. Mozart'ın 
kendisi de, anlamı "Maskeli Balo Salonu" 

olan "Redoutensaal"de kendi müzi�ine 
uyarak pek çok kez dansetmişti. Bu 
danslardan Köchel 606 sayılısı, orijinal 
adıyla "6 Landlerische" Viyana'da 28 
Şubat ı79l'de 2 keman ve bas için 
bestelenmiştir. "Landlerische" Laendler 
üslubunda bestelenmiş anlamına gelmekte 
ve bu danslar kısaca "6 Laendler" olarak 
adlandınlmaktadır. Kuzey Almanya'nın 
Landel bölgesinden kaynaklandıgı için bu 
adı taşıyan, a�ır bir vals temposundaki ve · 
3/4'lük ölçüdeki Laendler, "Dreher" veya 
"Tirolyen" olarak da isimlendirilir. Mozart'ın 
bu 6 Laendler'i 24 ölçü uzunlu�unda olan 
sonuncusu dışında, hepsi de ı6 ölçü 
süren Si bemol Majör tonda ufak 
eserlerdir. Danslar, baslann duyurdu�u 4 
akorla başlar. Tek temalı tipik halk 
danslannda ezgi kemanla duyurulur. Canlı 
ilk iki danstan sonraki üçüncü dans daha 
lirik daha hüzünlüdür. Dördüncü ve 
beşlnci dansta gittikçe hızlanan ritim, 
altıncısında bas partilerin güçlenmesiyle 
sanki dansçılann ayak seslerini bize 
duyurur. (Süre 6') 

HAYDN: 
VİYOWNSEL 
KONÇERlOSU 
Joseph Haydn'ın konçertolan genel�kle 
onun senfonik ve oda müzi� eserlerinin 
gölgesinde kalır. Bu konçertolardan en 
çok ilgi gören ı 783'de bestelen en Re 
Majör Viyolonsel Konçertosu'nun ise 
Haydn'a ait olmadı�ı tartişmalan yüz yılı 
aşkın süre devam etmiş, eserin ı 778 
yılından sonra Esterhazy Kontlu�u 
orkestrası viyolonse�sti ve Haydn'ın 
kompozisyon ö!jrencisi Antonin Krafın 
kaleminden çıkbgı öne sürülmüştü . . .  ı96ı 
yılında Prag Ulusal Müzesi'nin mUzik 
bölümü ilgilileri "Radenin" Koleksiyonu'nda 
besleeisi bi�nmeyen (anonim) elyazması bir 
Viyolonsel Konçertosu buldular ve daha 
önce elegeçen konçerto tasla�ı ile 
karşılaşbnlınca eserin Haydn'a ait oldu�u 
kesinleşti: ı 76ı-ı 769 yıllan arasında 
Esterhazy Orkestrası viyolonselisti olarak 
çalışan F.Weigi çalgılann partilerinin · 
kopyalannı yazmış, fakat besleeinin adını 
eklerneyi unutmuştu. Eser ancak Köln'deki 
Joseph Haydn Enstitüsü'nün onayından 
sonra müzik dünyasına sunuldu. ı 765 
yılında bestelendi� tesbit edilen ve 
Anthony von Hoboken'in düzenledi�i 
Haydn Katal�u'na göre "H76" ile 
numaralandınlan eser yaylıçalgılar, iki obua 
ve iki komo eş��ndeki viyolonsel için 
bestelenmiş. ÇaMaşlannın aksine solist 
için parlak pasajlar, melodik yarabcılık, 
virtüoz teknik, tutti ve solo 
kontrastiann yerine, Haydn temalan 
da�ıtmadan mükemmel bir bütünlük elde 
etti�i üslubundan pek aynlmadı�ı için "eski · 
kafalı olmakla" da suçlanmışb. Do Majör 
Konçerto'da da bu hava sezilı. Hatta solo 
viyolonsel, kendi solo partileri yanında, 
bütün çalgılann beraberce çaldıklan tutti 
bölümde bile bas partilerini çalar. 
İlk kez ı9 Mayıs ı962'de "Prag Bahar 
Festiva�"nde Prag Radyo Senfoni 
Orkestrası eş��nde Milos Sadlo tarafından 
yorumlanan eserin birinci bölümü ı36 
ölçü uzunlu�undaki Moderato, serbest 
şekilde uygulanan sonat formundadır. 

Girişteki 2ı ölçülük tutti'de bölümün tüm 
malzemesi sergilenir. Solo çalgı aldıgı 
temayı teknik etüdler tarzında ge�ştirir. 
Ana tema hiçbir zaman aynı şekilde. 
tekrarlanmaz, de�ştirilerek sunulur. Ikinci 
bölüm 116 ölçü uzunlu�undaki, 2/4'lük 
Fa Majör Andante, eserin en de�er� 
bölümüdür ve Haydn'ın "Galant Stil"ine 
güzel bir örnek oluşturur: Şarkı gibi bir 
ezgi zarif melodik cümleler halinde 
viyolonse�n güzel bnısıyla duyurulur. Son 
bölüm 4/4'lük, 253 ölçü uzunlu�undaki 
Do Majör Allegro molto ayn bir 
karakterdedir. Bu bölümde ilk bölümün 
özü halinde durmak bilmeksizin -bir 
kadansla bile kesilmeden- ilerleyen tema 
orkestra tarafından sunulur. Solo 
viyolonsel bu kez daha bagımsızdır. Şolo 
partisi duyurulurken öbür partilerin rolü 
eşlik etmekten ibaret kalır. Orta kısımdaki 
ton de�meleri (modülasyonlar) daha 
zengin planlanmıştır, parlak süslemeler 
bütün bölüm boyunca sürer, sonradan 
duyulan orkestral nakarab da gölgeler. 
(Süre 25') 

MOZART: 
DİVERTİMENTO KV136 
(Bakınız Academy St.Martin-in-the-Fields 
28.6.ı986 konseri) 
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MOZART: 
DİVERTİMEN10 KV251 
Mozart'ın eserleri arasında Divertimentdlar 
önemli bir yer tutar. Problemsiz, müzikal, 
zarif, sevimli yapılaoyla senfonik, oda, 
serenacl müzikleri arasında yeralan, parlak 
pasajlar kapsayan, zarif marşlan, etkili ve 
bol menuetleriyle, romans benzeri 
Andante bölümleriyle ilgi çeken 
Divertimentdlar, ı 772 yılında 
bestelenenlerden (Salzburg Senfonileri 
KVı36, ı37, ı38) bu yönlerden aynlır. 
20 yaşındaki Mozart'ın ı776'da yine 
Salzburg'da yazdıgı Re Majör 
Divertimentdda daha çok halka yakın 
olma gayesi, efektleri, zarif yoruma önem 
verilmesi göze çarpar. Iki obua, iki komo 
ve yaylıçalgılar için besteleneo eser altı 
bölümlüdür. Bestecinin kızkardeşi Nanneri'in 
30 Haziran ı 776 günü 25. dogumgünü 
törenine hediye olarak düşünülmüştür. 
Sanki Mozart'ın ertesi yıl gidecefİİ Paris 
yolculu!:juna bir hazırlıktır; La Majör 
Andanito bölümünde "Les Petits Riens
Küçük Şeyler" bale müzifİİnin 
Pantomim'inin bir taslagı gibidir. Eser'in 
orkestrasyonu Fransız müzifİİni yansıbr: 
Salzburg stilinin solo kemanı yerini solo 
obuaya bırakmış, iki komo ise geleneksel 
Fransız üfleme stiline yakınlıgı belirlemiştir. 
Birinci bölüm Allegro molto'nun biraz 
garip tematik yapısı ve altıncı bölüm 
Fransız Marşı, Paris stiline çok yakındır. 
Dördüncü bölümdeki Menuettdda, trionun 
yerine üç çeşitierne alınışı, Ronddnun 
biçimi belki de, Fransız müzifİİne duyulan 
sempatinin ve Mozart ile Nanneri'in 10 yıl 
önce Paris'te harika çocuk olarak 
geçirdikleri mutlu günleri amınsamanın 
izleridir. (Süre 25'32") 

MOZART: 
FIÜT KONÇERlOSU 
Mozart babasına ya7X:Iıgı bir mektupta 
flütten hiç hoşlanmadıgından sözeder; 
fakat flüt için iki, flüt ve arp için bir 
konçerto, 4 tane de flütlü kuartet 
besteleyere k flüt repertu anna de!:jerli 
eserler kazandırmıştır. Ancak Re Majör 
Rüt Konçertosu'nun aslında obua için Do 
Majör tonda yazıldı!:jı, ı940'lı yıllarda 
Mozart'ın oglunun el yazmasıyla notası 
bulundu!:junda anlaşılmış ve eser Obua 
Konçertosu olarak ı949'da BBC 
Orkestrası'nda seslendirilmişti. Daha 
sonraki araşbrmalardan, eserin ı 777 
yılında Salzb� Piskoposlu!:ju 
Orkestrası'nın !talyan obuacısı için yazıldıgı 
Mannheim ve Paris'te de başanyla 
seslendirildifİİ ö!:jrenilmiştir. Danimarkah 
amatör flütçü De Jean, Mozart'a bu çalgı 
için eserler ısmarladıgında Mozart ı 778 yılı 
başında Mannheim'da önce Sol Majör ı. 
Rüt Konçertosu'nu yazmış, ikincisi yerine 
de bu obua konçertosunu yeniden 
dw,enleyerek Re Majör'e aktarmış 
(transpoze etmiş) . Babasına yazdıgı ı4 
Şubat ı 778 tarihli mektubunda ise "iki 
konçerto ve üç flütlü kuartete 96 Gulden" 
aldıgını belirtmiş. Birincisine göre daha çok 
tanınan 2. Konçerto stil yönünden ı 775 
yılında yazılan beş keman konçertosuna 
yakındır; özellikle biçim, tematik yapı ve 

orkestrasyon bakımından Allegro aparto 
(açık, anlaşılır bir çabuklukla çalınması 
istenilen) birinci bölümde bu etki .sezilir. 
Ikinci bölüm, 3/4'lük ölçüdeki Sol Majör 
Andante ma non troppdda duygusallhk ve 
tematik yapı, Haycin'ın küçük kardeşi, 
Salzburg Piskoposlu!:ju'nda müzikçi otarak 
bulunan ve Mozart'ın da arkadaşı olan 
Michael Haycin'ın birkaç yıl önce 
besteledifİİ aynı tondaki flüt konçertosuyla 
benzerlik gösterir. Üçüncü bölüm Allegro 
molto temposundaki Rondo-Final ise daha 
sonraki Viyana çagını müjdeleyen sihirli bir 
hafifliktedir. Burada "Saraydan Kız Kaçırma" 
operasından Blondchen'in aryası 
"Welche Wonne, Welche Lust'' duyulur. 
(Süre 22') 

MOlART: SENFONİ No.29 
Viyana'da 3 ay kaldıktan sonra Salzburg'a 
dönen Mozart, ı 774 yılı başlarında 4 
bölümlü senfoniter besteledi: Viyana 
izlenimlerinin ı9 yaşındaki genç bestecinin 
yarabcı gücünde gizemli bir etkisi olmuş ve 
"Salzburg Piskoposlu!:ju Konsertmaysteri" 
bagımsızhgının artistik açıklamasını La 
Majör Senfoni'siyle entrümantal olarak ilan 
etmişti. Aslında Salzburg Sarayı'nda 
çalgılann kısıtlı olmasından Yaylıçalgılar 
Orkestrası'na yalnız iki obua ile iki 
komoyu katabilen besteci, bu üfleme 
çalgılan yayhlann yüklendifİİ senfonik 
yapıyı güçlendirmede ve desteklemede 
kullanmış ve bunu o kadar ustaca 
yapmıştı ki bu eksiklikten mükemmellik 
yaratb. Bu nedenle, Mozart'ın bu eseriyle 
genç senfoni yazan olarak benlifİİni 
buldu!:ju kabul edilir ve senfoninin yeri, 
Beethoven'in ilk senfonileriyle 3. Eroica 
Senfonisi arasındaki farkla kıyaslanır. 
Melodik yazış üslfıbundaki derin kişilik, 
zengin kontrpuan anlayışı daha ilk 
ölçülerde hissedilir: Birinci bölüm 4/4'lük 
ölçüdeki, La Majör tondaki Allegro 
moderatdda çok basit bir figürün 
alışılmamış güzellikte bir tema haline 
gelmesi ilgi çeker. Pianissimo olarak 
başlayan birinci tema, forte olarak 
tekrarlanır. Yavaşça yükselen bas partisine 
kemanlann oktav aralıklarla eşlik ettikleri 
bu temadan sonra üç kısımlı melodik 
ikinci tema duyulur. Bunu kemanlann 
sundu!:ju üçüncü tema izler. Ikinci bölüm 
2/ 4'lük ölçüde Re Majör tondaki 
Andante, senfoninin adeta kalbidir. Sonat 
formundaki bölüm, partilerin bir yaylılar 
kuarteti havasında ustaca kurulmuş 
dengesi, sürdinli kemanlarla elde edilen 
içten havasıyla seçkinleşir. Üfleme 
çalgıtann göze batmadan, ancak etkili 
kullanıhşı ve obuanın pasajlan ilgi çeker. 
Üçüncü bölüm 3/4'lük ölçüdeki, La 
Majör tondaki, alışılmışın aksine önce hafif 
başlayan Menuetto kesin ritmiyle, bir 
Fransız dansını andınr. Dört üfleme 
çalgının unison sundu!:ju finaliyle 
belirginleşen Menuetto Mi Majör tondaki 
trioya ba!:jlanır. (Beethoven'i de etkileyen 
bu bölüm onun bir yaylılar kuartetinde 
örnek olarak kullanılmışbr) . Canlı ve 
enerjik final, 6/8'lik ölçüdeki La Majör 
tondaki Allegro con spirito, Menuettdya 
ba!:jlı olarak girer. Son bölüm sonat 
formundadır ve ternalann 
sergilenmesinden sonra gelen uzun 

gelişimi (developman), üfleme çalgılarla 
viyolanın ve basın oldukça ba!:jımsız 
partileriyle renklenen orkestrasyonu ile bu 
ola!:janüstü eserin adeta tacıdır. Birinci 
temanın bitmek tükenmek bilmeyen 
enerjisi ve bu temanın yönlendirdifİİ komo 
ve yaylılarda duyulan yan temalarla, bas 
yaylılann birinci kemanlann eşlifİİnde 
duyurdu!:ju ikinci temanın karşıthgı ilgi 
çeker. Özellikle partilerin bir veya iki ölçü 
aralıkla tekranndaki ustalık (imitation) , 
kontrpuanın bilgili kullanılışı, çalgıtann 
bnısının iyi de!:jerlendirilmesi, melodilere 
armonik partilerin uygulaniŞindaki 
mükemmellik, tekseslilifİİn (unison) yerinde 
ve zamanında oluşu ve birbiriili hızla 
izleyen bütün bu müzik unsurlannın 
kolaylıkla yaratılışı dinleyenleri büyüler. 
(Süre 26') 
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Bir ses'tir yaşamak ... 
Gerçek duyarlı�yla . 
Bir renk'tir yaşamak .. . 
Gökkuşa�dan süzülmüş. 
Bir görüntü olur, 
yüre�e odaklanır. 
N ota olur, arya olur, 
bale olur, dans olur, film olur, 
tiyatro olur yaşamak ... 

Yaşamak, 
doyumsuz bir güzellik olur, 
teknolojinin insana sund� 
olanaklarla birleşince. .. 

ITT Sellaub·,orenz 
TV • Radyo• Video 
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PETER ZAZOFSKY, keman/violin 

SCOT FAIGEN, piyano/piano 

• 21.6.1986 • 18.30/6.30 pm • Aya İrini 

W.A.MOZART 
(1  756-ı 791) 

S.PROKOFİEF 
(1891-1953) 

ARA/INTERMISSION 

E.GRIEG 
(1843-1907) 

C.SAINT-SAENS 
(1835-1921) 

M.RAVEL 
(1875-1937) 

Sonat, Si bemol Majör, KV378 
Sonata in B fiat Major, KV378 
Allegro moderato 
Andantine sostenuto e cantabile 
Rondo.Allegro 

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

Sonat No.2 Sol Majör, Op.l3 
Sonata No.2 in G Major, Op.l3 
Lento doloroşo- Poco Allegro-AIIegro vivace 
Allegretto tranquillo 
Allegro animato 

Havanaise 

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

PETER ZAZOFSKY 
Peter Zawvsky 1980'de Brüksel "Kraliçe 
Elisabeth" Uluslararası Yanşması'nda 
Gümüş Madalya'yı alarak profesyonel 
müzik karlyerine başladı. Daha önce 
Miami ve Kansas City ile San Fransiskdda 
yapılan çeşitli yanşmalarda da birincilik 
ödülleri kazanan Zawvsky 1977'de 
"National Federation of Music Clubs 
Young Artist" ödülünü aldıktan sonra aynı 
yıl Varşova'da Wieniawski Yarışması'nda 
bronz madalya aldı. 1978'de Montreal 
Uluslararası Yanşması'nda birincilik 
ödülünü alan ilk Amerikalı kemancı 
oldu. 1980 yılında Minnesota Senfoni 
Orkestrası konserinde, lgor Oistrach'ın 
yerine solist olarak kabldı; ertesi yıl 
Boston, Montreal, Boumemouth, Toledo 
orkestralarıyla konserler verdi. 
1984 yılında Klaus Tennstedt 
yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası 
eşliginde verdiili konser, sanatçının 
Avrupa'da büyük üne kavuşmasını saijladı. 

Bu resital EGE HOLDING A.Ş.'nin deyerli 
katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

This recital has been realized thanks to a 
donation from EGE HOLDING A.Ş. 



SCOTT FAlGEN 
1955'de d�an Scott Falgen ilk konserini 
16 yaşında Pittsburg Senfoni Orkestrası ile 
verdi. Emil Danenberg ile Oberlin 
Konservatuvan'nda e�itim gördü ve İllinois 
Üniversitesi'nden "Master" ünvanını aldı. 
Yaylıçalgılar eşlikçili�i ile oda müzigi 
konusunda ihtisas sahibi olan sanatçı 
Ulusal Müzik Akademisi ile Kuzey 
Karolina Sanatlar Okulu'nda, 6 yıl 
süreyle de ünlü Juilliard Müzik Okulu ile 
Sarah Lawrance Koleji'nde ders verdi. 
Aspen Müzik Feestivali'nde birçok ünlü 
sanatçıyla birlikte çalan Falgen 1983'de 
İtzhak Perlman'ın Brooklyn 
Konservatuvan'ndaki derslerinde sanatçıya 
eşlik etti. 
Günümüzün genç ve ünlü yaylıçalgılar 
ustalanna eşlik etmekle ün kazanan Scott 
Falgen Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, 
Karayipier ve Asya'da yirmiden fazla 
ülkede konserler verdi ve 1983'de 
viyolonist Beri Senofsky'nin kıta Çin'i dahil 
5 ay süren turnesine katıldı. 

MOZART: SONAT 
Mozart 1778 yıllannda besteledi�i 
sonatlarla, keman sonatını "Keman
Piyano" sonatı düzeyine çıkanp bu iki 
çalgıya eş görevler vererek yeni bir çı�ır 
açmıştır. Salzburg'a döndükten sonra 
1779'un ilk günlerinde yazdı�ı bu sonatı 
ise, 1778'dekiler gibi iki de�il, üç 
bölümlüdür. Paris'te annesinin ölümü ve 
evleome teklifinin Aloysie Weber 
tarafından reddinin besleeiye verdi�i 
duygulu, daha kanşık ruh hali özellikle 
eserin ilk bölümü olan Allegro 
Moderato'nun dört ana temasında 
bellrginleşir. En etkileyici Fa Majör tema, 
beklenmedik bir şekilde developman 
(gelişim) bölümünü başlatır. Derin anlamlı, 
a� bölüm olan Andantine sostenuto e 
cantabile J.Chr.Bach'ı hatırlattı�ı gibi, 
"Saraydan Kız Kaçırma" Operası'nı da 
müjdeler. Kemanla piyanonun yumuşak 
ve gizli diyaloglan zaman zaman tutkulu 
ve ça�layan ezgilerle birbirini izler. Sonatın 
kalbi olan, eserin bu en güzel bölümünü 
izleyen canlı Rondo, Paris ve Salzburg'un 
birbirine kanşmış zarif atmosferini yansıtır. 
(Süre 19') 

PROKOFİEF: SONAT 
1938 yılında yazılmaya başlanan ve ancak 
1946'da ilk kez seslendirilen sona!, 
besleeinin keman için yazdı� iki sonatın 
gerçekte ikincisidir. Di�erlerine oranla daha 
kasvetli, içe kapanık olan ve kemancı 
David Oistrach ile uzun arkadaşlı� sonucu 
yazılan eserin ilk bölümü Bach üslubunda 
keman pasajlanyla işlenmiştir. Bunlar, 
besleeinin deyişiyle "mezarlıkta esen bir 
rüzgar" gibidir. İkinci bölüm Allegro brusco 
kesin çizgilerle anlatılmış, sert temattk 
pınltılarla .. süslenmiş enielektüel bir havayı 
yansıtır. Uçüncü bölüm, eserin ikinci 
�ndante'si llrik ve akıcıdır. Serbest ve 
çılgınca gelişen final her mezürde de�işen 
ritmik yapısıyla Stravinski'nin "Bahar 
Ayini"ni andınr. {Süre 28') 

GRIEG: SONAT 
Keman ve piyano için üç sona! besteleyen 
Norveçli Edward Grieg ikinci sonatını 
1867'de, Nina Hagerup ile evlenciikten 
sonra yazmıştır. Genellikle o günlerin 
mutlulu�u eserde yansır. Grieg'in 
özellikleri, sonsuz melodik ilham, orijinal 
armoniler, canlı ritim, bütünüyle akıcı ve 
kolay olan müzik bütün bölümlerde 
belirgindir. Kemancı olmayan Grieg'in 
yanında, bu çalgı konusunda ona her 
türlü yardımı yapan büyük virtüoz Ole 
Bull onun l..eipzig Konservatuvan'na 
girmesine önayak olmuş, sonralan Norveç 
Halk Müzi�i ile daha yakından 
ilgilenmesine, ülkesini dolaşıp otantik 
ezgiler arayıp bulmasına da yardım etmişti. 
Akademik olan ilk sonatın aksine, ikinci 
sonat ulusal ögeler yansıtır ve üç sonatın . 
içinde en "Norveçli" olanıdır. Sonat formu 
yapısına karşın katı kurallara uymaz; dışa 
dönük, mutlu havasıyla üç bölümü, bir 
şarkıyla aynlan güçlü iki halk dansından 
oluşmuştur. Birinci bölümde, Lento 
dolaroso'dan sonra gelen Allegro vivace'de 
neşeli, oynak ana temaya. ulaşılır. ?aman 
zaman hüzünlü bir tema duyulur. Ikinci 
bölüm AUegro tranquillo bir iç huzuru 
yansıtırken, üçüncü bölüm Allegro 
animato Norveç halk müzi�inin 
kaynaklanyla seçkinleşir. Yorumu 
problemsiz olan ve sanki yalnız çalan ve 
dinleyenleri mutlu etmek için besteleneo 
bu eser için Çaykovski şunlan söylemiş: 
"Hiçbir teori veya prensibe uymadan, 
şiirsel anlatıma kendini bütünüyl� kaptırrnış 
bir insan tarafından yazılmış, yalnızca 
içtenlikle ve sanatçı duyuşuyla 
damgalanmış bir eser . . .  ". (Süre 19') 

SAINT-SAENS: 
MAVANAISE 
Harika çocuk olarak sahneye çıkan usta 
piyanist Saint-Saens kendinden 9 yaş 
genç olan ünlü şeytani kemancı Pablo de 
Sarasate ile işbirli�i yaparak keman için de 
virtüoz eserler yazdı. 85 yaşında bile 
orkestra eşli�inde konserler veren besteci 
için müzikal fikirler, ezgiler herhangi bir 
anda d�uvermekteydi. Biografi yazan 
James Harding'in belirtti!Pne göre 
"Havanaise" 1887 yılında, bir odun 
ateşinin kıvılcımlanndan Saint-Saens'ın 
kafasında şekillenmiş . . .  "İspanyol stilinde 

bestelenmiştir" başlı�ını taşıyan eser, 
2/ 4'1ük ölçüde a� bir Küba dansı olan 
Habanera'dan kaynaklanır. Ispanya'da çok 
yaygın bir dans haline gelen Habanera 
Bizet, Debussy, Ravel, Chabrier, Laparra 
gibi di�er Fransız bestecilerinin de 
eserlerinde yeralmıştır. (Süre 9') 

RAVEL: ÇİGAN 
Maurice Ravel Keman Sonatı'nı ithaf etti!P 
Helene Morhange'a acele olarak çalgısıyla 
birlikte Paganini'nin 24 Kapris'ini alarak 
gelmesini yazar. Kadın kemancı, teknik 
güçlüklerle dolu bu kaprislerin başına bir iş 
açmasından korkarak geldi!P Ravel'in 
evinde daha şeytani bir şeyle, "Çigan"la 
karşılaştı�ını anılannda anlatıyor. Gerçekten 
de en usta kemanalann bile çekingenlikle 
yanaştıklan, bittikten sonra da derin bir 
nefes aldıklan bu eser, eleştirmenlerin 
gözünde "sadistçe hazırlanmış tuzaklarla" 
doludur; ve "Büyüleyici parlaklıkia 
kadanslar, ipek yumuşaklı�ında ikili üçlü 
triller, kesin armonik sesler, pizzicato'lar, tiz 
seslerin bir havai fişek gibi patlayışı ve 
bütün bunlann ustaca uyumu içinde solist 
d�açtan (emprovize) çalar gibidir" . . .  1924 
yılında, aslında Lutheal (lavta) eşl@nde 
keman için bestelenmiş, sonra Ravel 
tarafından önce piyano, daha sonra da 
orkestra eşliği yazılmıştır. İlk yorumu, eseri 
iki üç gün içinde çalışarak gerçekleştiren, 
ünlü Joachim'in ye�eni ve yine bir kadın 
kemancı olan Jelly d'Aranyi başanlı 
konserden sonra, kendisine ithaf yazısı 
yazılması için notayı Ravel'e vermiş; ancak 
"J.d'Aranyi'ye-M.Ravel" başlı�ışla 
karşılaşınca şaşkınlıkla "Hepsi bu mu?" 
diye sormuş. Besteci s�ukkanlı cevap 
vermiş: "Evet, hepsi bu! Ama, bu gelecek 
kuşaklar için!". "La Valse"de valsin 
yüceleştirilmesi gibi, "Çigan"da da çigan
Macar halk ezgilerinden esinlenilen Urizm, 
ateşli fantezi, neşeli pınltılarla çigan müzi�i 
ölümsüzleşir. Çigan müzi�inin ustaca 
de�erlendirildi!P ve Bartok'un Rapsodisi 
gibi iki bölümlü olan eser, gerçek bir 
rapsodi havasındadır; ancak herhangi bir 
geçiş olmadan, arka arkaya birbirini 
izleyen bir çeşitlerneler demetine benzer. 
İlk bölüm Lento'da uzun bir solo kadans, 
kemancıya çalgısının tüm olanaklannı 
gösterme fırsatını verir. Bu a�ır bölüm aynı 
zamanda, Çardaş'ın geleneksel � 
başlangıcı Lassu'yu anımsatır. Kemanın bu 
resitatifinin a�r ve törensel teması Si 
bemol minör !onda daha etkili, çigan 
renkli ikinci bir temaya yolaçar. İkilikten 
otuzikili�e kadar de!Pşen nota de�erleri, 
temponun kaçınılmaz de�işmesiyle 
(Rubato'lu şekilde) yumuşak bir cümleye 
ulaşır. Gittikçe canlanan ve ateşli bir hale 
gelen bölüm (Moderato) aynı zamanda 
Çardaş'ın canlı bölümü Friska'dır. Kemanla 
piyanonun canlı diyaloguna sahne olan 
bölümde adeta sabırsızlaşan, türlü 
tonalitelerde gezen motif çigan tarzında 
süslemelerle, sert uyumsuzluklarla 
(Disonanslarla) işlenir ve eser parlak 
şekilde, kemanemın virtüozlu�unu 
ispatlaması ile sona erer (Süre 9'). 

59 



60 

DAVID GERINGAS, viyoıonsel/ceııo 

TATJANA SCHATZ, piyano/piano 

• 25.6.1986 • 18.30/6.30 pm • Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salonu 

R.SCHUMANN Adagio ve/and Allegro, Op.70 
(1810-1856) 

S.PROKOFİEF 
(1891-1953) 

ARA/INTERMISSION 

P.HINDEMITH 
(1895-1963) 

F.MENDELSSOHN 
(1809-184 7) 

Sonat, Do Majör Op.l19 
Sonata in C Major, Op.l19 
Andante grave-Moderato 
animato-Andante grave 
con primo-AIIegro Moderato 
Moderato-Andante dolce 
Allegro ma non troppo
Andantino-AIIegro ma 
non troppo 

Solo Sonat, Op.25 No.3 
Solo Sonata, Op.25 No.3 
Lebhaft sehr markiert 
Gemaechlich, durchweg 
sehr Leise 
Langsam 
Lebhaft Viertel "Ohne 
jeden Ausdruck" 
Finale-sehr schnell 

Sonat, Re Majör Op.58 No.2 
Sonata in D Major Op.58 No.2 
Allegro assai vivace 
Allegretto scherzando 
Adagio 
Molto allegro e vivace 

DAVID GERINGAS 
Müzikçi bir aileden gelen David Geringas 
1946'da Wilna'da do1jdu. 1963 yılında 
girdigi Moskova Konservatuvan'nda 10 yıl 
süreyle Rostropoviç'in ö!P"endsi oldu. 
1970'de Çaykovski Yanşması'nda birinci 
oldu. 1975 yılında Federal Almanya'ya 
yerleşen sanatçı, yo!:jun bir konser 
tumesine başlayarak Rostropoviç'in 
"Dünyanın en iyi genç 
viyolonselistlerinden biri" tanımını ispatladı. 
İsviçre, Hollanda, Avusturya, İtalya, 
Ispanya, İngiltere, ABD ve Güney 
Amerika'da resitaller ve orkestralar 
eşliginde konserler veren sanatçının 
repertuarı erken barok ça!:jdan günümüz 
bestecilerinin eserlerine kadar geniş bir 
alanı kapsamaktadır. David Geringas 
radyo ve plak çalışmalan yanısıra 
Hamburg ve Lübeck Müzik Yüksek 
Okullannda ders vermekte, İtalya ve 
İsviçre'de "Ihtisas" kurslan yönetmektedir. 
Eşi piyanist Tatjana Schatz ile sürekli 
konserler veren sanatçı 1761 yapımı 
Giovanni Battista Guadagnini bir viyolonsel 
ile çalmaktadır. 

TATJANA SCHATZ 
16 yıldır David Geringas ile evli olan 
sanatçı müzik egitimine Moskova 
Konservatuvan'nda başlayarak Heinrich 
f'i_euhaus, Sviatoslav Richter, Emil Gilels, 
Radu Lupu ile çalışii ve ihtisas yapb. 
David Geringas'ın sürekli eşlikçisi olarak 
plaklar doldurdu. 

Bu konser TEK-SER Inşaat San. ve Tic. 
A.Ş.'nin d�rli katkı/anyla gerçekleştirilmiştir. 

This redfal has been reali2ed thanks to a 
donation from TEK-SER Inşaat San. ve Tic. A.Ş. 



SCHUMANN: 
ADAGİO ve ALLEGRO 
Özellikle piyano müz@ alanında çok 
de1jerli eserler yaratmış olan Robert 
Schumann'ın obua, klamet, komo gibi 
üfleme çalgılar için yazdıijı oda müzi1ji 
besteleri de duygulu ve zengin melodileri 
içermesiyle seçkinleşmiştir. Ciddi şekilde 
rahatsızlanmadan birkaç yıl önce, 1849 
yılında bestelenen ve asıl adı "Romans ve 
Allegro" olan bu sevimli eser de piyano 
eşli1jinde komo için bestelenmiş, sonra 
obua, keman ve viyolonsel için 
düzenlemeleri yapılmıştır. 
Ilk bölüm 4/4'1ük ölçüdeki duygulu 
Adagidnun büyük bir içtenlikle yansıyan 
ve anlatım derinli1jine sahip ezgisi, ikinci 
bölüm Allegrdda ateşli temposu (Attaca 
vivo con fuoco) ve romantik yapısıyla, 7 
ölçülük bir susma dışında, soliste 
ola1janüstü güç görevler yükleyen bir 
havada gelişir. (Süre 9') 

PROKOFİEF: SONAT 
Çok çeşitli türlerde başanlı eserler 
besteleyen ve kendi de usta bir piyanist 
olan Sergel Prokofief piyano için 
yazdıklannın yanısıra, az da olsa keman, 
flüt ve viyolonsel için sonatlar yazdı. 1949 
yılında bestelenen bu sona! üç 
bölümlüdür. Birinci bölüm dört bölmelidir. 
Önce Andante grave'de, viyolonselin aijır 
ve dramatik girişi piyanonun çok idareli 
eşli1jinde, bellrginleşir. Moderato 
animatdda viyolonselin romantik ve 
pasioral ezgisi yeni bir hava yaratır. Allegro 
moderatdda ise canlı ve taze bir ezgi 
duyulur. Viyolonselin uzun legatosunda, 
piyano melodiyi belirler ve ilk tema 
yeniden belirir (Andante grave): Canlı 
şekilde başlayan son bölme Allegro 
moderato, hafif trillerle son bulur. Ikinci 
bölüm Moderato, bu kez piyanonun 
eşli1jinde viyolonselin pizzicato girişiyle 
başlar. Aynca staccatdlarla geliştirilerek 
sürer. Piyanonun, Prokofief e has şekilde, 
ritmik marş akodanndan sonra viyolonsel 
tatlı, duygulu ve uzun cümleli ezgisini 
sunar (Andante dolce). Bölüm bir kapris 
havasında sonuçlanır. Üçüncü bölüm, 
Allegro ma non troppo, canlı ve enerjik 
tempoda başlar. Iki çalgının ritmik ve yer 
de1jiştirerek birbirlerine keskin aksanlı 
eşlikleri tam bir sona! atmosferi yaratır. 
Daha sonra viyolonselin sundu1ju soylu ve 
duygulu tema Andantindyu belirler. 
Bölümün sonu Allegro non troppdda ise 
piyanonun unison eşli1jinde viyolonsel 
önce hızlı kadanslarla gelişir. 
Viyolonselistin teknik ustalıijını gösterdi1ji 
bu fina! havası ile eser sona erer. (Süre 25') 

HINDEMITH: 
SOID SONAT 
Alman besteel Paul Hindemith Atatürk 
devrinde Türk müzik yaşamının ayrılmaz 
bir parçası olmuş, Türkiye'de başlahlacak 
müzik reformlan için gerekli uzman olarak 
1935-37 yıllan arasında dört kez 
Ankara'da bulunmuş, bitmek bilmeyen 
enerjisiyle çoksesli müzi1jin ve e1jitiminin 
yayılmasında önemli çalışmalar yapmıştır. 
Onun, bu çalışma ve raporlannı kapsayan 
"Türk Müzik Yaşamının Kalkınması için 
Öneriler" adlı kitabı ancak 1983 yılında 
basılabilmiştir. (Kü1) Yayınlan, !zmir) 
20 yaşında Frankfurt Operası'na 
konsertmayster olan Hindemith 1922-29 
yıllan arasında Amar Dörtlüsü'nün viyola 
üyesi ve bu çalgının virtüozu olarak ün 
yapmış, oda müzi1ji eserlerinin ço1junu bu 
yıllarda meydana getirmiştir. Oda müzi1ji 
eserleri her alanı kapsar: Flütten fagota, 
kemandan kontrabasa, piyano ve orgdan 
arpa kadar uzanan sona! yelpazesi içinde 
viyolonsel için de iki sona! bestelemiştir. 
Ilk sonab Op.25 No.3 solo viyolonsel için 
1923'de yazılmıştır. Beş bölümlü eserin, 
"aijır, •çok aksanlı" başhkh birinci 
bölümünde tona! sınırlar zorlanmakta, 
besleeinin deneysel yarabcılı1ja duydu1ju 
büyük ilgi bellrginleşmektedir. Orta hızdaki 
kısa ve sevimli ikinci bölüm "Ilımlı ve 
tümüyle çok sessiz" başlıijıyla ustaca 
düşünülmüş bir şakacılıijı yansıtır. Üç 
bölmeli Aijır-Andante bölümden sonra 
gelen "Canlı Dörtlükle, Herhangi bir 
etkilerneden uzak" başhkh dördüncü 
bölüm devamlı pianissimo çalınır. Ritmik 
vurgulu ve "Çok çabuk" başlıklı son 
bölüm ise Do diyez Majör tondaki bitişiyle, 
bir şaka gibi etkindir. 

MENDELSSOHN: 
SONAT 
Felix Mendelssohn'un ailesi evlerinde 
müzikll toplanblar düzenler; oda müzi1ji, 
hatta yaylıçalgılar orkestrası konserleri 
verilirdi. Besteelnin kızkardeşi Fanny 
piyano, erkek kardeşi Paul viyolonsel 
çalardı. Mendelssohn ilk viyolonsel 
sonabm kardeşine ithaf etmişti. 1843'de 
bestelenen ikinci sona! ise ilkine göre 
daha tutkulu, akıcı vg_ ustaca yazılmıştır. 
Eserin birinci bölümü Allegro assai vivace, 
viyolonselin durup dinlenmeden 
duyurdu1ju, Mendelssohn'a has canlı ve 
duygulu melodisiyle seçkinleşir. Ikinci 
bölüm aynı şekilde, hiçbir zorlama 
olmadan rahatça gelişen, şakacı tavırlı 
Allegretto Scherzando, zarif pizzicatolarla 
sona .:rrer. Üçüncü bölüm Adagidda 
piyanonun arpı andıran akorlanyla bir 
korall anımsatan girişinden sonra 
viyolonsel çok duygulu ve tutkulu bir 
ezgiyi sunar. Besteelnin ünlü keman 
konçertosunda oldu1ju gibi -küçük bir 
nefes alıştan hemen sonra- hızla son 
bölüme, Molto Allegro Vivace'ye geçilir. 
Birinci bölümün temasına benzeyen ateşli 
ve tutkulu temanın gelişmesi piyaniste de, 
en az viyolonsellst kadar güç görevler 
yükler. Parlak finall oluşturan Vivace ise, 
viyolonselin, Rimski-Korsakofun "Annın 
Uçuşu" adlı parçasını anımsatan hızda 
virtüoz bir gösterisine sahne olur. (Süre 25') 
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Doğumunun 1 75., ölümünün 100. yıhnda bir büyük sanat adamı 

FRANZ LISZT 
Son iste� bir kadeh konyak, son sözü 
'Tristanl' olmuştu. Damadı besteci-ozan 
Richard Wagner'in kurduğu 'Bayreuth 
Festivali'nde bir hafta önce onun eşsiz aşk 
destanı 'Tristan und İsolde'yi seyretmiş, 
dönüşte üşütme sonucu yatağa düşmüş, 
romantizmin başladığı yıllarda doğan, 
etkisini yitirmeye koyulduğu yıllara dek 
yaşayan Franz Liszt 1886 yılının 31 
Temmuz günü son nefesini vermişti. 
Kimdi, sanatına ne gibi hizmetler .sörmüş, 
ne gibi aşamalar getirmişti Lizst? Unlü 
müzik yazan C.Gray'ın "Modem müzikte 
en önemli yenilikçi güç" diye tanımladığı, 
bir başkası G.Colvocoressi'nin "Teknik, 
anlatım üslGbu ve biçimsel buluşlarcia 
etkisi şaşırtıcıdır. Bu etki R.Wagner'den 
R.Strauss'a, Fransız müz@nde 
C.Franck'dan M.Ravel'e, hemen bütün Rus 
okulundan çağdaş Macar bestecilerine 
kadar uzanır:' diyerek yorumladığı bu 
olağanüstü müzik adamı nasıl bir 
sanatçıydı? 
Lizst, piyano tekni�nde devrimci 
yöntemlerle yeni yorum olanaklan 
getirmiş, modem piyano okulunun 
kurucusu, 'piyano resitalleri'nin babası, 
piyanoya sahnede günümüzdeki oturuşu 

getiren seslendinci olmuştu. Programlı 
müzik alanında senfoni ve senfonik 
şiirlerinde biçimsel tutuculuğa son vermiş, 
fantezi dolu esinini sınırlamaktan kaçınmış, 
bir tür doğaçtan yazışı benimsemişti. 
Eserlerinde programın özü yapının biçimini 
hazırlamış, 'Leitmotiv' ögesini kullanmıştı. 
Şöyle demişti bu konularda: "Programlı 
senfoni veya senfonik şiirler, oratoryo ve 
kantat benzeri sözlü biçimlere karşılık yalnız 
çalgılarla belirlenen şiirsel elementlerin 
anlatım yoludur, dilidir. Bir besteci ancak 
bu yöntemle verimi üzerinde gerçek 
egemenliği bulur, dinieyenin bilincine iletir." 
Liszt bütün bu inançlanna ısrarla bağlı 
kalmış, kendi deyimiyle tannsal sanatın 
kıvılcımlannı yaymaya çalışmış, duygusal 
esin kaynaklannı bu yolda kullanmayı 
denemişti. Lizst'in sanat ve kişili�nde ters 
tutumlar, karşıt inanç ve davranışlar da 
görülmüştü zaman zaman. 
Sanatçı çalgısı önünde gösterişe aşın 
düşkün bir "showman' gibi otururken 
çalışıyla dinleyenlerini her kez büyülemiş 
durmuş, soylulann salonlannda saygın 
yerini korurken Macar çingenelerinin 
çadırlanndan günlerce aynlmamış, 'rahip' 
giysisiyle haftalarca göründökten sonra 

Macar prensi üniforması giyivermiş, 
Roma'da Santa Maria Kilisesi'nde gün 
boyunca dua edip akşam sevgilisi Prenses 
Carolyne von Seyn Wittgenstein'ın 
salonundaki lüks eğlencelere katılmış, 
özyaşamını inceleyen bir Alman müzik 
uzmanı aralannda prenseslerden köy 
kızianna kadar her sınıftan otuza yakın 
sevgiliyi adlanyla saptamıştı. 
1811 yılı Ekim ayında Macaristan'ın küçük 
Raiding kentinde Esterhazy Sarayı 
hizmetiilerinden Adam Liszt ve dindar eşi 
Anna Lizst'in oğlu olarak doğdu Franz. 
Çocuk, babasından müzik yeteneğini, 
annesinden yaşamını daha sonralan 
etkileyecek din e�limini almıştı. Müziğe 
çok küçük yaşta babasının gözetiminde 
başlayan Franz dersler yetersiz kalınca 
Prens'in yardımıyla Viyana'ya gönderilmiş, 
çağın A.Salieri ve K.Czemy gibi değerli 
müzik e�ticilerinden aldığı dersler sonucu 
gösterdi� olağanüstü gelişme üzerine bir 
konser vermiş, salonda bulunan L. van 
Beethoven tarafından alnından öpülerek 
kutlanmıştı. Küçük yetenek 1813'de 
Viyana'dan aynlarak ana-babasıyla Paris'e 
gelmiş, yabancı öğrencilere uygulanan 
yönetmelik maddesi gere� Konservatuvara 
girememişti. Lizst bilgisini A.Reicha ve 
F.Paer yanında arttırmış, 1824 yılında 
verdi� konserle kentte günün konusu 
oluvermişti. Bunu bir Batı Avrupa tumesi 
ve yaşamı boyu yaptığı tek opera 
denemesi 'Don Sanche'nun Paris'teki 
temsili izlemişti. Daha sonra ruhsal 
evreninde dine karşı tutucu bir bağlılık 
başgöstermiş, genç sanatçı piyano başına 
tekrar babasının zoruyla oturmuştu. Liszt 
ağır bir hastalıktan sonra öğrencisi Kontes 
Caroline St. Cricq'e aşık olmuş, bu ilişki 
kızın içişleri bakanı olan babası tarafından 
yasaklanınca 1830 devrimi eylemlerine 
kanşmış, ancak ertesi yıl Paris'te konserler 
veren kemancı Niccolo Paganini'yi 
dinledikten sonra derinlemesine etkisinde 
kalarak geeeli gündüzlü çalışmaya 
koyulmuştu. Gene aynı dönemde 
yaşamına katılan Kontes Marie d'Agoult 
derin kültürüyle genç müzikçf üzerinde bir 
başka etki nedeni oluşturmuş, kadın eşini 
ve çocuklannı bırakarak onunla İsviçre'ye 
yerleşmiş, sekiz yıl süren sevgi son 
bulduktan sonra Liszt 1848'de Weimar 
Prensliği Müzik Müdürlüğü görevine 
getirilmişti. 

LİSZT İSTANBUCDA 

Büyük müzikçi Macaristan'da çocukluk 
yıllanndan başlayarak İstanbul'u görmeyi 
düşlemiş, bu iste�ni 1837 yılında, Osmanlı 
Sarayı'nda müzik öğretmeni olarak görevli 
Giuseppe Denizetti'nin (Paşa) kardeşi ünlü 
opera besleeisi Gaetano Denizetti'ye 
açmıştır. Aradan yıllar geçmiş, Takvim-i 
Vakayi gazetesinin 1846 yılı Aralık ayı 
sayısında şu kısa haber yer almıştır: "Bazı 
haberlere bakılırsa piyano ustalannın 
ünlülerinden, bütün dünya başkentlerinde 
tanınmış piyano ustalannın ünlülerinden 
M.Liszt şu sıralarda (stanbul'a gelmek 
üzere imiş." Sanatçı Istanbul'a 1847 yılı 
Haziran ayı başlannda gelerek Üçüncü 
Ahmet'in yaptırdığı Beşiktaş Sarayı'nda (o 
yıllar yapımı süren Dolmabahçe Sarayı 
değil) batı müzi� meraklısı Sultan 
Abdülmecit'in huzurunda bir konser 



vermiştir. Liszt, Beye>glu'nda kaldı�ı evden 
ve kentin güzelliklerinden çok mutlu 
olmuş, Istanbul'daki yabancılann da iste�i 
üzerine Büyükdere'de Avrupa Oteli'nin 
Franchini Salonu'nda 1847 yılı 18 Haziran 
günü bir konser vermiştir. 1916'da yanan 
bu yapıdaki konserin programında şu 
eserler yeralmıştı: 1-G.Donizetti, 'Lucia di 
Lammermour' operasından bir düzenleme 
2-V.Bellini, 'Norma' operası ezgilerinden bir 
fantezi 3-F.Chopin, 'Mazurka' 4-F.Schubert, 
'Der Erlkönig' Lied'inden piyano 
düzenlemesi 5-V.Bellini, 'I.Puritani' 
operasından bir melodi üzerine 
çeşitlerneler 6-Macar Melodisi. 
Liszt, çok iyi kabul gördü�ü Istanbul'dan 
bir eserle ayrılmak istemiş ve 
G.Donizetti'nin 'Marş-ı Sultani'si üzerine bir 
fantezi yazmıştır. Sanatçı bu çabası karşılı�ı 
herhangi bir ihsan degil, yalnızca bir nışan 
istemiş, bu istek Avusturya-Macaristan 
lmparatorlu�u elçisinin aracılı�ı ile 
Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'ya iletilmiş, 
durum Paşa'nın Saraya 1847 yılı 2 
Temmuz tarihli tezkeresiyle bildirilmiş, 
Sultan, 'dördüncü dereceden Mecidiye 
Nişanı'na Ull!JUn görmüş, aynca 125 altın 
de�erinde bir kutu arma�an etmiştir. 
Sanatçı aynı yılın Kasım ayına kadar 
kaldıgı Istanbul'dan aynlarak Rusya'ya 
gitmiş, orada yaşamının ikinci önemli 
kadını Prenses Carelyne Seyn
Wittgenstein'ı tanımış, Prenses tıpkı Kontes 
d1\.goult gibi eşi ve çocuklannı bırakıp 
müzikçiyle Avrupa'ya gelmiş, onunla 
müzik müdürlü�üne atandıfjı Weimar'da 
yaşamaya koyulmuştur. 
Liszt'in Weimar Sarayı hizmetinde geçen 
yıllan çok verimli olmuş, pek çok önemli 
eseri burada de>gmuş, müzikçilere 

yardımlannın en önemlileri gene burada 
gerçekleşmiştir. Sanatçı 1861'de 
Weimar'daki görevini bırakıp Roma'ya 
yerleşecek, dinsel alanda başanlı u�aşlan 
sonucu 'rahip' ünvanını alacaktır. Bu arada 
Kontes d1\.goult'dan olan üç kızından 
ortaneası Cosima'nın kendisinden iki yaş 
küçük Richard Wagner'la önceleri yasadışı 
süren ilişkisini hiçbir zaman 
hoşgörmeyecek, 1869'da Weimar'a 
dönerek ö�etmenli�e başlayan sanatçı 
ertesi yıl Macar Müzik Akademisi 
başkanlı�ına getirilecek, Ingiltere Kraliçesi 
Victoria'nın huzurunda çalmak üzere 
ça�lışından sonra Bayreuth'da !orunu 
Daniela'nın dü�ününde bulunacak, a�ır bir 
üşütme ölümünü hazırlayacaktı. 
Liszt, başlıca 2 büyük senfoni, 13 senfonik 
şiir, 2 piyano konçertosu, 19 Macar 
Rapsodisi, 'Gezi YıUan' adlı üç albümlük 
dizi dışında pek çok senfoni ve 'Lied'in 
piyano düzenlemesini yapmış, bazı opera 
bölümlerini piyanoya uygulamış, çalgısı 
için bol eser bırakmıştır. 
19. yüzyılın bu ola�anüstü insanı yaşamı 
ve kişiliili ile türlü yargılara kaynak 
sayılmış, bolca övülmüş, bolca 
eleştirilmiştir. Ancak, büyük sanatını, 
sanatına hizmetlerin!, özellikle de>ga 
felaketlerine u�amışlara karşı cömertli�ini, 
R.Wagner, W.Brahms, PComelius, 
A.Dvorak, E.Grieg, A.Borodin, C.Saint
Saens ve daha pek çok meslektaşına 
destek oluşunu kimse yadsıyamamıştır. 
Yurdumuza gelerek uzunca süre kalan, 
duydu�u ilgi ve sevgiyi daima belirten 
büyük sanat adamını de>gum ve ölüm 
yıllan nedeniyle bir kez daha içtenlikle ve 
saygıyla anıyoruz. 

Faruk YENER 

(soldan sa�a) 
Jozef Kriehuber, Avusturyali ressam 
Hector Berlioz, Fransız bested 
Karl Czemy, Avusturyalı piyano �tmeni, bested 
Franz Liszt, 
Heinrich Wilhelm Ernst, Avusturyalı kemancı 
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LISZT: 
FANTASIA QUASI 
SONATA 
Franz Liszt, beraber yaşadıijı Kontes 
dl\goult ile 1838 yılında İtalya'ya yaptıijı 
yolculuijun anılannı ve İtalyan sanatının 
onda bıraktıijı etkileri '1\nnees de 
Pelerinage-ll Annee: ltalie (Yolculuk Yıllan
İkinci Yıl: İtalya)" başlıklı ve yedi 
bölümden oluşan eserinde yansıtınıştı. 
Önce piyano eşliijinde tenor için yazdıijı 
bu müzikal izlenimler, solo piyano için 
1858'de yayınlandı. "Sona! biçiminde 
Fantezi-Dante'yi Okuduktan Sonra" 
başlıijını taşıyan sonuncu ve en önemli 
bölümü, 1837'deki bir taslaijında ise, 
Dante'nin "lılihi Komedya" adlı eseri 
üzerine bir senfonik fantezi şeklinde 
düşünülmüştü. Gerçekten de Liszt burada 
piyano için adeta orkestral renkler taşıyan 
bir senfonik şiir yaratmış, bu çalgıyı bir 
orkestra gibi deijerlendirmiştir. "Dante 
Sonatı" adını da taşıyan bölümde 
yorumcu, teknik güçlükler yanında her 
orkestra çalgısının rengini ve üslübunu 
duyurmak için fantezisini, hayal gücünü 
kullanmak gibi zor bir görev de 
yüklenmiştir. Bölümde cehennem ve 
lanetiilere yapılan işkencelerin anlatımıyla 
umutsuz iki sevgilinin aşk episodu ilginç 
bir tezat oluşturur. Üçlü aralıklarla yükselen 
ilk tema cehennem yargıcının çaijnsıdır. 
Onu, işkenceyle korku içinde kalan 
ruhiann kromatik şekilde dönüp dolaşan 
teması izler. İkinci bölmede bu kanşıklık 
oktavlarla sunulan ilahi bir Koral ile 
durulur. Besleeinin "Aşk Rüyası" adlı 
parçasına benzeyen bir ezgi, kötü kaderli 
aşık çifti canlandınr. Korku ve çıijlıklan 
belirten motiflerden sonra gelen .üçüncü 
bölmede Irillerin başlattı!jı sakin ve huzurlu 
giriş, bir zafer havasıyla sürer. Gittikçe 
artan gök gürültüsü gibi sesle cehennemin 
kapısı kapanır. (Süre 15') 

LISZT: SPOSALIZIO 
Liszt "Yolculuk Yıllan" adlı eserinde birinci 
bölüm "İsviçre"yi doijaya, ikinci bölüm 
"İtalya yı sanata ve üçüncü bölümü dine 
ve elejik düşüncelere ayırmıştı. 
Birinci bölümün ilk eseri olan "Sposalizid', 
ünlü ressam Rafael'in 1504'de yaptıijı aynı 
adlı tablosundan Milandcia esinlenerek 
yazılmıştır. Katalik mistizmi ile dolu 27 
yaşındaki Liszt, Meryem'in izdivacını konu 
alan dini tabioyu müzikle tasvir etmiştir. 
Meryem ve Yusufu, aralannda duran 
papazı, arka planda gözüken genç erkek 
ve kadınlan gösteren resim, önce sakin bir 
çan motifiyle aksettirilir. Arp arpejlerine 
benzer şekilde kuvvetleneo ses resmin 
fonundaki kulisi yansıtır. Bir "Andante" 
bölüm ise, Umbria bölgesi Quattrocento 
(14. yüzyıl) resim ekolünü belirten uçucu 
armonilerle, hafif !onlarla tablonun ön 
planını canlandınr. Sekiz ölçülük soru
cevap bölümü evleomenin törensel 
havasını verir. Bir koro ezgisinden sonra 
çan motifi tekrar duyulur. Koro bölümü 
çeşitli ton deijişimlerinden (modülasyonlar) 
sonra sakinleşir ve sanki bir alto sesin 
söylediili anlamlı bir kadansa dönüşür. 
Resim yavaşça kaybolmakta, çan sesleri 
ancak duyulmaktadır. Az sonra onlar da 
karanlık akorlarla söner.. .  Bu esere, bu 
nedenle "Evlenme Sonatı" adı da 
verilmiştir. 

LISZT: 
SONETTO 104 
DEL PETHARCA 
İtalyan resim sanatını ve edebiyatını konu 
alan "Yolculuk YıUan-İtalya" başlıklı eserin 
beşici bölümü 14. yüzyıl İtalyan şairi 
Petrarca'nın 104 numaralı Sene'si üzerine 
aslında tenor ve piyano için yazılmıştır. 
Dante'nin çaijdaşı olan Petrarca'nın sevgilisi 
Laura için, halk diliyle yazdıijı bu "Pace 
non trovo" başlıklı sone şöyle başlıyor: 
"Banşı bulamadım, savaşı da düşünmedim. 
Korktum ve umutlandım, yandım ve buza 
dönüştüm. Cennete yükseldim ve yerin 
altına girdim. Kimse arzu etmiyor ve 
bütün dünya kucaklıyor. Bu hale 
Hanımım, senin yüzünden düştüm" Liszt, 
Laura'yı ölümsüzleştiren Rönesans ça!jı 
şairi Petrarca'nın sonelerini de, yaptıijı 
piyano düzenlemesindeki tipik İtalyan 'Bel 
Canto" sıcaklıijı ve duygusallı!jı ile Chopin'i 
andıran romantik ve şiirsel bir tarzda, 
ancak kendine has kadanslarla tekrar 
yaşatıyor. (Süre 5'30") 

LISZT: MEFİSTO VALSİ 
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" başlı!jını taşır. Orkestra düzenlemesi 
çok az çalınan eserin tanınan ve sevilen 
piyano düzenlemesi virtüoz bir yorum 
gerektirir. Sonuncusu tamamlanmamış 
olan dört Mefisto Valsi yazan Liszt, 
genellikle eserlerinde şeytani karakteriere 
yer verirken şunu da belirtmiş: "Tann'ya 
inanan, şeytan hakkında şüpheye 
düşemez". Eser Faust'la Mefistdnun düijün 
kutlanan bir köy hamndaki konuşmalanyla 
başlar. Faust'un güzel bir kıza ilgi 
duyduijunu, fakat ona yaklaşamadıijını 
gören Mefisto bir kemanın boş tellerini 
seslendirerek çılgın bir dans başlatır. 
Kemanın boş tellerinden Re-La-Mi akoru 
La Majör tondaki motifle duyulur. Faust 
utangaçlıijını yenerek, kızla dans eder. Re 
bemol Majör tondaki aijır bölümde aldatıcı 
bir günahkarlı!jı yansıtan ezgi duyulur. 
Faust, Mefisto'nun yardımıyla kızı 
kandırmaya çalışmaktadır. Müzik yine 
şeytani sıçrayışlarla, arpejlerle canlanır. 
Resitatil şeklindeki cümlelerle sevgiiiierin 
kucaklaşması sembolize edilir. Sonra hızla 
gelişen girdap gibi bir ritimle fantastik bir 
sona ulaşır. (Süre ll') 

PROKOFİEF: SONAT 
Sergei Prokofiefin bestelediiji 103 eserden 
35 kadan piyano için bestelenmiş. 
Bunlann içinde piyano için 9 sona! seçkin 
bir yer alır. Son üç sona! genellikle 
benzerlikler gösterir. 1939-41 yıllan 
arasında yazıldıklan için "Savaş Sonatlan" 
olarak adlandınlan bu eserlerden 8 
numaralısı 1944'de tamamlanmış ve 
geçenlerde ölen ünlü piyanist Emil Gilels 
tarafından ilk kez seslendirilmiştir. Sonatın 
en uzun bölümü olan ilk bölüm çok 
sakin, berrak '1\ndante dolce" ancak 
Allegra moderatdda gelişim bölümünde 
ve Coda'da biraz canlanır. Aijır ve kısa 
olan ikinci bölüm Andante sognando bir 
menuetto şeklinde yazılmıştır. Si bemol 
Majör tondaki hülyalı, düşüneeli havasıyla 
Schubert'i andıran ve sanki başka bir 
sonattanmış gibi tını verir. Üçüncü bölüm 
Vivace'de ise orta kısım bir Scherzo 
biçiminde finale ulaşır. Ancak pasajlarda 
gözeiilen parlak teknik, has partilerin aijır 
kanlı oluşu ile biraz canlılıijını kaybeder. 
(Süre 28') 
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Re Majör Süit. BWV1012 
Suite in D Major, BWV1012 
Prelude 
Allemande 
Co uran te 
Sarabande 
Gavotte I, l l  
Gigue 

Epigramatik Prelüdler 
Epigrammatic Preludes 

Sonatina 

Şiirsel Valsler 
Poetic Waltzes 

Latin Amerika Ezgileri 
Melodies from Latin America 

Django Rheinhardt'ın bir 
Teması üzerirıe Çeşitlerneler 
Variations on a Theme of 
Django Rheinhardt 

---
REY GUERRA 
1958 yılında Santa Clara, Küba'da doğan 
sanatçı Efrain Amador ve Jesus 
Ortega'dan ders aldı ve Yüksek Sanat 
Akademisi'nden mezun oldu. Küba Ulusal 
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VI.Havana Uluslararası Bale Festivali'ne 
"1ınıerikan Gitanyla Dans" programıyla 
katıldı. 1979'da ABD tumesinde Küba 
Ulusal Balesi'yle bir�kte Washington'daki 
Kennedy Merkezi ve New York 
Metropo�tan Operası'nda konserler verdi. 
1979'da Madrid'te yapılan Kra�çe Sofia ve 
1981 Andres Segovia yanşmalanna katıldı. 
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde konserler 
veren sanatçı Venedik ve Roma'da ünlü 
gitarcı ve besteci Leo Brouwer ile bir dizi 
konser verdi. 
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BACH: SÜİT 
Johann Sebastian Bach en mutlu 
günlerini 1717-1722 yıllan arasında 
Köthen'de geçirmiş; en önemli eserlerini, 
Brandenburg Konçertolannı, solo sonat ve 
süitlerini, keman konçertolannı bu 
dönemde bestelemiştir. Bach özellikle her 
tür çalgı müz@nin mükemmel örneklerini 
yazarak süit formunu en üst düzeye 
ulaştırmıştır. Süitlerinde çeşitli ülkelerin dans 
müzi!:jini, Alman "Allemand"ını, Fransız 
veya !talyan "Courante" ve "Gavotte"unu, 
lspanyol "Sarabande"ını, Ingiliz "Gigue"ini 
kullanmış, bazan da Fransız "Menuet" ve 
"Bourree"sine, !talyan "Chaconne"una yer 
vererek uluslararası bir Avrupa müzigi 
yaratmıştır. Bach'ın orijinal şekilde 
düşünerek müzik tarihinde ilk kez "Bas 
eşligi olmadan solo viyolonsel için 6 Süit-
6 Suites a Violoncello solo senza Basso" 
başlı1jıyla 1 720'de besteledigi ve C. 
Ferdinand Abel'e ithat ettifji, süitler ikinci eşi 
Anna Magdalena Bach'ın el yazısıyla 
günümüze ulaşmıştır. Ancak bunlardan 6 
numaralı Süit'in, viyolonsel için büyük 
teknik güçlükler göstermesi nedeniyle, 
"Violoncello piccold' veya "Viola 
pomposa" diye adlandınlan Do-Sol-Re-La
Mi düzenine sahip 5 telli çalgı için yazıldı1jı 
sanılmaktadır. Bu çalgıyı Bach birçok 
kantatında da kullanmıştır. Aynı zamanda, 
herhangi bir çalgı için yazdı1jı eserlerin 
çofjunu, di!jer çalgılara da uygulayan 
Bach, keman veya viyolonsel için 
bestelediklerini lavta, klavsen veya org için 
de düzenlemiştir. Ancak 6. Süit'in 
lavtadan daha gelişmiş bir çalgı olan gitara 
uygulanması günümilide yapılmıştır. 
Birinci bölüm Prelude'ün büyük bir 
gelişme gösterecegi daha ilk ölçülerde belli 
olur. Hızlı !talyan Gigue'leri gibi 12/8'lik 
ölçüdeki 3 bölümlük Prelude'de her iki 
ölçü birbirini bir eko gibi tekrarlar. Eserin 
en uzun bölümü Allemande, serbestçe 
duyurulan a1jır (Grave) melodisiyle 
seçkinleşir. Difjer süitlerindeki benzerlerine 
göre iki misli a1jır, o kadar da fazla nota 
ile yüklü olan Allemande, aynı zamanda 
bir virtüoz parçasıdır; eski Alman keman 
ustalannın akorlarla yorumuna güzel bir 
örnektir. Courante tipik bir !talyan 
"Corrente"sine benzer. Yükselen akorlarla 
bir "Concertd' gibi başlar, ikinci bölmede 
inişe geçen figürler le süslenir. Sarabande' da 
bu eski dansın basit, tipik hareketlerinin 
güçlü akorlarla yansıtılması hem yorumcu 
hem de dinleyici için çekicidir. Süitin en 
çekici, melodik bölümü, ikisi de aynı 
toncia (Re Majör) olan iki Gavotte'tur. 
4/ 4'lük ölçüdeki bu iki dans bir Fransız 
Musette'i havasındadır. Birinci Gavotte, 
ikincisinden sonra tekrarlanır. 6/8'lik 
ölçüdeki Gigue, virtüoz pasajlan ve 
akıcılı1jıyla Süit'e adeta bir konçerto finali 
izlenimi verir. (Süre 27') 

BROUWER: PREIÜDLER 
Önce bir gitarist olarak ün kazanan Kübalı 
besteci Leo Brouwer'in eserlerinden 
günümüze kadar 80 plak yapılmıştır. 
Bunlardan bazılan çeşitli ülkelerin 
konservatuvarlannda ders olarak 
gösterilmektedir. Küba'da lsaac Nicola'nın 
öfjrencisi olan besteci, öfjrenimini Juilliard 
Müzik Okulu'nda sürdürdü.  Daha sonra 
ülkesiyle ABD arasında ilişkilerin 
gerginleşmesi üzerine Küba'ya döndü ve 
gitarist olarak konserler verdi. Ilk kez 
1983'ün Nisan ayında gerçekleştirilen 
Uluslararası Havana Gitar Festivali'nin 
kurucusu ve başkanı olan Brouwer, aynı 
zamanda Devlet Senfoni Orkestrası'nın 
yöneticisidir. 1985'de gitarist olarak 30. 
Sanat Yılı'nı tamamlayan ancak, safj elinin 
orta parma1jındaki rahatsızlık nedeniyle ve 
aynca bestelemeye zaman ayırmak için, 
1982'den beri gitar çalmakla pek 
ilgilenmeyen Brouwer'in 60 Küba filminin 
müziginden başka 70 gitar bestesi var. 
1983 yılında ünlü gitar ustası Andres 
Segovia'nın 90. yaş günü dolayısıyla 
Barselona Palomos Müzik Festivali'nde 
çalınmak üzere kendisine ısmarlanan 
"Retratos Catalanes" isimli orkestra eseri, 
flüt, keman, gitar konçertolan gibi 
eserleri yanında her tür halk müziginden 
esinlenerek birçok gitar parçalan 
bestelemiş. Klasik gitar konçertolanna 
yazdı1jı kadanslar, Latin Amerika danslan, 
etüdlerin arasında Epigramatik Prelüdler 
(Şakacı Prelüdler) adını verdigi eseri son 
bestelerindendir. 

BERKELEY: SONATİNO 
Oxford'daki öfjreniminden sonra müzik 
egitimini Paris'te tamamlayan Ingiliz besteci 
Lennox Berkeley, genellikle Fransız 
müziginin etkisinde kalmıştır. 1942-45 
yıllan arasında BBC'de çalışan, Royal 
Academy of Music'de kompozisyon 
profesörü olan bestecinin iki operasından 
başka, piyano, oda ve orkestra müzigi 
eserleri var. Gitarist Julian Brearn ile 
tanışmasından sonra Berkeley bazı gitar 
eserleri de yazmıştır. Gitar Konçertosu ve 
1957'de bestelenen ve ona ithat edilen 
Sonatina da bunlardan biridir. 

GRANADOS: 
ŞİİRSEL VALSLER 
1916'da Atiantik'de torpillenen bir gemide 
yaşamı trajik bir şekilde son bulan Enrique 
Granados, eserlerindeki şiirsel hava, 
armonik zenginlik ve özgünlükle 
Ispanya'nın en önde gelen 
bestecilerindendir. Piyano için yazdıklarının 
başında, operasından düzenled@ 
"Goyescas" ve "lspanyol Danslan" gelir. 
Yine piyano için besteledigi Şiirsel Valsler, 
Schubert'in ve Barok stilin etkileri yanında 
lspanyol halk ezgilerini de yansıtır. 
Canlı kadanslarla başlayan birinci vals zarif 
bir biçime dönüşür. Bestecinin "Goyescas" 
adlı eserini anımsatan ve lspanyol 

müziginin lirik yönlerini kapsayan bu 
romantik ve şiir gibi güzel melodi en son 
valste yine duyulacaktır. Ikinci valste tema 
virtüoz çeşitlemelerle gelişir ve Chopin'i 
andıran bir havada sona erer. Üçüncü vals 
a1jır, melankolik ve çekingen girişten sonra 
zarifleşir, bütünüyle şiirsel bir havaya 
bürünür. Dördüncü vals fortissimo ve canlı , 
Beethoven'in "Bagatel"lerini anımsatan bir 
başlangıçtan sonra Viyana valslerini 
andıran hafif bir şekilde sürer. A1jır ve 
hüzünlü beşinci vals, özlem dolu bir aşk 
şarkısına benzer. Altıncı vals tizlerden 
kopup gelen parlak, kristal gibi 
kadanslardan sonra güçlü ritimli dansı 
yaratır. Gittikçe hızlanan, tutkulu bir 
anlatımla başlayan son vals, birinci valsin 
romantik ezgisini tekrar duyurur. Eser yine 
aynı şiirsel havada sona erer. (Süre 13') 

BAHRI OS 
Eserleri teknik güçlüklerle dolu olan, 
ancak Güney Amerika'nın çekici havasını 
da yansıtan kızılderili asıllı Paraguaylı 
gitarist Agustin Barrios-Mangore, 
Segovia'nın teşvikiyle bestelerinin tümünü 
gitar için yazmıştır. Bunlann arasında l..as 
Abejas, La Catedral, Paraguay Danslan, 
Valsler, Mazurkalar ve Prelüdler Latin 
Amerika müziginin seçkin örnekleridir. 

BROWER: 
ÇEŞİTLEMELER 
Leo Brouwer'in en son bestelerinden biri, 
1985'de yayınlanan Çeşitlemeleri'dir. Onun 
genellikle sert ve ça!jdaş üslübuna aykın 
bir şekilde daha melodik, daha yumuşak 
olan bu eseri, ünlü caz gitaristi Django 
Rheinhardt'ın bir teması üzerine 6 
çeşitlerneden oluşmuştur. Basit bir ritmik 
yapıya sahip olan eserde, tek bir temanın 
dinamizmini ve anlatımını 
gerçekleştirebiirnek için yorumcu tüm 
gücünü kullanır. 6 Çeşitiernenin ilk ikisi, 
Bourree ve Sarabande yeni barok 
sitilindedir. Giga (Gigue) , 
lmprovisazione ve lnterlude'den sonra güçlü 
bir Toccata ile son bulan eser Brouwer'in 
belki de artık yumuşayan stllinin ilginç bir 
örnegidir. 
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BACH: İNGİLİZ SÜİTİ 
Bach'ın süitleri genellikle çeşitli dans 
formlanyla onun. çailının toplum hayatına 
sanat deileri yüksek bir katkısı olarak 
kabul edilebilir. 1720-22 yıllarında yazılan 
Ingiliz Süitleri'nin içinde Sol minör Süit, 
özellikle güçlü prelüdüyle seçkin bir yeralır. 
O çaillarda moda olan bu süit adlarının 
kaynailı tam olarak bilinmemektedir. 
Ancak, yayıncı Forkel, İngiliz Süitleri'nin 
soylu bir Ingiliz tarafından ısmarlandıilını 
iddia eder. Fransız Süitleri'nin kısa, teknik 
güçlüilü az, deilişken bölümlü ve hepsinin 
de aynı tonalitede olmalanna karşı, İngiliz 
Süitleri daha geniş tutulmuş ve bölümleri 
hemen hemen aynı şekilde düzenlenmiştir; 
teknik güçlüklerle dolu piyano partisiyle 
Ç?k daha zordurlar. 
Uçüncü Süit 3/8'lik ölçüdeki, Vivace 
tempodaki Prelüd'le başlar. Adeta bir 
"Konçerto Grosso" havasındaki bu güçlü 
prelüd aynı zamanda zengin ve bilinçli 
arınonisi ile de ilgi çeker. 4/4'lük ölçüdeki 
Allegro espressivo tempodaki mutlu ve 
akıcı Allemande'ı Allegro tempodaki 
Courante izler. Sakin arıneniler üzerinde 
hüzünlü melodisiyle duyurulan, trillerle 
süslenen 3/4'lük ölçüdeki aijır Sarabande 
32'lik notalarla canlandınlan bas partisiyle 
ustaca geliştirilir. Zarif Gavotte'a karşı, ikinci 
Gavotte yerine alınan Majör tonda 16 
ölçü süren kısa Musette güzel bir kentrast 
yarabr. Gavotte'un tekranndan sonra son 
bölüme geçilir. Vivace tempodaki 12/8'1ik 
ölçüdeki Gigue, eserin başındaki güçlü 
başlangıca canlı ve olgun bir cevap 
oluşturur. (Süre 13') 

BEETHOVEN:· SONAT 
1814 yıllan Avrupa'da romantizmin, 
sanatın bütün dallannda etkisini kuwetle 
hissettirdiili yıllardır. Beethoven'in 1814'de 
bestelediili ve Kont Moritz von 
Lichnowsky'ye ithaf ettiili bu tutkulu, 
yumuşak ve sesin çok az yükseldiili sonat 
tam anlamıyla romantiktir. Sade, 
gösterişten kaçınan eser iki bölümlüdür ve 
tempo anlatım özellikleri-belki ulusal benliili 
vurgulamak, ya da besleeinin anlatmak 
istediilini açıklıila kavuşması için- Almanca 
yazılmışbr. (Bu sonattan başka Op.101 
Sonat'ta da Beethoven tempolan Almanca 
belirlemişti.) Yine bu günlerde Beethoven 
eserlerini şiirsel başhklarla yayınlamayı 
düşünüyordu; arkadaşı Schindler'e, Op.90 
Sonatı'nın bölümlerini "Kafa ile yürek 
arasındaki savaş" ve "Sevgili ile konuşma" 
olarak tanımlamış ve eserin ithaf edildiili 
Kont Lichnowsky'nin o günlerde Viyana 
Operası şarkıcılanndan birine olan ve sonu 
evlenmeyle biten aşkını bu müzikle 
canlandırmıştı. 3/4'lük ölçüdeki, Mi minör 
tondaki birinci bölüm "Canlı ve bütünüyle 
duyarak ve ifadeli" başlıijını taşır. 
Genellikle Allegro olarak çalınan bölümün 
ana teması 24 ölçü sürer ve üç bölme 
halinde duyurulur. Birinci ve üçüncü 
bölme aynı motiften gelişir; aradaki 
bölmede ise lirik bir motif canlandınlır. 
Birinci bölme Si minör tonda biter ve üç 
kez çalınan Si notası ile lirik bölme başlar. 
2/4'lük ölçüdeki Mi Majör tondaki "Çok 
hızlı olmadan ve şarkı söyler gibi" 
çalınması istenilen ve aynca "dolce (tatlı)" 

olarak belirlenen ikinci bölüm halk şarkısı 
havasındaki saf ve temiz bir melodiyle 
başlar. Schubert'i de etkileyen ve onun 4 
el piyano için La Majör Rondo'sunda 
kullandıilı 32 ölçü süren ve insanda, daha 
önce tanıyormuş gibi bir etki bırakan 
melodiden sonra buna karşı iki zıt tema 
belirir. Gizli bir polifoninin (çoksesliliilin) 
yeraldıijı bölümde Rondo biçimi serbestçe 
düzenlenmiştir. Ünlü piyanist Wilhelm 
Kempff bu bölüm hakkında şunları 
söylüyor: "Piyanistler mutlu olsunlar: 
Çünkü Beethoven en güzel Lied'ini 
piyano için yazmış. Bütün o derin bilgi bu 
melodinin çocukça saflıijı karşısında aciz 
kalıyor: Sanki, makyajsız, boyasız bir köylü 
kızının söylediili bu şarkı üç kez 
deijiştirilmeden duyulur, dördüncü 
keresinde Beethoven dayanamaz ve buna 
hafifçe katılır". (Süre 14') 

CHOPIN: 
SCHERZO No.3 
Chepin 1835-1843 yıllan arasında hepsi 
de 3/4'lük ölçüde ve Presto tempoda 4 
Scherzo yazmıştır. Bunlardan 1839'da 
Mayorka Adası'nda yazılan ve Adolf 
Gutmann'a ithaf edilen üçüncüsü 
tonalitesine railmen kederli bir eser 
deilildir. Hatta Chepin kendisini saillıkça 
zayıf hissettiili için bu eserini, çaijın ünlü 
piyanisti Moscheles'e dinletmek üzere, 
Paris'te ders verdiili öijrencisi Alman Adolf 
Gutmann'ı çailırmış, bu güçlü ve 
tutkulu bir yorum gerektiren Scherzo'yu 
ona çaldırmıştı. Do diyez minör 
3.Scherzo'da Trio bölmesi yoktur. 
Introduction (Giriş)'daki gerilim, soru sorar 
gibi gelişen ve bir trompet sesi gibi 
dinamik şekilde duyurulan unison figürle 
vurgulanır. Ateşli Staccato oktavlarla 
belirlenen ana tema eserin genel havasını 
belirler. Majör tondaki Lied karakterindeki 
kısım akorlarla çekici şekilde yansıtılır. Orta 
bölmede duyulan mistik koral ise zengin 
armonilerle süslüdür. Her bölmeden 
sonra serbestçe beliren pırıltılı akor dizileri 
Chopin'e özgü, dinleyiciyi büyüleyen bir etki 
yaratır. Bu etki, ana bölmenin tekrarında, 
motifin yan sesle (sotto voce) ve minör 
tonda duyurulmasıyla daha da artar. 
Coda'da ise aynı tema Do diyez tonda 
sunulur ve parlak finale ulaşılır. (Süre 8') 

SCHUMANN: 
SENFONİK ETÜDLER 
Robert Schumann 1834 yılında yazdıilı ve 
genç İngiliz Besteci William Stemdale 
Bennet'e ithaf ettiili Senfonik Etüdler 
başlıklı eserinde Etüd ve Varyasyon 
formlannın en güzel ve ideal şekildeki 
uyumunu saillamıştır. Varyasyon formu, 
19. yüzyıl Romantik piyano müziilinin 
önemli bir unsuru olmuş, Schumann da 
sonat formundan daha serbest olan bu 
biçimi deilerlendirmiş ve piyano 
edebiyatının belli başlı standart 
eserlerinden birini yaratmıştır. 
Op.l3 numaralı eser çeşitli başlıklar 
taşımıştır. ilk başlık "Orkestra Karakterinde 
Etüdler" oldu. 1837'deki ilk baskıda "12 
Senfonik Etüd" olarak yayınlanan eser 
ikinci kez 10 parça olarak "Varyasyon 

biçiminde Etüdler" başlıilıyla basıldı; 
burada 3. ve 9. Etüdler eksikti. 
Schumann'ın ölümünden 5 yıl sonraki 
üçüncü baskıda ise ilk basıma uyulmuştu. 
O yıllarda pek beilenilmeyen eseri, ilerde 
bestecinin eşi olacak olan çaijın ünlü 
piyanisti Clara Wieck konserlerde hiç 
çalmamış ve Schumann da onu bu 
konuda haklı bulmuş, yalnız Lizst'e 
çalmasını öijütlemiştir: Ancak Schumaıin'ın 
ölümünden sonra eser konser 
repertuarlardaki yerini kazanmıştır. 
Paganini'nin etkileri hissedilen ve Chepin 
ve Debussy etüdlerindeki gibi üstün bir 
piyano tekniili gerektiren etüdleriyle 
besleeinin en mükemmel piyano eseri 
olan Op.13 bir ana temayı temel alır. 
Üzerinde "Temanın melodisi bir amatöre 
aittir" başlıijı olan motif, Schumann'ın 
eskiden nişanlı olduilu Emestine von 
Frichen'in üvey babası Yüzbaşı Baron von 
Fricken'e aittir. Schumann 4/4'fük ölçüde 
başlayan bu 16 ölçülük temayı orkestral 
renkle, zengin akorlarla belirler. Birinci 
varyasyoncia (veya etüdte) temanın ilk 
dört notası açık olarak duyurulur. İkinci 
varyasyoncia ise tema baslara geçer. 
Üçüncüde Paganini biçimi virtüoz Staccato 
pasajlar, orta seslerdeki melodiyle 
kontrpuan şeklinde birleşir. Dördüncü ise 
şiddetli, kanon tarzındaki akorlarla 
belirginleşir. Beşinci Mendelssohn'u 
andıran bir Scherzando havasındadır. 
Altıncıda tema yine hakim duruma geçer. 
Yedide ise temanın ilk notalan parlak Mi 
Majör !onda fanfar şeklinde işlenir. Sekizinci 
Barok çail uvertürlerini andıran Bach 
benzeri törensel ve güçlü bir çokseslilikle, 
trillerle sergilenir. Burada temanın yedinci 
ve sekizinci ölçülerinden alınan notalar 
önemli bir rol oynar. Onu izleyen parlak, 
Scherzo'van dokuzuncu etüd, 
Mendelssohn'un "Bir Yaz Gecesi 
Rüyası"nın finalini anımsabr. Onuncuda 
tema, panltılı, romantik akor dizileriyle 
adeta çözülür. Onbirinci ise Chopin'i 
andıran lirik bir yapıdadır. En sonda, 
enerjik bir şekilde ilerleyen Rondo 
biçimindeki finalde ise, eserin ithaf edildiili 
İngiliz besleeiyi anmak için Schumann, 
H.Marschner'in bir operasından "Ey 
Gururlu İngiltere, Memnun Ol!" adlı 
başlıklı motifi alarak deilerlendirmiştir. 
Op.13 Senfonik Etüd'ün sonraki bazı 
baskılarında, Brahms'ın öijüdüyle 5 
varyasyon daha yer alır. (Süre 24') 
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BACH: FANTEZi VE FÜG 
Müzik tarihinin en büyük dahilerinden 
Johann Sebastian Bach'ın, kilise çalgıcısı 
ve saray orkestrası yönetici�iji sırasında 
beste yapmak zaten bu görevinin 
zorunluluijuydu. Onun org eserleri bütün 
çaijlann org repertuannın merkezi sayılır. 
Aynca çaijının en büyük org virtüozu 
olarak ün yapan Bach'ın bu eserleri 
yerumcular için ölçü, besteciler için 
örnektir. Sol minör Fantezi ve Füg, 
Bach'ın birinci kansının ölümünden sonra 
ziyarete gittiili Hamburg'da ı 720 yılında 
bestelendi. Eserin başındaki 4/4'1ük 
ölçüdeki aşın tutkulu, geniş bir fantezi 
Bach'ın org besteciliijindeki gücüne güzel 
bir örnektir. Resitatif şeklindeki şiirsel 
birinci tema ve ikinci temanın dinlendinci 
havası Passion'lardaki huzuru anımsahr. 
Ünlü Bach uzmanı François Florant'ın 
"Hıristiyan dünyasının en güzel dramatik 
şiirlerinden biri" olarak tanımladıijı eser, 
besleeinin "en modem sayfalannı" da 
kapsar: Birçok tonalitelerde gelen helezoni 
modülasyonlar iki sesliden beş ses�ye 
kadar gelişir. Bach'ın soijukkanlılıkla 
uyguladıijı armonik özellikleriyle bu eser 
onun en ilginç bestelerindendir. Yine 
4/4'lük ölçüdeki Füg ise dört sesli gelişir. 
(Süre ı3') 

VİVALDI/BACH: 
KONÇER10 
Bach'ın ı 708-ı 7ı 7 yıllan arasında 
Weimar'da saray organisti ve kilise korosu 
yöneticisi olarak çalışhijı yıllarda !talyan 
erkesıra müziiji moda olmuştu. Hatta bu 
konuda Bach, akrabası olan besteci J.G. 
Walter'la yanşa girerek birçok !talyan 
konçertosunun klavye� çalgılar için 
düzenlemesini de yapmıştı. La minör 
Konçerto da, Vivaldi'nin Op.3 No.6 
Keman Konçertosu'nun org için 
düzenlemesidir. Bach, !talyan keman sti�ni 
orga uygulamış, aynca saygı duydugu 
Vivaldi'yi de böylece çevresine tanıtmıştı. 
4/4'1ük ölçüdeki La minör tondaki tempo 
belirtilmeyen, ancak genellikle çabuk 
(AIIegro) tempoda çalınan birinci bölüm 
haşmet� akorlarla girer. Bunu izleyen 
3/4'lük ölçüdeki Re minör tondaki ikinci 
bölüm Adagio, tiz seslerde şarkı söyler gibi 
(cantabile) yansılılan melodiye eşlik eden 
ısrarlı bas (basso ostinato) ile ilgi çeker. 
3/4'1ük ölçüdeki, La minör tondaki 
üçüncü bölüm, yine İtalyan "hızlı-agır-hızlı" 
gelenegine uyarak Allegro tempodadır. 
Gittikçe canlanan bölüm, !talyan 
yaylıçalgılar stilinin bir org partisi şeklinde 
nasıl uygulanabilecefİine en güzel örnektir. 
(Süre ı2') 

LISZT/GUILWU: 
PROMETEUS 
Asıl eserlerini erkesira ve piyano için 
yazan Franz Liszt, Prometeus Senfonik 
Şiiri'ni bestelerken eski Yunan 
trajedisinden, Akileus'dan degil de, Alman 
şairi Herder'in "Zincire Vurulmuş 
Prometeus" adı eserinden esinlendi. 1850 
yılında Weimar'da Herder Anıtı'nın açılış 
töreni için düzenlenen konserde uvertür 
olarak çalınan Senfonik Şiir'de, 
"Prometeus'un Zeus tarafından 
cezalandınlarak yalçın bir kayalıgın tepesine 
zincirlenişi ve bir kartalın gelip, her gün 
yüreijinden bir parça kopanşı" konu 
alınmıştır. Prometeus'un bu esirlikten 
kurtulmak için harcadıgı çabalar bir 
çekirdek motif halinde başanyla 
seslendirilir. Bunu izleyen geniş ve agır 
bölmede (Maestoso) onun acılan , ve onun 
çabasına övgü dile getirilir. Daha sonraki 
resitatif bölme (Andante) baştaki motifi, bir 
"Leitrnotif' şeklinde yine duyurur. Besteci 
gelişim bölümünde (development) bu 
çeşitli duygulan, çaba, acı, dayanıklılık, 
yüce gayeler uijruna savaş, kendi 
büyüklüijüne güveni ve kurtuluşa inanışı 
sırasıyla sergiler. Bu acı çaba özellikle 
parlak füg bölmesinde belirginleşir. Eser bir 
zafer havasıyla sona erer. Bu senfonik 
şiirin orga uygulanmasını Jean Guillou 
yapmıştır. (Süre ı3') 

SCHUMANN: 4 ESKİS 
Alman romantik müziginin en büyük 
temsilcilerinden Robert Schumann 
genellikle orkestra, piyano ve �ed 
besteleriyle ün yapmıştır. Org için 
yazdıklannın kendine özgü bir dille 
bestelenmedigi öne sürülen Schumann bu 
eleştirinin etkisinde kalmışhr. Org için 
yazdıklan arasında BACH üzerine 6 Füg 
(0p.60) , 6 Kanon (Op.56) ve "pedallı 
kuyruklu piyano'' (pedalflügel) için yazdıgı 
Op.58, 4 Eskis yeralır. 

LISZT: BACH ÜZERİNE 
PREIÜD VE FÜG 
Çagının en büyük piyano virtüozlanndan 
olan Liszt, Bach'ın büyüklügünü tam 
anlamıyla kavrayan bestecilerin başında 
gelir. Bach demegi kurmuş ve onun 
anısına isminin harflerinin, B = Si bemol, 
A = La, C = Do, H = Si notalan üzerine 
ı885'de bu eseri yazmıştır. Füg formu 
Liszt'in pek kullanmadıgı bir form 
olmasına raijmen, müzikal yapısı kolay 
anlaşılır şekilde, zarif bir virtüozite ile 
besteledifİi bu eser, onun piyano eserleri 
gibi teknik güçlüklerle doludur. Temanın 
bütünüyle hakim oldugu degişken 
Prelüd'den sonra, daha çok Fanteziye 
benziyen Füg başlar. Dört sesli bir 
sergileme (Exposition) temanın taı:ıınmasını 
güçleştirir. Pasajlar, Iriller ve kadanslarla 
yumuşayan eser bu ilahi havasında sona 
ulaşır. Liszt'in bu eserinin iki şek� var: Biri 
org için, diijeri ise piyano için yazılmış. 
Jean Guillou piyano için yazılmış olanı 
digeriyle bütünleyerek kendi versiyonu 
olarak yorumluyor. (Süre ı3') 

·. 
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BORIS BEHTEREV 
Müzisyen bir ailenin oğlu olarak 
Moskova'da doğan sanatçı, 1961'de 
Gnesin Müzik Okulu'ndan altın madalya 
alarak mezun oldu. Daha sonra Moskova 
Devlet Konservatuvan'ndan Prof. I.Milşteyn 
ile ihtisas yaptı. 1970'de Sovyetler Birliiji 
Piyanistler Yanşması'nda birincilik 
kazandıktan sonra hem ülke içinde hem 
de Belçika, İngiltere ve Romanya'da 
resilaller ve orkestra eşliijinde konserler 
verdi. 1971 yılından beri viyolonist Vladimir 
Spivakov'a eşlik eden Behterev Schubert 
ve Prokofiefin az çalınan eserlerini plaija 
doldurmuştur. 

BACH: SONAT 
Bach mutlu geçen Köthen'deki yıllannda 
her biri keman için altışar eseri kapsayan 2 
Sonaı-Partila dizisi besteledi. Bunlardan 
solo keman için partila ve sonatlar, solo 
konser repertuarlannda sık sık yeralırken, 
klavsen eşliijinde yazılmış olan 6 Sona! 
(BWV 1014-1019) geri planda kaldı. 
Bunlar da keman-klavsenin tımsal 
yapısının dengeli oluşu nedeniyle ancak 
oda müz@nde, evlerdeki özel konserlerde 
çalınmaktadır. Ünlü müzikçi Albert 
Schweitzer'in fikrine göre ancak dengeli bir 
müzik yorumuyla güzelleşen bu 
sonatlarda, günümüzde klavsen yerine 
piyano kullanılması eşdeijerdeki yapının 
bütünlüijünü bozmaktadır. 1720 yıllannda 
bestelendiiji sanılan Sonadar besleeisi 
Bach'ın deijil de, başkalannın el yazısıyla 
günümüze ulaşmıştır. Bu sonatiann uygun 
yorumlan için de Bach'ın verdiiji 
talimatiara göre özel bir klavsen yapılmıştır. 
Trio Sona! tarzında beslelenen bu 
sonatlarda, klavsenin saij eli kemana 
uygun üst ses partisini çalarken, sol el 
kendine has ayn bas partisini 
yürütmektedir. La Majör Sonat'ın birinci 
bölümü, 6/8'lik ölçüdeki temposu 
belirtilmeyen ancak genellikle Andante 
olarak yorumlanan bölüm, zarifliiji, şarkı 
söyler gibi olan Üçlü Sonat (Trio Sona!) 
karakteriyle seçkinleşir. Çeşitli 
süslemelerle devamlı, zorlamasız yükselen 
melodi duyurulurken keman ve klavsen 
düşünceleri paylaşırlar. İkinci bölüm 
Allegro Assai'de gamlardan çıkan canlı 
tema her iki çalgıda konsertant bir füg 
şeklinde gelişir. Ternalann işlenişi ve forte
piano tekran bölüme adeta bir konçerto 
havası verir. Üçüncü bölüm Andante un 
poco, beklenmedik biçimde Fa diyez 
minör tona dönüşür. Olaijanüstü 
güzellikteki hüzünlü tef!la bir kanon 
şeklinde, Do diyez Majör tonda sona 
ulaşıncaya kadar, zengin bir çoksesiilikle 
işlenir. Yine La Majör tondaki ve iki 
bölümlü süit yapısındaki Presldda, 
dördüncü bölüm konsertant havada 
başlar, füg şeklinde gelişir. (Süre 15') 

ŞOSTAKOVİÇ:DÖRTIÜ 
(Bakınız Ulvi Yücelen Dörtlüsü konseri, 
1.7.1986) 

FRANCK: SONAT 
Piyano öijreniminden sonra organist olarak 
ün kazanan ve Paris Konservatuvan'nın 
org öijretmeni olan Belçika asıllı Fransız 
besleci Cesar Franck'ın oda müziiji 
eserlerinin sayısı az olmasına raijmen geç 
romantik Avrupa müziijinde önemli bir 
yeri vardır. Bu önemli eserlerini de yaşlılık 
yıllannda besteleyen Franck'ın 64 yaşında 
yazdığı La Majör Sonat, Brahms'ın keman 
sonaılan yanında yeralır. Bu sona! da, 
Brahms'ın La Majör Sonatı'yla aynı yıjda, 
1866'da yaratılmış ve ünlü Belçikalı 
kemancı Eugene Ysaye'ye ithat edilmiştir. 
Eserin ilk yorumunu yine Ysaye büyük bir 
başanyla gerçekleştirmiş ve hemen hemen 
her konserinde çalarak bestecisine, geç de 
olsa, ün kazandırmıştır. Romain Rolland'ın 
deyişiyle "Bach'ın düşünce dünyasına çok 
çağdaş bir yumuşaklık ekleyen" Franck bir 
organisi olarak müzikte kontrpuan ve 
emprovizasvona egemendi. Bu iki unsur, 
eserlerinde ön plana çıkar: La Majör 
Sonat'ta da kurallar (kontrpuan) ve 
bağımsızlık (emprovizasyon) iki karşıt 
olarak belirginleşir. 
Birinci bölüm 9 /8'Uk ölçüdeki La Majör 
tondaki Allegretto ben moderato, sona! 
formundadır. Piyanonun ağır girişiyle 
kemanın duyurduğu romantik üsluptaki 
güzel ve yumuşak ezgiden sonra, piyano 
ikinci motifi sunar. Bütün bölüm sanki, Re 
minör tondaki ikinci bölüm Allegrdya 
şiirsel bir prelüd olarak düzenlenmiştir. 
4/4'lük ölçüdeki Allegro tutkulu ve sinirli 
bir havada piyanonun girgin tavnyla 
başlar. Hem ritmik, hem de melodik 
zenginlikteki canlı tema kemanla 
duyurulur; fakat az sonra ağır ve lirik bir 
motifle geçici olarak kesilir. Ancak keman 
yine tutkulu bir şekilde hızlanır ve 
bölümün dramatik yapısını vurgular. Yine 
4/4'lük ölçüdeki üçüncü bölüm 
Recitativo-Fantasia trillerle başlar: Keman 
konuşur gibi, hülyalı bir havada resitatili 
dile getirir. Bunu izleyen akıcı ve aydınlık 
Fantasia'nın sonunda birinci bölümün 
teması, bu kez Fa diyez Majör tonda 
duyulur. Bu bölümde birinci bölümün 
şiirsel, ikincinin dramatik yapılan 
emprovize biçimde kaynaştınlmıştır. 
4/4'1ük ölçüdeki son bölüm Allegretto 
poco mosso, yine asıl tonaliteye, La 
Majör'e döner. Ana tema bu kez bir 
kanon biçiminde canlandınlır; ancak bu 
kez tutkusuz ve sakindir. Üçüncü 
bölümden kaynaklanan bir yan tema, 
bunu izler. Sonatın yapı malzemesi ana 
temadan ustaca geliştirilmiştir. Eser parlak, 
ama yine de zarif bir şekilde sona erer. 
(Süre 27') 

73 



Günün her saati, 
Nescafe Classic 
saatidir ! 
Canınız ne zaman mis 
gibi bir Nescafe çekerse, 
Nescafe'nin güzelim 
kokusunu, tadını özlerse . . .  

Günboyu 
kahveniz, 
Nescafe 
Classic ! 
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ANDHEl GAVRII.OV, piyano/piano 

• 8.7.1986 • 18.30/6.30 pm • Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salonu 

A.SCRIABIN 
(1872-1915) 

A.SCRIABIN 

24 Prelüd/Preludes 
Op. 13 No.1 Do Majör/C Major (Maestoso) 

No.2 La minör/A minor (AIIegro) 
No.3 Sol Majör/G Major (Andante) 

Op. 15 No.S Do diyez minör/C sharp minor 
No.1 La Majör/A Major 

Op. 16 No.2 Sol diyez minör/G sharp min or (AIIegro) 
No.4 Mi bemol minör/E fiat minor (l..ento) 

Op. 9 No.1 Do diyez minör/C sharp minor (Andante) 
Op. l l  No.2 La minör/A minor (AIIegretto) 

No.4 Mi minör/E minor (l..ento) 
No.S Re Majör/D Major (Andante cantabile) 
No.6 Si minör/B minor (AIIegro) 
No.8 Fa diyez minör/F sharp minor 

(AIIegro agitato) 
No.9 Mi Majör/E Major (Andantino) 
No.10 Do diyez minör/C sharp minor (Andante) 
No.ll Si Majör/B Major (AIIegro assai) 
No.12 Sol diyez minör/G sharp minor(Andante) 
No.l3 Sol bemol Majör/G fiat Major(Lento) 
No.l4 Mi bemol minör/E fiat minor (Presto) 
No.16 Si bemol minör/B fiat min or (Misterioso) 
No.18 Fa minör/F minor (AIIegro agitato) 
No.20 Do minör/C minor (Appassionato) 
No.22 Sol minör/G minor (l..ento) 
No.24 Re minör/D minor (Presto) 

Sonat No.4 Fa diyez Majör Op.30 
Sonata No.4 in F sharp Major, Op.30 
Andan te 
Prestissimo volando 

ARA/INTERMISSION 

S.RAHMANİNOF 
(1873-1943) 

S.RAHMANİNOF 

S.RAHMANİNOF 

2 Prelüd/Preludes 
Op.23 No.2 Si bemol Majör/B fiat Major(Maestoso) 

No.1 Fa diyez minör/F sharp minor (Largo) 

Etudes-Tableaux Op.39 
No.3 Fa diyez minör/F sharp minor (AIIegro molto) 

2 Prelüd/Preludes 
Op.32 No.12 Sol diyez minör/ 
G sharp minor (AIIegro) 
Op.23 No.S Sol minör/ 
G minor (Alla marcia) 

S.RAHMANİNOF 2 Moments Musicaux 
Op.16 No.3 Si minör/ 

B minor .(Andante cantabile) 
No.6 Do Majör/C Major (Maestoso) 

ANDHEl GAVRIWV 
Moskova'da dogan sanatçı 1974'de 18 
yaşında ünlü Çaykovski Yanşması'nda 
birinci oldu. Gavrilov bu tarihten itibaren 
Avrupa, Japonya ve ABD'nin en önemli 
müzik merkezlerinde konserler vermekte 
ve festivallere kablmaktadır. Londra'daki ilk 
konserlerini Londra Senfoni, Londra 
Filarmoni ve Filarmonia orkestralan 
eşli�nde veren Gavrilov, bu kentteki en 
önemli konser salonlannda da resitatler 
verdi. New York'daki ilk resitalini 1985 
yıbnda veren sanatçı daha sonra Frühbeck 
de Burgos yönetimindeki Filadelfiya 
Orkestrası ile ABD'deki ilk orkestra 
konserinde büyük başan kazandı. Prokofief 
ve Ravel kayıtlan ile uluslararası ödüller 
alan Gavrilov aynca Rahmaninof, Seriahin 
ve Chopin'in solo piyano için eserleri ile 
J.S.Bach'ın "Fransız Süitleri"ni ve Seiji 
Ozawa yönetimindeki Berlin Filarmoni 
Orkestrası eşli�nde de Chopin 
konçertolannı plaija doldurdu. 

Bu resital /BM Türk LJd. Şti.'nin d�erli 
katkllanyla gerçekleştirilmiştir. 

This recital has been realizıed thanks to a 
donation from !BM Türk LJd. Şti. 



SCRIABIN: PREIÜDLER 
Moskova'da do1jan ve yine orada, 43 
yaşında ölen Aleksander Seriahin dört 
senfonisi ve bazı orkestra eserleri dışında 
yalnız piyano için yazmıştır. Ölümünden 
yanınyüzyılı aşan süre içinde bile eserleri 
geniş kitlelerce pek aniaşılamayan ve 
önceleri Chopin'in geç romantik stilde 
halefi olarak tanımlanan Seriahin piyano 
için toplam olarak 85 Prelüd bestelemiştir. 
Bunlardan bazılan 1-2 sayfa 
uzunlu!jundadır. Gençll!jinde Chepin'in 
büyük hayranı olan Seriahin'in ilk besteleri 
de onun izlerini taşıyan şiirsel ve çekici 
eserlerdir. 1890'lı yıllarda yazılan 
Prelüdler'den Op.13 dizisi 6 Prelüd'den 
oluşmaktadır. Op.15 ve Op.16 Prelüdler 
ise beşer prelüdlük iki dizidir. Op. 9 Prelüd 
ise yalnız sol el için yazılmıştır. Op. ll 
Prelüdler, Chopin'in prelüdleri gibi 24 
prelüdlük bir dizidir ve bunlarda 
Chopin'in belirgin etkisi hissedilir. 

SCRIABIN: SONAT 
Ömründe hiç şapka giymedi!ji, çimene 
oturmadı!jı, Beethoven'den nefret etti!ji gibi 
hakkında türlü efsaneler yaratılan Seriahin 
1886-1913 yıllan arasında 12 piyano 
sonatı yazdı. 1900'1ü yıllardan sonra çeşitli 
denemelere başlayan, birbirine çok uzak 
olan tonaliteleri işleyen, tona! sistemden 
uzaklaşmaya gayret eden Seriahin, Op.30 
ile Op.60 arasındaki eserlerinde "Sentetik" 
akor adını verdi!ji bir armonik sistem 
uyguladı. 1903 yazında, iki gün içinde 
besteledi!ji ve bestecill!jinde yeni bir 
döneme geçişi yansıtan Op.30 No.4 Sona! 
sonuçta bir "Piyano Şiiri" olarak tanındı. 
Bu arada Scriabin, bir rastlantı sonucu 
mutlulu!ju simgeleyen uzak bir yıldızı ' 
anlatan bir şiir yazmıştı ve şür de bu 
sonada çok iyi uyum sa!jlamıştı. Bir di!jer 
Rus besleeisi A.Giazunofun da, kısa ve 
özlü oluşundan dolayı hayran oldu!ju bu 
sonatın ilk bölümü, 6/8'lik ölçüdeki 
Andante, akıcı ve tatlı (dolcissimo) bir 
anlatımla, uzaktaki ışı!jı zorlukla seçilen bir 
yıldlZI canlandırır. Girişteki tema iki 
çeşitlerneyle gelişir: Önce sol elln 
duyurdu!ju sakin ve tatlı (dolce cantabile) 
ezgiye, sa!j el akorlarla eşllk eder. Sonra 
ezgi sa!j ele geçer. Bir-iki akorla, hemen 
ara vermeden ikinci bölüme, 12/8'llk 
ölçüdeki Prestissimo Volanddya (uçar gibi 
hızlı) geçilir. Uzaktaki yıldız belirginleşmiştir. 
Bu canlı, parlak, danseden, cazı 
anımsatan serbesdikte işlenen ve 
fortissimdya do1jru yönelen, hızla 
tekrarlanan akorlarla besleeinin en ihtişamlı 
sayfalarını yansıtan bölüm daha sonra 
sanki anulann bir cinnete dönüşmesi�i 
simgeler. Parlak Fa diyez Majör tondaki 
bitişte, idealdeki yıldıza ulaşılmıştır. (Süre 7') 

RAHMANİNOF: 
PREIÜDLER 
12 yaşında Moskova Konservatuvan'nda 
Liszt gelene!jini sürdüren ve akrabası olan 
Aleksander Siloti ile ögrenim gören Sergei 
Rahmaninof 1893'de Rusya'dan aynlarak 
konserler verdi ve 20. yüzyılın ilk yansında 
en büyük piyano virtüozlanndan biri 
olarak ün kazandı. 
Chopin gibi Rahmaninof da 24 Prelüd 
bestelemiştir. Ancak 1892'de yazdı!jı Op.3 
Do diyez minör Prelüd'ün şöhreti 
kendisinden önce dünyanın her köşesine 
ulaşmıştı; dörtlü ve beşll arabkb akorlarla 
duyurulan, a!jıtsal ezgiyi müzikseverler eski 
Rusya'nın acılannı, melankollsini yansıttı!jını 
belirterek zevkle dinllyorlardı. 20 dolara 
yayın hakkını sattı!jı bu prelüd, yayıncısına 
bir servet kazandırdı!jı gibi Op.23 ve 
Op.32 Prelüdler'inin gölgede kalmasına da 
neden olmuştu. Yirmi yıllık bir süre içinde 
yazdı!jı (Opus numarası olmayan üç 
prelüdden başka) 24 Prelüd stil ve havası 
bakımından oldukça birbirinden farklıdır. 
Büyüklü veya küçüklü, zarif veya ilkel, 
şakacı veya trajik, basit veya güçlüklerle 
doludurlar. Ancak hepsinin ortak bir yanı 
vardır: Hankulade bir piyano diliyle, büyük 
yorumculann piyanoyu konuşturduklan 
dille yazılmışlardır. Iki yıl önce bestelenen 
beşincisi dışında Op.23, 10 Prelüd'ü 1903 
Ocak'ında yazan Rahmaninof bunlan aynı 
yılın Şubat ayında bir konserde çaldı. 
Eleştirmenler, Siloti'ye ithaf edilen bu 
prelüdlerin iyi oldugunu ancak Op.3 
Prelüd'ün Avrupa'daki tanınmışlı!jına 
ulaşamayaca!jını bellrtiyorlardı. Chopin 
prelüdlerine göre iki-üç kez daha uzun 
olan, ancak büyüleyici bir tım zenginll!jine 
sahip bu müzikal minyatürlerden özellikle 
2 ve 5 numaralılar, virtüozlan bile 
korkutan bir parmak açıklı!jını gerektirirler. 
Rahmaninofun ilk Amerika tumesinden 
döndükten sonra, 1910'da Moskova'da iki 
hafta içinde tamamladı!jı Op.32 "13 
Prelüd"den 5 numaralı (Sol Majör) 
Prelüd'te sakin bir gecede duyulan bülbül 
sesinin lirik ve berrak melodisi sa!j elle 
yansıtıbrken, sol el arpejlerle ustaca eşllk 
eder. Bu prelüdün orkestra düzenlemesi 
de yapılmıştır. 

RAHMANİNOF: 
ETUDES-TABLEAUX 
1916-17 yıllannda bestelenen 9 Etüd 
1910'daki 6 Etüd'ün devamıdır. ' 
Rahmaninof, bütünüyle hayal ürünü olan 
bu tablolan (tableaux) kanşık yapıda, 
gösterişli ve virtüoz yorum gerektiren 
etüdlerle aniatmayı düşünmüştür. 
Genelllkle çok yönlü süslemelerle örülü 
olan Etüdler Rusya'dan manzaralan 
canlandırır. 

RAHMANİNOF: 
MOMENTS MUSICAUX 
Rahmaninof 1896'da Op.16 olarak 6 
parça bestelemiştir. 61 tane piyano parçası 
yazmış olan besteci, bu altı parçada 19. 
yüzyılda moda olan, kısa ve romantik 
yapıdaki eseriere verilen "Moments 
Musicaux (Müzik Anlan)" adını ve onun 
büyük yaratıcısı Schubert'i örnek almıştır. 
Ancak bir tım ideall arayan besteci burada 
kendini tekrarlamaktan uzaklaşamamıştır. 
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ELIOT FISK, gitar/guitar 

• 9.7. 1986 • 21.30/9.30 pm • Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salonu 

D.SCARLATTI (1685-1757) 
6 Sonat/Sonatas 
K.430, Sol Majör/G Major 
K.51 1, Re Majör/D Major 
K.512, Re Majör/D Major 
K. 27, Si minör/B minor 
K. 87, Mi minör/E minor 
K.209, La Majör/A Major 
(Gitara uygulayan/ 
Transeribed by: Eliot Fisk) 

J.S.BACH (1685-1750) 
Süit, Re Majör, BWV1012 
Süite in D Major, BWV1012 
Prelude 
Aileman de 
Co uran te 
Sarabande 
Gavotte 1-11 
Gigue 
(Gitara uygulayan/ 
Transeribed by: Eliot Fisk) 

ARA/INTERMISSION 

A.BARRIOS - MANGüRE 
(1885-1944) 
3 Parça/Pieces: 
l.Vals No.3 Re Majör 

Waltz No.3 in D Major 
2.Contemplacion 
3.Les Abejas 

H.HENZE (1926) 
3 Tento/ Tentos 

L.CASTELNUOVO - TEDESCO 
(1895-1968) 
Capriccio Diabolico 

N.PAGANINI (1 782-1840) 
3 Kapris/Caprices 
No.l l, Do Majör/C Major 
No. 6, Sol minör /G minor 
No.24, La minör/A minor 
(Gitara uygulayan/ 
Transeribed by: Eliot Fisk) 

ELIOT FISK 
Büyük usta Andres Segovia'nın, "En 
parlak, zeki ve ça�ımızın en yetenekli 
müzisyenlerinden biri; klasik eserleri ve 
günümüzün renkli müzi�ini 
yorumlamasındaki berrak ve esnek teknik 
ile asil stili onu bugünkü sanatçılar 
arasında en ön sıraya getiriyor" dedi�i 
Eliot Fisk 1955'de Filadelfiya'da dünyaya 
geldi ve ilk gitar derslerini 7 yaşında 
William Viola'dan aldı. Dört yıl sonra ilk 
solo resitalini veren sanatçı, 1970'de 
kazandı�ı bursla Aspen Müzik Okulu'na 
girme olana�ını buldu ve Oscar 
Ghiglia'nın �encisi oldu. Daha sonra 
Beruff Güzel Sanatlar Okulu'nda bir süre 
Alirio Diaz ile çalıştı. 1976'da Yale 
Üniversitesi Müzik Okulu'ndan mezun 
oldu. 18 yaşında Aspen Müzik Okulü'nda 
Oscar Ghiglia'nın asistanı olarak göreve 
başlayan Fisk daha sonra New York 
Mannes Okulu'nda ö�etmenlik yaptı. 
Halen de Köln Konservatuvan'nda bu 
göreve devam etmektedir. 1980'de 
ltalya'da Gargnano Uluslararası Gitar 
Yanşması'nda birinci olan sanatçı müzik ve 
gitar konusundaki kişisel anlayışına 
uygun olarak repertuannı genişletmek 
için transkripsiyonlar yapmaktadır. Bunlann 
arasında en önemlisi Paganini'nin 
ola�anüstü zorluktaki "Kapris"lerinin gitara 
uygulanmasıdır. Fisk gitan bir sonuç olarak 
de�il, esnek bir ifade aracı olarak görmekte 
ve doldurdu�u plaklarda ve verdigi 
egitimde gitan yarumcu ve iletişimci bir 
çalgı olarak ortaya koymaya gayret 
etmektedir. Fisk şöyle diyor: "Benim için 
gitar tek stili olan bir saz degildir. Örnegin 
pena ile çalındıijından banço beni asla 
ilgilendirmedi. Bu, çalgı ile sizin aranıırla 
bir mesafe yaratıyor. Hem tımaklanmın, 
hem etimin telleri hissetmesini istiyorum". 
Ilk resmi konserini New York'da Alice 
Tully Salonu'nda veren ve büyük başan 
kazanan Fisk halen yılda ortalama 60 
konser vermekte, Avrupa ve Güney 
Amerika tumelerine çıkmaktadır. Solo 
resitalierin yanısıra ünlü soprano Victoria 
Los Angeles, flütçü Paula Robinson ve 
Card Wincenc veya kemancı Gidon 
Kremer ile de çalmaktadır . 

... 
Bu resilaf İSTANBUL SHERAWN OTEU'nin 
değerli katkılanyla gerçekleştirilmişti;. 

This recital has been realized thanks to a 
donation from ISTANBUL SHERAWN 
HOTEL. 



SCARLATIİ: 6 S,ONAT 
İtalyan besteci Domenico Scarlatti klavsen 
için sayısı 600'ü geçen sona! yazmıştır. 
Bunlar tek bölümlü, bir veya iki temalı, 
bazan neşeli. bazan hüzünlü melodilerle 
süslü, Barok ça� a�ırlı�ının pek 
sörülmedi�i 3-5 dakikalık zarif eserlerdir. 
Ilk kez 1739'da Madrit'te, sonra da 
1839'da Viyana'da Cerny tarafından 
basılan sonatlar Milane'da Alessandro 
Longo tarafından sıraya konulmuş, daha 
sonra ünlü klavsenist ve Scarletti uzmanı 
(E.Fisk'in de öW"etmeni olan} R.Kirkpatrick 
tarafından da numaralanmıştır. Bunlardan 
ilk bestelenenler Barok üsluba daha 
yakındır; sonrakilerde ise çalış teknigi ön 
plana alınmıştır. Hayatının 40 yılını lberik 
Yanmadası'nda geçiren Scarlatti'nin 
sonadannın gitara başanyla 
uygulanmasının bir nedeni de belki bu 
yakınlık olmuştur. 

BACH: SÜİT 
(Bakınız Rey Guerra Resitali, 1.7.1986} 

HENZE: 3 TEN10 
Alman besteci ve orkestra yöneticisi Hans 
Werner Henze, li.Dünya Savaşı sırasında 
esir alınıp serbest bırakıldıktan sonra 
Fortner'in öW"encisi olmuş, 12 ton tekni�ini 
denemiş, ancak kendine has, ça�daş bir 
müzik diliyle yazmıştır. Uzun yıllar İtalya'da 
yaşayan Henze 8 opera, 6 senfoni, birçok 
oda müzi� eseri bestelemiştir. 3 Tento, 
1958'de Kuzey Almanya Radyosu'nun 

_şiparişi olarak besteledi�i "Kammermusik 
1958 (Oda Müzi� 1958}" adlı eserinden 
lnterlüd (ara müzi�} şeklindeki üç solo 
gitar bölümüdür. Alman şair Friedrich 
Hölderlin'in "Sevimli Mavilikler" başlıklı ve 
antik Akdeniz'i canlandıran şiirleri üzerine 
tenor, gitar ve sekiz solo çalgı için 
bestelenen eser, Benjamin Britten'e ithaf 
edilmiştir. Tento (veya eski adıyla Tientos} 
16. yüzyılda Ispanya'da taklit şeklindeki 
kontrpuan yapısıyla kullanılan bir beste 
biçimidir. Bu üç Tento'da Schönberg'in 
atonal sistemin etkisi hissedilmekle beraber 
üç önemli unsur de�erlendirilmiştir: 
Kromatizm, pentatonizm ve serializm. 
Ilk Tento (Tento 1} mistik bir ırma�ı 
canlandırır; arp kadanslan ve tiz notalar 
suyun berrak damlacıklannı anlatır. Ikinci 
Tento (Tento ll} yapı bakımından daha 
cesur, daha modemdir. "Ç�unlukla göz, 
dünyada çiçeklerden daha güzel şeyler 
oldu�unu k�şfeder" başbklı şüıin 
anlatımıdır. Uçüncü Tento (Tento lll}' da 
Henze bir Napeliten melodisini 
de�erlendirir: "Hayat ölümdür ve ölüm de 
bir yaşama tarzıdır" (Süre 6'} 

CASTELNUOVO
TEDESCO: 
CAPRICCIO DIABOLICO 
Keman ve piyano konçertolan yanında iki 
gitar konçertosu ile birçok gitar parçası 
yazan ve yerleşti�i Amerika'da ölen İtalyan 
Castelnuovo-Tedesco, 1935 yılında ünlü 
gitarist Segovia'nın teşvikiyle, Paganini'nin 
Kaprisleri'nden esinlenerek "Capriccio 
Diabolico (Şeytan i Kapris} "i besteledi. 
Hem oktavlı kadanslar. arpejler, tremalolar 
gibi teknik güçlüklerle dolu, hem de 
Paganini'nin duygusal yönünü yansıtan ve 
son ölçülerde ünlü La Campanella'yı 
duyuran eser Andres Segovia'ya ithaf 
edilmiş, Op.85 olarak numaralanmıştır. 
Besteci aynca Op.85a olarak bir de 
orkestra düzenlemesi yapmıştır. (Süre 10') 

PAGANİNİ: 3 KAPRİS 
Büyük keman virtüozu ve besteci Niccolo 
Paganini İtalyan oda müzi�inde hiç de 
küçümsenemiyecek bir rol oynamıştır. 
Eserlerinin ç�unu gitar için yazan, aynca 
keman ve gitar için 12 sona!, yine 6 tane 
gitarlı dörtlü besteleyen Paganini'nin en 
önemli eseri Op.1 Solo Keman için 24 
Kapris'tir. 1800-1810 yıllan arasında 
yazılan, ilk kez 1820'de Milane'da 
yayınlanan ve kemancılann mihenk taşı 
olan Kaprisler Schumann, Brahms, Liszt 
gibi bestecileri de etkilemiş, onlara esin 
kayna�ı olmuş, temalan üzerine 
çeşitlerneler yazılmıştır. Paganini de bu 
kaprisleri Locatelli'nin "ı.:Arte del Violino 
(Keman Sanatı}" adlı eserinden etkilenerek 
bestelemiştir. Teknik güçlüklerle dolu, esprili 
kısa virtüoz şaheserler olan bu Kaprisler'in 
basılmasından sonra, çalınabilir oldu�una 
kimse inanmamıştı. Ancak bestecisi 
yorumuyla müzik dünyasına bunu 
kanıtladı. Her Kapris'in ayn bir teknik 
görevi vardır: 3/4'lük ölçüdeki 6 numaralı 
Sol minör Kapris'te melankolik ve acıklı 
ezgi tremololarla duyurulur. Liszt de bu 
kaprisi kullanmıştır. 3/4'lük ölçüdeki Do 
Majör ll numaralı Kapris a�ır ve soylu bir 
ezginin duyuruldu�u girişten sonra, tema 
canlı inici-çıkıcı kadanslarla caz müz@nin 
emprovizasyonunu andınr şekilde gelişir. 
Kapris'in son bölümü yine a�ırlaşır. 
2/4'lük ölçüdeki 24 numaralı Kapris, La 
minör tema üzerine 12 çeşitlerneden 
oluşur. Kemancia kullanılan bütün teknik 
özelliklerin teker teker sergilendi�i bu ünlü 
Kapris'i Liszt, Brahms ve Rahmaninof 
eserlerinde de�erlendirmişlerdir. (Süre 16'} 
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SELMA GÖKÇEN, viyoıonseı/ceuo 

JOHN O'BRIEN, piyano/piano 

• 11.7. 1986 • 18.30/6.30 pm • Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salonu 

J.HAYDN 
(1732-1809) 

L.van BEETHOVEN 
(1770-1827) 

R.SCHUMANN 
(1810-1856) 

ARA/INTERMISSION 

C.DEBUSSY 
(1862-1918) 

N.PAGANINI 
(1782-1840) 

Divertimento 
Re Majör/in D Major 
Allegro 
Tempo di Menuetto 
Allegro di molto 

Sonat No.3 La Majör Op.69 
Sonata No.3 in A Major, Op.69 
Allegro ma non tanto 
Scherzo.Allegro molto 
Adagio cantabile-Allegro vivace 

Adagio ve Allegro 
La bem ol Majör, Op. 70 
Adagio and Allegro in 
A fiat Major, Op.70 

Sonat/Sonata 
Prologue.Lent.Sostenuto e molto risoluto 
Serenade et Finale. Moderement anime 
Finale-Anim� 

Tek Tel Üzerine Çeşitlerneler 
Variations on One String 

SELMA GÖKÇEN 
Hancock, Michigan'da d�an sanatçı 6 
yaşında piyano çalmaya başladı, beş yıl 
sonra da ünlü viyolonselci Joseph 
Schuster'den viyolonsel dersleri aldı. 
1969'da Schuster'in ölümü üzerine 
İsviçre'ye giderek Cenevre 
Konservatuvarı'na girdi ve Pierre 
Fournier'nin öWencisi oldu. 1972'de 
Cenevre Konservatuvarı'ndan birincilik 
ödülü ile mezun olan Gökçen ilk konserini 
Suisse Romande Orkestrası eşli�inde 
verdi. Daha sonra ABD'ye dönen sanatçı 
Juilliard Müzik Okulu'na girerek Channing 
Robbins ile viyolonsel, leonard Rose, 
William Lineer ve Robert Mann ile de 
oda müzi�i çalıştı. Juilliard Müzik 
Okulu'nda e�itimine devam ettiği sırada 
"Walter Naumburg" bursunu aldı ve 
Juilliard Orkestrası konserlerine solist · 
olarak katıldı. ABD'de çeşitli ödüller 
kazanan Selma Gökçen, Amerikan 
Hükümeti himayesinde Güney Amerika'da 
konserler verdi. 1979'da Aspen Müzik 
Festivali "Konçertd' Ödülü'nü kazanarak 
Aspen Filarmoni Orkestrası eşli�inde 
Schumann'ın viyolonsel konçertosunu 
çaldı. Aynı yıl Houston Senfoni 
Orkestrası'nın yaz konserleri dizisine solist 
olarak katıldı. 
Siena'daki Chigiana Müzik Akademisi'nde 
oda müzi�i e�itimi gören ve bu alanda 
ödül kazanan sanatçı Oregon "Hindemith" 
Festivali ile San Francisco'daki "Oda 
Müzi�i" Festivali'ne de katılmıştır. 

JOHN O'BRIEN 
Halen D�u Carolina Üniversitesi'nde ders 
veren sanatçı ayrıca Piatigorsky Semineri 
ile Aspen Müzik Okulu öWetim üyeleri 
arasında bulunmaktadır. Sanatçı sola 
resitalierinin yanısıra Martina Arroyo, Raya 
Garbousova, Maurice Gendron, Andre 
Navarra, Siegfried Palm gibi ünlülere de 
(;!şlik etmiştir. Güney California 
Universitesi'nden mezun olan ve eşlikçilik 
konusunda ihtisas yapan John O'Brien 
aynı üniversitede doktora çalışmalarını 
sürdürmektedir. 



HAYDN: DİVERTİMEN10 
Viola d'amore'den daha pes !onda ve 
sapının altında bir sürü ek titreşim telleri 
eklenen eski bir yaybçalgı olan Baryton 
adh 18. yüzyıl çalgısına Joseph Haycin'ın 
özel bir sevgisi vardı. Baryton için 125 
(Divertimento) Sonatı J<ont Nicolaus 
Esterhazy için besteleyen Haydn'ın bu 
eserleri uzun süre arşivlerde kaldı. Ancak 
yakın zamanlarda bunlardan 10-15 
Divertimento keman, viyola da Gamba için 
basıldı. Bazılan da Piatigorsky, Foumier 
gibi ünlü solistler tarafından viyolonsele 
uygulandı. Re Majör Divertimento serbest 
karakterli bir eserdir. Ilk bölüm, ciddi ve aynı 
zamanda sıcaklıkla etkileyen Adagio 
viyolonselin güııel sonontesini de duyurur. 
Ikinci bölüm zarif, kibirli Menuetto, triller 
ve süsleme notalanyla da bellrginleşir. 
Üçüncü bölüm Allegro di molto, aynı 
menuel havasında ancak çok canlı ve 
virtüoz bir şekilde yorumuyla, her iki 
soliste de ustahklannı göstermeye fırsat 
verir. (Süre 9') 

BEETHOVEN: SONAT 
Viyolonsel için piyano eşliginde 6 sona! 
besteleyen Luigi Bocherini'den sonra, bu 
çalgı için eser besteleyenlerin başında 
Ludwig van Beethoven gelir. 5. 

,. Senfoni'siyle aynı zamanda besteleneo ve 
kendisine her zaman yardımcı olan dostu 
Baron von Gleichenstein'a ithaf edilen 
Sona! No.3 bunlann içinde en tanınmış 
olanıdır. "lnter lacrimas et luctum 
(Gözyaşlan ve Matem arasında)" başlı�nı 
taşıyan eser 1809 yılında yayınlanmıştır. 
4/4'lük ölçüdeki, La Majör tondaki ilk 
bölüm Allegro ma non troppo 
viyolonselin, eşliksiz olarak temayı duygulu 
çalmasıyla başlar. Mi'de uzun tutulan 
notayla piyano girer, trillerle süslenen 
partisini ufak bir kadansla bitirir. Aynı 
durum ikinci kez, tersine tekrarlanır. Önce 
piyano başlar, viyolonsel tamamlar. Bölüm 
bu şekilde piyano ve viyolonselin karşılıklı 
gelişimi ve iç armonik düııeni bozmayan 
Mi Majör tondaki yan ternalann da 
sergilenmesiyle final havasında sona erer. 
3/4'lük ölçüdeki, La minör tondaki ikinci 
bölüm melodik Sche1'20, Allegro molto 
temposuyla ve orijinal bir biçimde kesik 
staccatolarla gelişir: Pastoral ve tatlı (dolce) 
havadaki La Majör Trio'ya tekrarsız geçilir. 
Bölüm, A (Sche17D)-B rrrto) -A-B-A 
sırasıyla beş bölmeyle tekrarlanan minör
Majör d�riyle ayn bir çekicilik 
kazanır. Üçüncü bölüm, 2/4'lük ölçüde ve 
Mi Majör tonda başlayan ve ancak 18 
ölçü süren Adagio Cantabile bölmesi kısa, 
fakat anlamlıdır. Beethoven Op.69 
Sonatında, Waldstein Sonatı'nda oldugu 
gibi ayn bir 'Agır" bölüm yazmamıştır. 
Bunu izleyen 4/4'lük ölçüdeki ve yine La 
Majör tona dönen hızlı bölme, Allegro 
vivace, pianissimo nüansıyla mutlu ve 
neşeli tempoyla hemen girer, melodik 
buluşlarla, kovalayan kadanslarla canlı bir 
şekilde son bulur. (Süre 23') 

SCHUMANN: 
ADAGİO VE ALLEGRO 
(Bakınız David Geringas Resitali) 

DEBUSSY: SONAT 
Viyolonsel için Sona!, Claude Debussy'nin 
son bestelerinden ve bu çalgı için basılan 
tek eseridir. Bestecinin, bölümlerinin 
uyumlulugunu ve klasik form yapısını 
sevdigini söyledigi Sona! 1915 yılı yaz 
tatilinde Dieppe'de yazılmış ve diger 
sonatlan gibi eşi Emma'ya ithaf edilmiştir. 
2/4'lük ölçüdeki ilk bölüm Prologue agır 
(Lent) tempoda ve soylu bir biçimde 
başlar. Viyolonsel, bazılan 1-2 ölçü ancak 
süren ve daima yenilenen temalan 
konuşur gibi duyurur. Bu hüzünlü temalar 
besleeinin "Le Tombeau des Naiades" 
No.2 Arabesk gibi eserlerine çagnşımlar da 
yaratır. Prologue başladıgı gibi, soylu 
biçimde biter. İkinci bölüm, 4/4'1ük 
ölçüdeki ve orta hızdaki (Moderement 
anime) Serenacl ve Fina! hüzünlü, hatta 
trajik atmosferdedir. Viyolonsel Serenacl'da 
gitar (pizzicato) . flüt (flautendo) hatta 
tamburin efektleriyle, portando (kaymalar} 
ve sulponticello (eşik yanında) nüanslanyla, 
ironik (şakacı} geçişlerle oldukça duygulu 
bir anlatıma yönelerek eski Fransız 
komedilerinin eglenceli tipi Pierrot'nun 
mandolini eşliginde aya bir aşk serenadı 
söylemesini simgeler. Son bölüm 4/4'lük 
ölçüdeki canlı (Anime} tempodaki bir 
İspanyol gitarı havasıyla giren Finale'de ise, 
bu kez eski tiyatronun tutkulu figürü 
Arlequin canlandınlır. Debussy bu bölüme 
de müzik terimi olmayan "Leger et 
nerveux (Hafif ve Sinirli)" başlıgını 
yazmıştır. (Süre 12') 

PAGANİNİ: 
ÇEŞİTLEMELER 
İtalyan keman virtüozu Niccolo Paganini'nin 
temalan birçok besleeiye çeşitlerneler için 
ilham kaynagı olurken, o da birçok ünlü 
bestecinin, özellikle Rossini'nin temalan 
üııerine çeşitlerneler yazmıştır. Giacchino 
Rossini'nin Musa Operası'ndan Dua 
teması üııerine yalnız Sol teli üzerinde 
çalınmak üııere yazdıgı, Opus numarası 
olmayan Çeşitlemeler, Paganini'nin diger 
çeşitlerneleri arasında (Op.8 La Sırege 
(Cadı); Op.9 Prusya Milli Marşı üzerine; 
Op.10 Venedik Karnavalı; Op.l2 Rossini
Cenerentola (Külkedisi} "Non piu meste"; 
Op.13 Rossini-Tancredi "Ti !anti palpiti"; 
Op.14 Barucapa-Cenova halk şarkısı 
üııerine 60 çeşitleme; Paisiello'nun "Nel 
cor piu non mi sento-opus numarasız-) 
üçüncü Rossini çeşitlemesidir. Paganini 
Rossini ile Bolonya'da tanışmış ve İtalyan 
besteciler arasında yalnız onunla yakın 
dost olmuştur. Birkaç yıl sonra Rossini ile 
Roma'da tekrar karşılaşmış, besleeinin yeni 
operası "Chabran'lı Mathilde"nin ilk 
oynanışında kapelmaysterin yoklugu 
üııerine, şöyle bir göz attı� eseri hem 
yönetmiş hem de virtüozca, kemanıyla 
orkestrayı peşinden sürüklemişti. Hayran 
kalan Rossini "Iyi ki, opera dalına el 
almadı, yoksa herkesi gölgede bırakırdı" 
demişti. Gerçekten de Paganini dahi 

yönleriyle, bir eseri nasıl etkili 
yapabilecegini hemen anlar ve uygulardı. 
Musa Çeşitlemelerinde de, Rossini'nin 
melodiye eşlik eden büyük davulu 
ölçünün kuvvetli bölümünde kullanmasını 
tersine alıp, vurgulamalan zayıf bölümde 
kullanmış, böylece etkiyi artırmıştır 
Eserinin başansını kutlayıp, Rossini'nin ona 
güzel bir tema degerlendirme olana�nı 
sagladıgını söyleyeniere ''Ama benim davul 
efektimi o bulmadı" demiştir. Yalnız Sol 
teli üııertnde çalınmak üııere yazılan bu 
çeşitiemelerde Paganini, çalgısına özel bir 
akor düııeni uygular, dört telden ikisini 
aynı sesin oktavını verecek şekilde ayarlar, 
böylece titreşimi artınrmış. Keman için 
yazılan çeşitlernelerin viyolonsel 
uygulamasını birçok ünlü viyolonselist 
yapmıştır. Bunların içinde genellikle 
Maurice Gendron'unki çalınmaktadır. Eser, 
4/4'1ük ölçüde ve Re minör tondaki 
Adagio giriş (introduction) ile başlar. 
Viyolonsel operanın dua temasını (Ave 
Maria'yı) cümle sonlarını staccato · 
kadanslarla süsleyerek, daha sonra da 
Majör tona geçerek duyurur. Asıl tema, 
canlı ve aksak bir marş temasıyla rrema 
alla marcia} ve Majör !onda belirlenir. 
Burada kesik ve staccato etkilidir. Birinci 
çeşitierne Allegro tempoda akar. Ikinci 
2/4'1ük ölçüde ve Meno mosso 
tempocladır. Üçüncü ve son çeşitlerneler yine 
2/4'1ük ölçüde Allegro moclerato tempoda 
solistin virtüoz gösterisine sahne olur. 
(Süre 7'} 

Bu resital Sayın FETHI TANALAY'ın d�rli 
katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

This redtal has been realized thanks to a 
donaöon from Mr. FETHI TANALAY 
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ERNST-ERICH STENDER, org/organ 

• 12.7.1986 • 16.00/4.00 pm • St.Antuan Kilisesi 

J.PACHEL8EL 
(1653-1706) 

D.8UXTEHUDE 
(1637 -1707) 

J.S.BACH 
(1685-1750) 

J.S.BACH 

F.MENDELSSOHN 
(1809-1847) 

F.LISZT 
(1811-1886) 

C.IVES 
(1874-1954) 

C.M.WIDOR 
(1844-1917) 

Do minör Toccata 
Toccata in C minor 

Toccata ve Füg , Fa Majör, 8uxWV157 
Toccata and Fugue in F Major, 8uxWV157 

"Wachet auf, ruft uns die Stimme", 8WV645 

Fantezi ve Füg , Sol minör, 8WV542 
Fantasia and Fugue in G minor, 8WV542 

Sonat No.2, Do minör Op.65 
Sonata No.2 in C minor Op.65 
Grave 
Adagio 
Allegro maestoso e vivace 
Fugue 

8-A-C-H Üzerine Prelüd ve Füg 
Prelude and Fugue on 8-A-C-H 

"Amerika" Üzerine Çeşitlerneler 
Variations on "America" 

Senfoni No.5 Op.42'den 
Adagio ve Toccata 
!\dagio and Toccata 
from Symphony No.5 Op.42 

ERNST-ERICH STENDER 
1944'de Kuıey Almanya'nın Tönning 
kentinde do!jan sanatçı ilkokul sıralannda 
piyano ve org dersleri almaya başladı, 13 
yaşında ilk org konserini verdi. Daha 
sonra müzik e�timine Lübeck Müzik 
Akademisi'nde devam etti ve 1972'de 
kanterlar ve organistler için önemh bir 
sınav olan "Kihse Müzi�" sınavını "Üstün" 
başan derecesiyle verdi. E�timine devam 
ederken Lübeck Possehl Yanşması'na ve 
Arnheim Uluslararası Org Yanşması'na 
katılarak ödüller kazandı. Aynı yıl St. 
Marien Kihsesi organisthiji için açılan sınavı 
22 başvuru arasından kazanarak bu 
göreve atandı. 1974 yıbnda 
"Totentanzorgel" ve Büyük Org ile 16 · 
konser verdi ve bu konserlerde 
J.S.Bach'ın, 1979'da da Buxtehude'nin 
tüm org eserlerini yorumladı. 

Bu resital ISTANBUL HILTON Oteli'nin 
de{Jerli katkılany/a gerçekleştirilmiştir. 

This recital has been reali2!ed thanks to a 
donation from ISTANBUL HILTON Hotel. 



PACHELBEL: TOCCATA 
Org bestecisi olarak ün kazanan Johann 
Pachelbel Almanya'nın çeşitli şehirlerinde 
organist olarak çalışmış, koral eserlerin 
başanlı uygulamalannı yapmıştır. Aynca 
Bach, onun kullandı!İI bazı uygulama 
biçimlerini iş�yerek mükemmelli�e 
ulaşbrmıştır. üzeilikle ön-benzetim (pre 
imitation) üslcıbu, daha sonra "Pachelbel 
Formu" olarak adlandırılmıştır. Hayatının 
son ll yılını Güney Almanya'da d�du�u 
şehir Nümberg'de geçiren ve prelüdleri, 
Ciacona (Chaconne) lan, fügleri, 
Ricercare'leri ve Toccata'lan ile tanınan 
Pachelbel'in ince örülü figürlerle yazış stili 
Kuzey Almanya org üslcıbunu da 
etkilemiştir. Tipik ince figürler, iki sesli 
olarak ve ç�unlukla altılı aralıklarla 
(intervall sixte) yürütülen pasajlar, uzun 
puandorg (point d'orgue) lar ve açılmış 
akorlann sık sık kullanılışı belirgin özellikleri 
olan Do minör Toccata Pachelbel'in 
bestelerine güzel bir örnektir. (Süre 2'30") 

BUXTEHUDE: 
TOCCATA VE FÜG 
Kuzey Almanya'nın en büyük org 
ustalanndan Dietrich Buxtehude özellikle 
geniş bir fanteziye sahip sanatçı olarak 
ça!İinda büyük saygı görmüş, J.S.Bach 
bile onu görmeye Lübeck'e gitmişti. Org 
için pek çok sayıda eser besteleyen 
Buxtehude yazdı�ı. Kuzey Alman org 
gelene!:jinin çok bölümlü ve geniş 
kapsamlı Toccata'lan ile seçkinleşir. Birbiri 
ardına gelen kırık akorlar, ekolu bölümler, 
kadanslar ve beş sesli bir polifoni ile Fa 
Majör Toccata ve Füg, Kuzey Alman org 
üslubunun en seçkin ömekleri�dendir. 

BACH: KORAL 
Bach'ın kanıatlardan org için uyguladı!İI ve 
ı746-50 yıllan arasında Johann Georg 
'X:hübler tarafından bastırılan altı Koral 
eipzig'de ı 730-35 arası bestelen miş. Bu 

6 org parçasının, org transkripsiyonunun 
didaktik bir öme!:ji olarak Bach'ın iste�i 
üzerine basıldı!İI ve böylelikle ancak bir 
veya birkaç kere seslendirilebilen 
kanıatiann yayılmasının düşünüldü�ü 
sanılıyor. Bu 6 Koral'den en tanınmışı ve ilki 
olan "Wachet auf, ruft uns die Stimme· 
Uyanın, ses bizi ça�ınyor" tenor, 
yaylıçalgılar ve sürekli bas için bestelenen 
ı40 numaralı Kantat'ın dördüncü 
bölümünün org düzenlemesidir. Bu kanıatı 
Bach ı599 yıllannda Philipp Nicolai 
tarafından bestelendi!:ji iddia edilen bir ezgi 
üzerine, ı 73l'de l.eipzig'de yazmıştır. 
Rapsodik bir biçimde kemanlarla viyolanın 
unison (teksesli) eşli�inde tenorun 
söyledi!:ji güzel ezgi başanlı bir şekilde 
orgda canlandınlmıştır. Bach'ın en güzel ve 
melodik yaratılanndan olarak kabul edilen 
bu bölüm, müzik uzmanlannca "Zion'un 
kızlannın dansı"nı, ya da "Zion'un, 
bekçilerin şarkısını dinlerken duydu�u 
sevinci" simgeler. (Süre 4'30") 

MENDELSSOHN: SONAT 
Ünlü besteci Felix Mendelssohn 
Bartholdy'nin org eserleri, onun Bach'la 
ilgilenmesinin bir sonucudur. ı829'da 
Bach'ın Matthaeus Passion'unu 
seslendirrnek için çok didinen ve onu 
yeniden müzik dünyasına tanıtan 
Mendelssohn, protestan kilise müzi!:ji ile 
ilgilenmiştir. Böylece org için ı833-39 
yıllan arasında üç prelüd ve füg, ı844'de 
iki parça, ı845'de de altı tane sona! 
besteledi. Özellikle koral çeşitlerneler 
şeklinde olan sonatiarda melodi önce 
sergilenir, sonra 3,4 ve 5 sesli olarak 
duyurulur ve füg formunda işlenir. 
Anlatım bakımından bu sonadar eski ve 
yeni benzerleri arasında seçkin bir yeralır. 

LİSZT: PRELÜD VE FÜG 
(Bakınız Jean Guillou Resitali, 6.7.ı986) 

IVES: ÇEŞİTLEMELER 
Amerikalı besteci Charles lves, aynı 
zamanda müzik �etmenli!:ji yapan bir 
bando şefinin �luydu ve birçok çalgıyı 
�enmiş, ı2 yaşından itibaren kilisede 
org çalmıştı. ı5 yaşında bestelemeye 
başlayan lves "Ses, Komet, Trombon ve 
Org" için yazdı!İI "Hasat Mevsimi" adlı 
eserinde her parti için ayn bir tonalite 
kullanarak çevresini şaşırtmıştı. Üniversiteyi 
tamamladıktan sonra, bir sigorta şirketinde 
çalışırken bir yandan da New York'ta bir 
kilisede üç yıl org çalacak kadar bu çalgıya 
ba�lı olan lves'in besteleri Amerika'da 
ancak çok sonralan tanındı. 6 senfoni, 
piyano ve oda müzi!:ji eserleri, çok sayıda 
Lied besteleyen lves'in ı 7 yaşında org 
için yazdı!İI "America" şarkısı üzerine 
çeşitlerneler adlı eserinin piyano ve 
orkestra düzenlemeleri de vardİr. 

WIDOR: 
ADAGİO VE TOCCATA 
Fransız organist ve besteci Charles Marie 
Jean Albert Widor 64 yıl süreyle görev 
yaptı!İI Paris Kilisesi'nde ününü d�açtan 
(emprovize) çalarak kazandı. Cesar 
Franck'tan sonra Paris Konservatuvan'nda 
org �etmenli!:ji yapan Widor, orkestra 
için senfonilerden başka solo org için 10 
senfoni yazmıştır. Op.42 içinde yeralan 
dört senfoni (No.5-8) altı veya yedi 
bölümlü süit düzeninde yazılmıştır. 
5.Senfoni'nin Fa Majör tondaki Toccata'sı 
org repertuannda Bach'ın ünlü Re minör 
Toccata'sı kadar önem kazanmıştır. 
(Süre 9') 
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DMlTHY SITKOVETSKY, keman/viann 

BELLA DAVIDOVICH, piyano/piano 

• 13.7.1986 • 18.30/6.30 pm • Aya İrini 

F.SCHUBERT (1797-1828) 
İkili, La Majör Op. 162, 0.574 
Duo in A Major Op.l62, 0.574 
Allegra maderata 
Scherzo (Presta) 
Andantina 
Allegra vivace 

E.GRIEG (1843-1907) 
Sonat No.3 Do minör Op.45 
Sonata No.3 in C minor, Op.45 
Allegra malta 
ed appassianata 
Allegretta espressiva 
alla Ramanza-Allegra 
Allegra animata 

ARA/INTERMISSION 

WAMOZART (1756-1791) 
Sonat, Mi bemol Majör, KV481 
Sonata in E fiat Major, KV481 
Allegretta malta 
Adagio 
Allegretta 

M.RAVEL (1875-1937) 
Sonat Sol Majör 
Sonata in G Major 
Allegretta 
Blues. Maderata 
Perpetuum mabile 

DMlTHY SITKOVETSKY 
1954'de Bakü'de ünlü piyanist Bella 
Davidovich ile tanınmış Sovyet kemancı 
Julian Sitkovetsky'nin �lu olarak dünyaya 
gelen sanatçı önce Moskova 
Konservatuvan Müzik Okulu'nda, daha 
sonra da Moskova Konservatuvan'nda 
Prof. Yankelevich ve Bezrodny ile e�tim 
gördü. 1977'de ABD'ye yerleşen sanatçı 
Juilliard Müzik Okulu'nda ünlü e�tmen 
Galamian'ın öijrencisi oldu. 1979'da 
Viyana Kreisler Yanşması'nda jürioin 
oybirligi ile birincilik ödülünü aldı. Bu 
ödülün sonucunda Deutsche 
Grammophon için plak doldurdu ve tüm 
Avrupa'ya canlı olarak yayınlanan bir 
televizyon programında resital verdi. 
Sanatçı Avrupa'nın en önemli müzik 
merkezlerinde Berlin, Münih, Amsterdam 
Filarmoni, Viyana Senfoni gibi ünlü 
orkestralar eşli�nde çaldı. Bregenz, 
Würzburg Bach festivallerine kabldı. 
Sanatçı halen Finlandiya'daki Korsholm 
Festivali yönetmenidir. ABD'de ise Kurt 
Masur yönetimindeki Şikago Senfoni, LDs 
Angeles Oda Orkestrası, Houston ve 
Baltimor Senfoni orkestralan ile çaldı; New 
York'daki Mozart ve Spoleto festivallerine 
kab ldı. 

BEllA DAVIDOVICH 
Camegie Hall'da verdigi resitalle 
dinleyicileri büyüleyen Rus asılh Bella 
Davidovich virtüozluiju ile son yıllarda 
uluslararast üne kavuştu. Son 30 yılın en 
büyük Rus piyanistlerinden .olan ancak 
birçok ülkede sadece ismi duyulan sanatçı, 
günümüırle Amerika ve Avrupa'nın en 
ünlü orkestralan eş�de konserler ve 

resilaller vermektedir. New York Times 
Gazetesi tarafından "Günün Sanatçısı" 
olarak tanımlanan Davidovich 1984/85 
sezonunda Şikago, Boston Senfoni 
orkestralan, New York, LDs Angeles, lsrail 
ve Berlin Filarmoni orkestralan ile çaldı. 
Aynı konser sezonunda Boston, Toronto, 
Miami, Viyana, Milano, Paris ve 
Japonya'da resilaller verdi. 
Bakü'da müzikçi bir aileden dünyaya 
gelen Bella Davidovich'in müziije olan 
duyarlılıijı 3 yaşında ortaya çıkb ve 6 
yaşında müzik dersleri almaya başladi. 18 

y_aşında Moskova Konservatuvan'na girdi. 
Uç yıl sonra, 1949 Varşova Chopin 
Yanşması'nda birinci oldu ve profesyonel 
sanat yaşamına başladı. Son yılların en 
büyük Sovyet piyanisti olarak kabul 
edilmesine karşın karlyeri ve ünü 
ülkesinin sınırlannı pek aşmadı. 1967'de 
New York Times'den Harold Schonberg 
sanatçıyı Moskova'da dinlediginde "bütün 
dünya başkentlerinde dinlenilmeyi 
hakeden bir sanatçı" diye yazmışbr. 
1978'de Amerika'ya yerleşen sanatçı halen 
Juilliard Müzik Okulu'nda ders 
vermektedir. Davidovich'in doldurduiju 
önemli plaklar arasında Rahmaninof'un 
"Paganini'nin bir teması üzerine 
Rapsodi"si, Saint-Saens'in 2. Piyano 
Konçertosu, Chopin, Beethoven ve 
Schumann'ın yapıtlan; Sitkovetsky ile 
birlikte doldurduklan Grieg ve Ravel'in 
keman-piyano sonaılan bulunmaktadır. 



SCHUBERT: İKİLİ 
Bir müzik eleştirmeni "� Schubert bu 
eseri bestelemeseydi, onun müzikal 
portresi tamamlanamazdı" demiş. 1817 yıh 
A�ustosu'nda besteleneo ve 185l'de 
Diabelli 'ıayınevi tarafından "Duo pour 
Piano et Violon {Piyano ve Keman için 
Ikili)" başb!!ıyla basılan ve son at formunda 
işlenmiş olan bu eser gerçekten de 
1816'da besteleneo Sonatin adını taşıyan 
� üç keman-piyano eserinden daha 
a!!ırbkb ve tam anlamıyla bir sonat 
havasındadır. Schubert bu eseriyle Mozart 
ve Beethoven gibi örnek aldı!!ı bestecilerin 
etkisinden kurtulmuş, o�anüstü buluşlarla 
her iki çalgının partilerinin :ııevkli ve çekici 
bir uyumunu �lamıştır. Dört bölümlü 
Düo'nun 4/4'lük ölçüdeki, La Majör 
tondaki ilk bölümü Allegro moderato'da 
keman melankolik ana temayı hemen 
duyurur ve plyano ile zarif, bed tarzı bir 
diyalog başlar; temayı keman canlı 
kadanslarla konsertant şekilde gehştirir. 
Piyano biraz esrarb havadaki ve aynı 
aksandaki eşlikle kemanı yeni arayışlara 
ö:ııendiıir. Bölüm çok zarif bir tawla biter. 
3/4'1ük ölçüdeki Mi Majör tondaki ve 
Presto tempodaki ikinci bölüm 
Scherm'nun parlak ve neşeh havasıyla 
sürprizli şekilde (pianissimo) sona erer. 

3/8'1ik ölçüdeki Do Majör tondaki 
Andantino, ö:ııellikle Schubert'in 
melodilerinin bütün çe�l taşır. Rondo 
formundaki bölüm yine çekingen ve 
a1!ıtsaJ bir bed havasındadır. 3/ 4'1ük 
ölçüdeki ve La Majör tondaki Allegro 
vivace'de canb ve keskin ritimh ilk temayı 
keman ve piyano beraberce sergiler. 
Sonra piyano Schubert'e has yapısıyla 
önce keman �de, sonra birhkte bir 
diyalogla bölümü gehştirir. Her iki çalgıya 
da virtüce görevler yükleyen bölüm, 20 
yaşındaki besteelnin deh!sını yansıtan 
� yan temalan da sergiledikten sonra 
canb ftnale ulaşır. (Süre 181 

GRİEG: SONAT 
Bestelerinde ülkesinin halk m�ni ve 
onun kendine özgü armonik yapısını 
ustaca kullanarak Norveç m�in dünya 
çapında tanınmasını �layan Edward 
Grieg'in ünlü Peer Gynt Süiti, La minör 
Piyano Konçertosu ve Norveç Danslan 
yanında oda m� eserleri de var. 

Ça!!ının ünlü kemancısı ve vatandaşı Ole 
Bull'un bu çalgı konusunda büyük 
yardımını gören Grieg, üç tane keman 
sonab bestelemiş. ı:.:ıtı:ıerlerinden 20 yıl 
sonra, 1887 yıbnda yazılan üçüncüsü, en 
çok çabnan Do minör Sonat, sonat 
kurallanna daha uyumludur. Zengin 
melodileri, canb ritmi, m�nin d�al 
akıcılı1!ı ile seçkinleşen sonat üç 
bölümlüdür. Canb ve enerjik ru temayla 
başlayan birinci bölüm Allegro moho ed 
appassionato, tutkulu bir çabuklukla birbirini 
izleyen bir sakin, bir canb küçük 
bölrrıelerle sanki tablo, tablo sergilenir. 
Sonabn ikinci bölümü Allegretto 
espressivo aDa Romanza, çabukca 
yorumlanan içti Romans, Grieg'in yaratb!lı 
en güze� en dokunaklı sayfalardandır. 
Piyanonun uzun girişiyle behren duygulu 
ezgi kemanın kablmasıyla daha yüceleşir. 

Sonra kemanın zarif ve çabuk ezgisiyle 
bölümün Allegro kısmına geçilir: Duygulu 
ezgi canlanmıştır; kemanın pizzicato 
eş�inde piyano da bu ezgiyi tekrarlar. 
Bölüm yine a� ve duygulu şekilde sona 
erer. Üçüncü bölüm Allegro animato, canlı 
bir Norveç halk dansıdır. Sanki danseden 
köylülerin ayak vuruşlaımı yansıtır gibi 
keskin ritimh tema daha sonra kemanın 
a11ır ve etkin bir şekilde sundu�u soylu 
ezgiye dönüşür. Bu geçişten sonra canlı 
dans tekrar behrir. Kemanla piyanonun 
ilginç diyalogunu izleyen hızlı finalle eser 
son bulur. (Süre 25') 

M01ART: SONAT 
12 Aralık 1785 günü, 22 numaralı Piyano 
Konçertosu'ndan dört gün önce Viyana'da 
tamamlanan Sonat, en güzel Mozart 
Adagio'lanndan birini içerir. Ertesi yıl 
Hoffmeister tarafından yayınlanan eser, 
yine bu piyano konçertosuyla aynı 
tonatitededir. 3/4'lük ölçüdeki, Mi bemol 
Majör tondaki birinci bölüm Allegro moho 
piyanonun temayı betirlemesiyle başlar. 
Sonra piyano ve keman beraberce temayı 
gehştirirler ve bölüm coşkuyla sona erer. 
4/4'lük ölçüdeki ve ahşılmamış La bemol 
Majör tondaki ikinci bölüm Adagio bizi 
harikulade bir müzik dünyasına sürükler. 
Rondo biçimindeki dengeh, nakarabn türlü 
çeşitlerneleriyle ve zarif geçişlerle süslenen 
bölüme hüzünlü ve melankolik bir hava 
egemendir. 2/4'1ük ölçüdeki Mi bemol 
Majör tondaki son bölüm Allegretto 
unison şekilde duyurulan bir tema ile altı 
çeşitlerneyi içerir. Bu bölüm de daha çok 
Beethoven'in gençlik yılianna ait besteleri 
anımsatır. Piyano usta bir yorum 
sergilemek için zaman zaman ön plana 
çıkar. (Süre 23') 

RAVEL: SONAT 
Fransa'nın Pirene D�lan bölgesinde 
Ciboure'da d�an, kendini bir Bask olarak 
tanımlayan Fransız besteci Maurice 
Ravefin (veya yakınianna kendini takdim 
e� ve annesinin genç kızlık ismini 
kullandı!!ı gibi Mauricio Jose Ravell 
Deluartel eserlerinde güneyin bu tutkulu, 
ateşti havası az hisseditir. Çünkü bu 
havanın ardında büyüleyici bir zariflik, 
duygulu bir davranış, entelektüel anlayış 
ile çekingenlik de vardır. Ravel'in kendi 
deyişiyle "Bask'lar şiddetle hisseder, ancak 
bunun pek azını belli ederler". 
Bu ö:ııellikleri yansıtan Keman-
Piyano Sonab'nı 1923'de bestelemeye 
başlamışb Rave� 4 yıl süren bu çalışmalan 
1927 ilkbahannda, Montfor I'Amaury'de 
gece gündüz u�şarak tamamladı. Eserin 
ithaf edildig! kadın kemana Helene 
Jourdan-Morhange'la beraber besteci 
duateleri (parmak işaretleri) , yay işaretlerini 
gö:lrlen geçirdi. Ancak Sonat ilk 
yorumdan sonra çeşith eleştirilere neden 
oldu; sırf zorluk olsun diye teknik 
güçlükleri ön plana alarak yorumcuyu 
yıldırmayı amaçladı� öne sürüldü. Ravel'in 
otomatlara, dakik mekanik aygıtiara olan 
büyük merakını müzi� uyguladı!!ı savını 
da ö:ııellikle Stravinsky destekhyor ve 
besteciyi "!sviçre Saatçisi" diye 
adlandınyordu. Ravel'in arkadaşlan bile 

Sonatı "boş bir enielektüel oyun", 
"insancıl olmayan fiziksel bir deneme" 
olarak tanımladılar. Bu arada Debussy'nin 
de arkadaşı olan koro yöneticisi Emile 
Vuillermce, onun kendini göstermek için 
çok cesur bir anlabmı g&!e aldı!!ını, 
rahatsız edici uyumsuzluklan 
(disonance'lar) kalın çizgilerle ve 
kolaylıkla işleyerek genç öncü bir 
besteelden çok daha de�erlendirdiglni 
belirtiyordu. 
Bu kadar eleştiriye u�ayan ve 1920'de 
besteleneo Keman-Viyolonsel Sonab'nın 
�·un çokseshhk ve ola�andışı güçlü 
etkisine karşı, bu Keman-Piyano sonatı çok 
sade bir biçimdedir. Ravel'in sevgih çalgısı 
piyano çok hafif ve cam gibi ince, çok 
yerde iki-üç sesb kullanılmıştır. Birinci 
bölüm Allegretto esnek, kendine has bir 
havadadır. Degtşen 6/8 ve 9/8'hk ritimde 
piyano pastoral temayı Sol Majör tonda 
sunar. Keman bunu tekrarlayarak girer, 
zarif hareketlerle gehştirir. Piyanonun yol 
gösterişine keman, geç de olsa uyar, 
piyano ile 4 ayn temayı işler. Kemana 
sonontesinin güzelli�i gösterme fırsatı 
veren, şarkı söyler gibi (cantabile) 
cümlelerle bölüm, "I.:Enfant et les 
Sortileges-Çocuk ve Büyüler"deki sade ve 
harikulade diyalogu anımsatır şekilde hafifçe 
sona ererken piyano yine ezgiyi 
çekingence duyurur. Ikinci bölüm 
başında piyano ve keman ritmi beraberce 
betirlerler. Piyanonun devam eden 
eşilginde keman Blues'un hüzünlü ezgisini 
Moderato Andante tempoda sunar ve 
işler. Orta bölmede, Ravel'in 4 yıl sonra 
besteledigi Sol Majör Piyano 
Konçertosu'na benıer anlar yaşanır. 
Gershwin'in 1925'de ilk kez yorumlanan 
Piyano Konçertosu'nu anımsatan caz 

perspektifi müzikal fikri oluşturur ve 
bölümü damgalar. Bölüm Blues motifinin 
pianissimo duyurulmasıyla sakince sona 
erer. Keman Sonabm yarumcusuyla 
gözden geçirmeden önce Rav� 
kemanaya merak etmemesini eserin pek 
güç olmadı!!ını açıklar. Ancak üçüncü 
bölüm gittikçe hızlanan bir Allegro ile 
başlar. Durmak tükenmek bilmeyen bir 
"Perpetuum mobile" (moto perpetuo)
devamlı devinim- Pesto'ya dönüşerek 
kemanı rahat bırakmaz. Aynı de?jerdeki 
notalar çabuk şekilde sıralanır; Weber, 
Mendelssohn ve ö:ııellikle Paganini'nin 
kullandı!!ı bu hızlı enstümental 
parça besteleme stihni Ravel de Paganini 
virtüozitesi biçiminde benimsemiştir. Ancak 
burada her iki çalgı sanki birbirini 
tanımıyormuş gibi, ayn ayn ustalıkla 
yolalarak kendine has bir dinamizm 
yaratır. (Süre 18') 

Bu resital TÜRK HENKEL Kimyevi Maddeler 
Sanayi A.Ş.'nin de!terli katJolanyla 
gerçekleştirilmiştir. 

This recital has been realizıed thanks to a 
donation from TORK HENKEL Kimyevi 
Maddeler Sanayi A.Ş. 
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MARIA ROSA 
CALVO-MANZONA, arp/harp 

• ı3.7.1986 • 21.30/9.30 pm • Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salonu 

A.DE CABEZON 
(ı500-ı566) 

G.F.HAENDEL 
(ı685-ı 759) 

G.RPESCETII 
(ı704-ı766) 

W.A.MOZART 
(ı 756-ı 79ı) 
ARA/INTERMISSION 

M.GLİNKA 
(ı804-ı857) 

E.PARISH-ALVARS 
(ı808-ı849) 

G.PIERNE 
(ı863-ı937) 

H.GRANDJANY 
(ı89ı-ı975) 

Pavana con su Glosa 

Chaconne ve/and Tema con Variazioni 

Sonat, Do minör 
Sonata in C minor 
Allegra 
Andantina 
Rondo 

Aria con Variazioni 
Rondo Pastoral 

Mozart'ın bir Teması üzerine Çeşitlerneler 
Variations on a theme of Mozart 

La Mandotina 

lmpromptu Caprice Op.9 

Haydn'ın bir Teması Üzerine 
Fantezi ve Çeşitlerneler 
Fantasy and Variations on 
a Theme of Haydn 

MARIA ROSA 
CALVO-MANZONA 
Madrid Kraliyel Yüksek 
Konservatuvan'nda ders veren ve Ispanya 
Radyo-1V Senfoni Orkestrası solisli olan 
sanatçı, felsefe eijitimi gördüijü sırada aynı 
konservatuvarda arp, piyano, armoni, 
kontrpuan ve füg, kompozisyon 
öijrenimine devam etti, "Olaijanüstü 
Başan" diploması ile mezun oldu. ABD 
ve Güney Amerika'da çeşitli ihtisas 
kurslanna katılan Calvo-Maru:ona arp 
tekniiji konusunda bir de kitap 
yayınlamıştır. 19. ve 20. yüzyıUar İspanyol 
Arp Müziiji yapıtlannı kapsayan plaklar 
dolduran sanatçı 1977'de Meksika Dışişleri 
Bakanlıijı tarafından yabancılara verilen en 
büyük ödül olan "Aguila de Tiatelolco"yu, 
1979'da arpın dünya çapında tanınması 
için gösterdiili çalışmalardan dolayı "Roma 
Uluslararası Sanat ve Kültür Akademisi 
tarafından "Sagitario de Oro (Altın Yay)" 
ödülünü kazandı, aynı yıl Madrid Radyosu 
tarafından düzenlenen "Maraton 79"da 
birinci oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin 
�00. yılı dolayısıyla düzenlenen şenliklerde 
Ispanya'yı temsil etti. Sanatçı aynı 
zamanda Uluslararası Arpistler Birliiji'nde 
ülkesini temsil etmektedir. 

Bu resital WRK PIRELLI Lastikleri A.Ş.'nin 
defjerli katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

This recital has been rea liıled thanks to a 
donation from TORK PIRELLI Lastikleri A.Ş. 



CABEZON: 
PAVANA CON SU GWSA 
Gözleri d�ştan görmeyen 16. yüzyıl 
lspanyol müzikçisi Antonio de Caberon'un 
Arp ve Vihuela (Lavta benzeri bir çalgı) 
için Tabulatur adı verilen, porte yerine 
çalgılann tellerinin çizilerek notalama 
sistemiyle kaleme aldı� ve "Libro de Cifra 
Nueva para Tecla, Harpa y Vihuela 
(l.avta, Arp ve Vihuela için Yeni Şifreli 
Kitap)" başlı�yla 1557'de basılan eserinde 
Madrigal'ler, Villanesca'lar, Diferancia'lar 
(Çeşitlemeler), Fantasia'lar, Psalm'ler, 
Pavana'lar yeralıyor. Ça� için ileri bir yazı 
sti�ne sahip olan Cabezon'un "Pavana con 
su Glosa"sı, Crecquillon'un "Ung gay 
bergier (Neşe� bir Çoban)" üzerine org, 
klavsen, vihuela veya arp gibi herhangi bir 
tampere çalgıdaki serbest bir yorum için 
yazılmış. 

HAENDEL: 
CHACONNE, TEMA 
VE ÇEŞİTLEMELER 
Operalannda arp kullanan, arp 
konçertolan besteleyen Haendel, Ingiliz 
AmA arpçı John Parry'nin hayranıydı ve 
arpçılar da, bu çalgıyı düşünen ilk 
bestecilerden olan Haendel'e minnet hissi 
duyarlar, onun eserlerini mümkün oldu!ju 
kadar çok yorumlamaya çalışırlar. 3/4'1ük 
ölçüdeki, a!jır tempodaki Sol minör 
Chaconne da aslında klavsen için 
yazılmıştır. Onu izleyen Sol minör Tema 
ve Çeşitlerneler ise o ça!jlarda adet 
oldu!ju üzere, çok çalınmasını temin 
etmek için, iki çalgının aa çalabilece1)i 
şekilde "Arp veya Piyano için" baş�yla 
yayınlanmıştır. Zarif ve tipik Barok 
havasındaki a!jır, "Sarabande" dansı 
biçimindeki tema, önce basit bir taktit gibi 
başlayan ve sonra arpın olanaklannı 
kullanan varyasyonlarla getişir. (Süre 8') 

GLINKA: 
ÇEŞİTLEMELER 
Rus solo çalgı müzi1)i, ö!jrenimini Almanya 
ve ltalya'da tamamlayan Mihail Glinka ile 
başlamış sayılabilir. Daha çok çeşitli opera 
ve halk ezgileri üzerine çeşitlerneler 
şeklinde çalgı müzi1)i besteleyen Glinka'nın 
arp için iki orijinal parçası var: Mi bemol 
Majör Noktürn ve yine Mi bemol Majör 
tonda Tema ve Çeşitlemeler. Mozart'ın 
Don Juan Operası'ndan bir arya üzerine 
bestelenen Çeşitlerneler 1822'de "Arp 
veya Piyano Için" başlı�yla yazılmış, 1854 
ve 1856 yıll!!llnda iki kez yeniden 
düzeltilmiş. Once Tema'nın sunulmasıyla 
başlayan eser, birinci çeşitlernede hızlı 
arpejlerle gelişir. Daha a!jır olan ikinci 
çeşitierne romantik akorlarla betirtitir. 
Üçüncü çeşitlernede melodi, Haendel 
havasını yansıtan şekilde baslarla 
duyurulur. A!jır ve lirik bir serenacl 
havasındaki dördüncü çeşitlerneden sonra, 
canlı ve kapristi beşinci çeşitierne zarif bir 
şekilde sona erer. (Süre 7') 

ALVARS: 
LA MANDüLINA 
Ingiltere'de do!jan ve sonradan 1874'de 
yerleşti1)i Viyana'da ölen arpist, piyanist ve 
besteci Etias Parish-Aivars önce yorumcu 
olarak büyük ün kazanmış, Bertioz 
kendisini "Arpın Liszt'i" olarak tanımlamış, 
Viyana'da "Saray Virtüozu" ünvanı 
verilmiştir. Do!ju ülkelerine yaptı!jı 
yolculuklarda topladı� ezgileri ve 
izienimlerini "Voyage d'un Harpist en 
Orient (Bir Arpistin Do!ju'ya Yolculu!ju)" 
başlı� altında topladı. lstanbul'a da gelmiş 
ve Sultan Abdülmecit'in huzurunda konser 
vermiş, hatta onun için bir "Sultan Marşı" 
bestelmiştir. Mendelssohn'dan kompozisyon 
dersleri alan, arp için üç konçerto ve 
güçlüklerle dolu yüzlerce eser yazan 
Alvars'ın 1844'de Napeti'de verdi1)i konser 
büyük coşkuyla karşılanmıştı. Napeti'nin 
ulusal çalgısı Mandotin'i yansıtan "La 
Mandotina" adlı güç parça da bu 
yolculu!jun izlenimidir. A!jır, akorlar 
eşti1jinde tremolo ile başlayan parça, kısa 
bir kadanstan sonra, pedallann 
kullanılmasıyla mandotini taklit eder 
şekilde, melodiyi adeta bir gitar eşlik 
ediyormuş gibi duyurur. Orta bölümdeki 
zorlu kadanstan sonra yine melodi 
tekrarlanır. (Süre 6') 

PIERNE: 
IMPROMPTU 
CAPRICE 
Fransız besteci Gabriel Pieme, arp için 
hem konçerto, hem oda müzi1)i, hem de 
solo parçalar besteleyerek bu çalgıya 
verdi!ji önemi gösterrrıiştir. Arpın teknik 
özelliklerini çok iyi bilen ve bunu, 1885'de 
besteledi1)i "lmpromptu-Caprice" ile 
ispatlayan Pieme, La bemol Majör tondaki 
bu parçasında çalgının bütün olanaklannı 
kullanmıştır. Yorumda esneklik, zariftik ve 
de!jişik duygulann yansıtılması gereken 
eser önce birşey haberlermiş gibi ilginç bir 
temayla başlar. Tema getiştirur, sonra 
Chopin lmpromptu'lerine benzeyen zarif 
ve duygulu şekilde işlenir. Arada kısa bir 
duraklamadan sonra tema tekrar duyulur. 
Ancak ezgi bu kez kapristi bir Ş?kilde 
setişiT ve karanlık akarlardan sonra arpın 
parlak kadanslan ile son bulur. (Süre 5'30") 

GRANDJANY: 
FANTEZi 
VE ÇEŞİTLEMELER 
Paris Konservatuvan'nı 14 yaşında 
birincitikle bitiren ür.!ü arpist Mareel 
Grandjany bestecitik alanında da eserler 
vermiş, aynı zamanda iyi bir orgçu oldu!jundar 
Bach'ın eserlerini de arpa uygulamış, daha 
çok klasik biçimde şarkılar, piyano 
parçalan ve herşeyden önce arp için 
yazmıştır. Rapsodi, Arabesk, Sonbahar gibi 
tanınmış arp besteleri arasında Haycin'ın 
bir teması üzerine Fantezi ve Çeşitiemeleri 
buna en güzel örnektir. 
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HÜLYA TARCAN, piyano/piano 

• 14.7.1986, • 18.30/6.30 pm. • Yıldız Saray Tiyatrosu 

C.FRANCK 
(1822-1890) 

ECHOPIN 
(1810-1849) 

ARA/INTERMISSION 

F.LISZT 
(1811-1886) 

Prelüd, Koral ve Füg 
Prelude, Choral and Fugue 

Sonat No.2 Si bemol minör, Op.35 
Sonata No.2 in B fiat minor, Op.35 
Grave-Doppio movimento-Agitato 
Scherzo.Presto ma non troppo 
Marche Funebre 
Presto 

Sonat, Si minör 
Sonata in B minor 
Le n to assai-Allegro en ergi co-Grandioso 
Recitativo-Andante sostenuto-
Quasi Adagio-Allegro energico-
Piu mosso-Stretta quasi Presto-
Presto-Prestissimo-Andante sosten uto
Allegro moderato- Lento assai. 

HÜLYA TARCAN 
Istanbul'da de>gan sanatçı 5 yaşında 
Istanbul Belediye Konservatuvan'na girerek 
Ferdi Statzıer'den piyano, Raşit Abed'den 
armoni dersleri aldı ve 1967'de 
konservatuvann yüksek devresini pekiyi 
dereceyle bitirdi. Avusturya Hükümeti'nin 
bursuyla Salzburg'da e�timini Prof. 
Wührer ile sürdürdü. Daha sonra 1416 
sayılı kanunla verilen devlet bursu 
sınavını kazanarak Paris'e gitti ve Ecole 
Normale Superieure'ün virtüozluk 
bölümünden diplorna aldı. 1976'da yurda 
dönen sanatçı Istanbul Devlet 
Konservatuvan'na piyano ö!jretmeni olarak 
atandı. Istanbul, Ankara, lzmir Devlet 
Senfoni orkestralan eş&�de konserler 
veren, radyo ve televizyon için bandlar 
dolduran Hülya Tcın:an aynca Avusturya, 
Fransa, Federal Almanya ve Sovyetler 
Birh�'nde konserler vermiştir. Sanatçı 
Uluslararası 10. Istanbul Festivah'nde 
Bülent Tcın:an'ın kendisine ithaf e� 
Piyano Konçertosu'nun ilk seslendirilişini 
yapmış, Uluslararası Moskova 2. Müzik 
Festivah'ne sohst olarak kablmıştır. 



FRANCK: 
PREIÜD, KORAL ve FÜG 
Fransız oda müzigine önemli etkisi olan 
Cesar Franck en önemh eserlerini 
hayatının en son 10 yılında besteledi. 1884'de 
yazılan Prelüd, Koral ve Füg de bunlardan 
biridir. Bach'a büyük saygı besleyen ve 
onun Prelüd-Füg stihnde bir eser yaratmak 
isteyen Franck, sonradan bu iki bölüm 
arasına bir koral ekledi. Ancak koral 
bölümü melodik ve ruhsal zenginhgi ile 
esere hakim oldu. Prelüd'de arpı andıran 
arpejlerle şikayetçi bir ezgi behrir. A� bir 
tempoda, krcmalik akorlarla Koral'e geçilir. 
Koral yumuşak ve törensel bir havada 
başlar. Yalvaran edalı motif yine Koral ile 
cevaplanır. Ara vermeden devam eden 
eserin üçüncü bölümü Füg'de, Bach'ın 
"Weinen, Klagen (�lamak, şikayet etmek) 
Kaniatı'nın ana motifine benzeyen tema 
büyük bir armoni �yla, modülasyon 
tekn�yle işlenir. (Süre 1 9') 

CHOPIN: SONAT 
1827'de yazılan, ögrendhk yıllannın Op.4 
ilk piyano sonatından sonra ikind Sona! 
olan Op.35'in yaratılışı Chepin'in en 
bunalımlı yıllanna rastlar. Hastalıkla geçen 
kıştan sonra, 1839 yazında George 
Sand'ın Nchant'daki evinde Chepin eserin 
birind, ikind ve dördüncü bölümlerini 
bitirdi. Üçüncü bölüm ise daha önce, 
1836/37 kışında bestelenmişti. Kendine 
has parlak ve virtüoz stiliyle aynı zamanda 
büyük bir duygusalhkla işlenen sonatın 
dört bölümünün sanki �msız ayn 
bölümlerin biraraya getiTilışi gibi görünmesi 
müzik çevrelerini rahatsız etmişti. 
"Şapkalannızı çıkann beyler, çünkü 
karşınıırla bir dahi var" diyecek kadar 
Chepin hayranı olan, piyanonun bir diger 
"şairi" Schumann bile 1840'da basılan ve 
yayıncıdan alıp incele� ve tam 
anlayarna� bu Sona! hakkında şunlan 
söylemiş: "Yalnız Chopin öyle başlar, öyle 
bitirir: Disonansla (uyumsuzluklaj girip, 
disonansla sürdürmek, disonansla sona 
erdirmek... Onun, başka bir yerde biraraya 
getireme� dört yaramaz çocu!junu 
"Sona!" diye adlandırdıgı bu biçimde 
toplaması kendini bilmezlik degilse, bir 
kapristir. Chepin'in ço!junlukla çılgın ve 
keyfi akorlan, pasajlann gelışmesini 
ıorlaştınyor. Bize verd� fina! bölüm ise 
müzikten çok şakayı andınyor. Buna 
�en, bu neşesiz ve melodisiz bölümde 
bile, orijinal ve müthiş bir zekanın ön 
plana çıktı!tını kabul etmek ıorundayız; bu 
da, karşı koyuşu yok ediyor; hayranlıkla 
ve şikayet etmeden sonuna kadar 
dinliyoruz, ama övemiyoruz. Daha önce 
söyled�m gibi bu, müzik degil! Sona! 
bilmece gibi başlar, bir sfenks'in alaycı 
gülümsemesiyle biter:' Günümüırle hiç de 
disonansla yazan bir bested olarak 
tanınmayan Chepin'in sona! formunun 
normal kurallanna sadık kaldıgını, �n 
diger eleştirmenleri gibi Schumann da 
herhalde dikkate almarnıştı. Bir ikisi 
dışında bütünüyle piyano için yazan 
Chopin'in, Mozart ve Beethoven'e 
benzemeyen tutkulu ve parlak stildeki 
eserleri bugün bile tazeligini korumakta ve 

bütün piyanistlerin repertuannda 
yeralmaktadır. Op.35 Sonatı'nda ise 
Chepin tutkulu (patetik) ve ateşli 
(appassionata) duygulannın ustaca 
uyumunu saglamış, onu sona! formunun 
dar ve katı kurallanyla işlemiştir. Si bemol 
minör tondaki Sonatın 4/4'1ük ölçüdeki 
birind bölümü 4 ölçü kısalıgındaki a� bir 
girişle (Grave) başlar. Onu, bir fırtına gibi 
iki misli tempodaki (doppio movimento) 
ana tema izler. Arada duyulan hem 
törensel, hem agıtsal sostenuto (a�lı) 
bölüm karşı çıkar. 3/4'lük ölçüdeki, Mi 
bemol minör tondaki ikinci bölüm 
Scherıo'yu ·ünlü Chepin yorumcusu AHred 
Cortot "Bir Matem Dansı" olarak 
tanımlamış. Ilk bölüm gibi, aynı asık suratlı 
ve çevik havada başlar, ancak "balad" 
tarzında ve Presto, ma non troppo (canlı, 
fakat fazla degil) tempoda gelişen bölüm, 
kontrası olarak, Chepin'in en soylu 
motiflerinden biri olarak kabul edilen 
duygulu ve şiirsel bir Lied biçimindeki !rio 
ile kesihr. Ancak bölüm yine parfak 
oktavlarla, krcmalik pasajlarla piyaniste 
rorlu görevler yükleyen Scherro'ya döner; 
ancak bölüm Scherıo ve Trio uyumuyla 
sona erer. 4/4'1ük ölçüdeki ve yine Si 
bemol minör tondaki üçüncü bölüm 
Matem Marşı (Marche Funebre) belki de 
müzik dünyasının en tanınan eserlerinden 
biridir ve mandolin dörtlüsünden bandoya 
ve büyük orkestraya kadar düzenlemesi 
yapılmıştır. Ancak çok tanınmışlıgı degerini 
azaltmamıştır ve Schumann'ın "onun 
yerine Re bemol tondaki bir Adagio daha 
başanlı olurdu" şeklindeki sözleri bugün, 
kimse tarafından paylaşılmamaktadır. 
Chepin'in ilk dört ölçü boyunca baslarla 
duyurdugu "Kilise Çanı" etkisi, insanı 
hemen matem havasına sürükler. Acılı bir 
agıı şekhnde yükselen bölüm, aradaki 
berrak ve teselli verici melodiyle, Trio ile 
biraz hafifler. Fakat Liszt'in deyişiyle "Yalnız 
bir tek kahramanın ardından degil de, 
bütün bir kuşak için duyulan matem 
hissi"ne tekrar dönülür. Çok kısa olan son 
bölüm, Presto tempodaki finalde ise, 
Anton Rubinstein'in sözüyle "mezarhklar 
üstünde uguldayan rüzgar" gibi, güçlü bir 
fırtına tablosu canlandınhr. Ancak sezilen 
armonisiyle, sotto voce (yan yükseklikteki 
sesle) olarak piyano partisinde her iki elin 
unison olarak oktavlarla, sekizhk tıiyolerle 
duyurdu!ju bölüm, yazar T.S. Eliot'a göre 
sanki dünyanın sonunun nasıl olacagını 
anlatmaktadır. (Süre 25') 

LISZT: SONAT 
Ünlü besteci ve piyanonun büyük ustası 
Franz Liszt bu çalgı için ancak bir tek 
sona! yazmıştır ve bu sonatın, onun 
eserleri arasında oldugu gibi, piyano 
edebiyatında da önemh bir yeri vardır. 
1852-53 yıllannda Weimar'da yaratılan Si 
minör Sona!, romantik piyano sona! 
formunun problemlerinin, klasik sona! 
biçiminden uzaklaşarak ulaşılan dAhice bir 
çözümüdür. Liszt'in piyano virtüozu olarak 
sürdürdügü başanh kariyerini 
bırakmasından bir iki yıl sonra yazılan 
eser, temalik bir ana çekirdekten çıkan ve 
gelişen büyük tek bir bölüm halindedir. 
Wagner'in "Her türlü kavramın dışındaki 
güzellikle ve büyüklükte, sevimli, derin 
anlamlı ve tannsal soylulukta" olarak 
tanımladıgı Sona! ara vermeden çalınır ve 
bütün ana temalar başlangıçta, ardarda 
sergilenir. Baslarda sunulan ve kaderi 
behrleyen kısa giriş Lento assai'yi, hemen 
canlı bir şekilde iki bölümlü ana temanın 
duyuruldugu Allegro energioco izler. Enerjik 
oktavlarla vurgulanan bölmeden sonra 
gelen parlak ve coşkulu Grandioso dddi 
akarlar eşliginde gelışir. A� orta bölme, 
Andante sostenuto'da az duyulur güzellikte 
bir melodi, Scherro üslubunda igneleyici 
ve ustaca yazılmış bir fugato ile işlenir. . 
Ateşli, akıcı oktavlarla süren Stretta durulur, 
bir ilahi gibi inancın zaferini behrten 
bölmeye ulaşır. Eser yine başladıgı gibi 
sürer ve Lento assai ile son bulur. (Süre 29') 
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F.LISZT 
(1811-1886) 

JSIRAUSS/S.EVLER 
(1825-1899) 

Sonat, Mi bemol Majör, KV282 
Sonata in E fiat Major, KV282 
Adagio 
Menuetto I 
Menuetto II 
Allegra 

4 Mazurka/Mazurkas, Op.l7 
No.l Si bemol Majör/B fiat Major 
No.2 Mi minör/E minor 
No.3 La bemol Majör/A fiat Major 
No.4 La minör/A minor 

Piyano için Süit "Açık Havada" 
Suite for Piano "Out of Doors" 

Etudes d'Execution Transcendante 
No.3 Paysage, Poco Adagio 
No.lü Allegra Agitata Molto 
No.ll  Harmonies du Soir, Andantina 

"Mavi Tuna" Konser Arabeskleri 
"Biue Danube" Concert Arabesques 

MERAL GÜNEYMAN 
Istanbul'da dogan sanatçı, 4 yaşında 
başladı!jı Istanbul Devlet Konservatuvan'nı 
birineilikle bitirdikten sonra bir süre 
Salzburg Mozarteum Konservatuvan'nda 
egitimine devam etti. Daha sonra New 
York Juilliard Müzik Okulu'nu Prof. Josef 
Raieffin burslu ö!jı-encisi olarak ve iki kez 
"Maria Guerre Judelson" ödülünü 
kazanarak bitirdi. 
ABD'deki ilk önemli konserini şef Michael 
Tilson Thomas'ın yönetimindeki Buffalo 
Filarmoni Orkestrası ile orkestra yanşması 
birincisi olarak veren sanatçı, kısa bir süre 
sonra "East&West Artists (Dogu ve Bab 
Sanatçılan)" ile Coloraddda "National 
Piano Ensemble (Ulusal Piyano Birligi)" 
yanşmalannı kazandı. Portland, Baltimore 
ve Pittsburg Senfoni Orkestralan eşliginde 
konserler veren Güneyman, Avrupa, ABD 
ve Kanada radyo ve televizyonlannda 
programlara katildı. Juilliard-Chopin 
Konçerto Yanşması'nı kazanarak Juilliard 
Senfoni Orkestrası ile Lincoln Centre'da ve 
Uluslararası Naumburg Yanşması'na katilan 
120 piyanist arasından ilk altı arasına 
girerek Camegie Hall'da konser verdi. 
Uluslararası 10. Maryland Yanşması Yüksek 
Ödülü'nü kazanan Meral Güneyman 
Paris'de Salle Chopin-PleyeL Boston'da 
Harward ve MIT Üniversitesi, 
Washington'da Philips Sanat Galerisi'nde 

. resilaller verdi. 1985 Mayıs ayında 
."National Art Gallery"in davetiisi olarak 
Amerikan Müzik Festivafi'ne kablan 
Güneyman'ın ABD'deki ilk pla!jı yılın en 
iyi beş pla!jı arasına girdi. Daha sonra 
doldurdu�u Chopin pla!jı ise basında 
övgüyle karşılandı. 

MOZART: SONAT 
Mozart Münih'te bir iki kısa kilise eseri 
besteledi�i günlerde, Thaddeus von 
Dümitz adlı soylu bir müziksever için 6 
piyano sonali yazı:! ı. 1774 yılına ait 
KV282 Sona! da bunlardan biridir. Bu 
sonaılan Münih'te tamamlayıp 
tamamlamadı!jı bilinmiyor ama bu sipariş 
için parasını alamadı!jı kayıtlara geçmiş. 
"Galant" ça�lan anımsatan eser, 
piyanonun akıa ve sade anlabmıyla 
seçkinleşir .. Tız seslerde yürütülen melodi 
çizgisinin üs!Cıbu, örnek aldı!jı J.Chr.Bach'a 
benzerse de, Mozart bu ömegini aşmış, bu 
basit formda dehasını göstermiştir. Yazı:lı!jı 
25 piyano sonali içinde yalnız Türk 
marşını kapsayan KV331 ile birlikte bu 
eseri a!jır bir bölümle Adagio ile başlar. 
4/4'lük ölçüdeki bu ilk bölüm tüm sonalin 
temelidir. Iki bölmeli bir lied şeklinde 
işlenen ciddi ve törensel ana tema 
başlangıçta _güçlü bir şekilde (forte) 
duyurulur. Ikinci tema ise sevimli ve 
pasıoral havasıyla bir kontrası yarabr. Sade 
bir eşlikle sanki bir bülbülün stilize edilmiş 
sesini canlandıran koloratur bir arya 



gibidir. Kısa bir Coda ile bölüm pianissimo 
şekilde sona erer. 3/4'lük ölçüdeki orta 
bölüm, eski bir süit formundan alınan ve 
"a la Divertimento (Divertimento tarzında)" 
üslObunda işlenen iki Menuett'i içerir. 
Mozart'ın daha zarif ve a?:ıırlıklı şekilde 
ikinci Menuet olarak belirledi!:li bölüm 
aslında bir Triddur. 2/4'1ük ölçüdeki son 
bölüm Haydn stilincieki Allegro, önceki 
sonat örneklerine göre daha kısa, daha 
hafiftir. Sekiz ölçülük ana tema ve yedi 
ölçülük geçiş bölmesinden sonra 16. 
ölçüde başlayan yan tema ile önce zarifçe 
gehşen bölüm, baslarda ısrarla duyurulan 
a?:ıırlıklı bir şekle dönüşür. Bu sonat için 
Mozart'ın eskiden besteledi!li iki bölüme 
yeni bir final yazdı?:ıı da söylenir. 
(Süre 10') 

CHOPIN: 4 MAZURKA 
Mazurka, 1. zamanlan vurgulu çalınan 
3/4'1ük ölçüde, orta hızda dansedilen 
Polonya kaynaklı ulusal bir halk dansıdır. 
Lehçede "Mazurek" adı da verilen bu 
dansı Chopin yazdı?:ıı sayısı elhsekizi bulan 
Mazurka ile ölümsüzleştirmiştir. Ancak 
Chopin'in ikinci kez çaldı?:ıı Mazurka'nın 
hiçbir zaman birinci yorumuna 
benıemedi!lini de bir Ingiliz müzik 
eleştirmeni belirtiyor. Her biri bir sanat 
eseri olan ve Chopin'in en de?:ıerh ve 
orijinal buluşlannı yansıtan Mazurka'lar 
1824 ile 1849 yıllan arasında 
bestelenmiştir. Kısıtlı formu dolayısıyla 
melodik ve armonik karakteristi?:ıin Vals ve 
Polonezlere göre daha çok belirginleşti!li 
Mazurka'lar, Masurya bölgesinin danslandır 
ve erkek gururunu, şövalyevfu'i zarifli!li 
temsil eden Polonez'e karşı, Lizst'in 
belirtti!li gibi, "Hanımlann da kendilerini 
göstermelerine olanak sa?:ılar". 1825'de ilk 
taslaklan yapılan, 1832-1833 yıllannda 
tamamlanan ve 1834'de yayınlanan Op.17 
4 Mazurka bir hanıma, Lina Freppa'ya 
ithaf edilmiştir. Rus Çan I. Aleksander 'in 
huzurunda çaldıgı, 1825 yılında daha 
14-15 yaşlarında iken yurdunun halk 
ezgilerine ilgi duymuş ve Op.1 7 No.4 La 
minör Mazurka'nın ilk taslaklannı 
hazırlamış, ancak bunlan kendine 
saklamıştı. Bu dört Mazurka'dan özellikle 
dördüncüsü genç Chopin'in panayırlarda, 
dügünlerde duydu?:ıu köylü müzi!linin tipik 
ve zarif bir öme!lidir: Cesur 
modülasyonlarla canlandırılan küçük bir 
dansçının melankolik hareketleri çekici 
kromatik geçişlerle de vurgulanır ve asıl 
tonalite olan La minör pek belli olmaz. 
Majör tondaki orta bölme ise ısrarlı 
baslarla güçlendirihr. (Süre 12') 

BARTOK: "AÇIK HAVADA" 
Eserlerinde insanlara problem çıkartmadan 
ulaşmayı düşünen ve bunu teknik 
anlatırnda kolaydan başlayarak zora kadar 
yollarla deneyen Macar besteci Bela 
Bartok, bu nedenle Schönberg, Hindemith 
veya Stravinsky'ye göre daha başanlı 
olmuş ve yaratıcı gücünü daha geniş 
kitlelere yayabilmiştir. Müzikte her zaman 
asıl, otantik olanı arayış için didinen 
Bartok bir piyanist olarak bestelerinde bu 
çalgıyı temel olarak almıştır. Andras 
Szöllösy'nin tematik numaralamasına göre 
"Sz 81" olarak sıralanan "Açık Havada" 

adlı piyano süiti 1926 yılında 
bestelenmiştir. 5 bölümden oluşan eser, 
eski terminolojiye göre ses ve atmosferi 
tasvir eden karakter parçalan, ekspresionist 
anlayışa göre de do?:ıanın reflekslerinin 
insan ruhunda bıraktı?:ıı izlenimlerdir. 
Bartok besteleri içinde bir dönüm noktası 
olan bu eserinde etkilenişi her yöne, her 
şekle açık müzi!li, do?:ıaya ait seslerin 
insanlarca algılanmasını ele almış, böylece 
"Do?:ıal Müzik"e yeni unsurlar katmış, 
"Kapalı Kapılar"ın ardına çıkmıştır. Süit 
şeklindeki eserin ilk bölümü "Davullarla 
ve Düdüklerle" başlıgını taşır ve tam bir 
sonat bölümü şeklinde düzenlenmiştir. 
Ikinci bölüm, kayıkiann su üstündeki 
saliantısını canlandıran "Barkarol", 
bestecinin "Mikrokosmos" adlı eserindeki 
"Kayık Yolculu?:ıu" ile benzerlik gösterir. 
Ancak daha geniş tutulmuştur; ritim ve 
tım yönünden daha üstündür. Daha sonra 
gelen Musette bölümünde ise eski halk 
çalgısı tulum'un özelliklerinden çok, 
çıkardı?:ıı gürültüler, yan sesler bu eski 
dans biçiminde yansıtılır: Pes seslerde 
bozuk gibi tınlayan beşh akorlarla, 
uyumsuz yanm seslerle, trillerle tuhaf ses 
renkleri elde edilir. 
Süitin en ilginç bölümü hiç şüphesiz 
"Gece Müzi!:ıi-Noctume" başlıklı olanıdır. 
Diger bölümlerde istenilen ancak tam 
sınırcia bırakılan herşey burada 
de?:ıerlendirilir: Gecenin anlatımı de!:ıildir 
istenilen; gecede işitilen seslerdir: Çıtırdılar, 
cıvıltılar, takırtılar, vıraklamalar, 
gıdaklamalar, karanlık ve esrarlı bir havada 
yansıtılır. Sol el sınırdaki komşu beş yanm 
sesi kullanarak bulanık tımsal lekeleri 
çizerken, sa?:ı el çok yönlü çalışır; çeşitli 
efektleri, kuş seslerini, tiz ça?:ınları 
canlandırır ve bu arada elin tüm yüzeyi de 
kullanılır. Böylece daha sonra Olivier 
Messian'ın da faydalanaca?:ıı yeni bir 
piyano sesi elde edilmiş; bu tınıyı 
geliştiren, ona yeni teknikler sa?:ılayan ve 
yeni ufuklara do?:ıru uzanan yolda önemli 
bir sınırtaşına ulaşılmıştır. Süitin son 
bölümü ise "Sürek Avı" başlı?:ıını taşır. Sol 
elin dayanıklılı?:ıını ölçen, akıcı bir anlatımla, 
ısrarlı bas partisiyle (basso ostinato) , 
durmak bilmeksizin ilerleyen hızlı bir takibi 
canlandırır. 

LISZT: 
ETUDES D'EXECUTION 
TRANSCENDANTE 
Virtüoz piyanist Liszt'in besteci olarak 
olgunlu?:ıa erişmesi, en açık olarak 12 
Büyük Etüd'ünün sırasıyla 1826, 1837 ve 
1851 yılianna ait üç versiyonunda 
görülebilir. 1826'da MarsUya'daki ilk 
yayınında 'Piyano için 48 Etüd Egzersiz" 
adlı eser henüz 15 yaşındaki Liszt'in bütün 
Majör-minör tonaliteleri kapsayan başlı?:ıına 
ra?:ımen yalnız 12 Etüd şeklindeydi. 
1837'deki ikinci versiyoncia ise hem 
Czemy, hem de !talyan baskısında 
Chopin'e ithaflar yer alıyordu. Ilk baskıdaki 
Czemy-Cramer benzeri etüdler ikincisinde 
gelişmişti. Ancak üçüncü versiyon, 
günümüz piyanistlerinin yorumladıklan son 
mükemmel biçime ulaşmış, virtüoz 
gösteriler müzikahtenin yaranna 
yumuşatılmış, sonorite daha bir berraklık 
kazanmıştır. 

12 Etudes d'Execution Transcendante 
veya genel anlamıyla "insan kudretini aşan 
şekilde icra edilen 12 Etüd" olarak dilimize 
çevirebilece?:ıimiz bu başlık 1826'daki ilk 
versiyon için gerçekten çok uygundur. 
Ünlü piyanist Claudio Arrau bu 
ola?:ıanüstü virtüoz parçalan bugün 
kimsenin çalamayaca?:ıına inanmıştı. Ikinci 
versiyoncia da etüdlerin isim taşırnamasına 
karşın son versiyoncia -ikisi dışında- hepsi 
adlandınldı. 
3 numaralı Poco Adagio tempodaki ve Fa 
Majör tondaki etüd "Paysage" başlı?:ıını 
taşır. Sakin, pastoral havasıyla kendinden 
önceki ve sonraki iki hızlı etüdle kontrası 
oluşturur. (Bu pastoral tablo, daha önceki 
versiyonlarda bir Presto Agitato episodla 
bölünmüştü, ancak son baskıda sükuneti 
bozan bu bölüm kaldınlmıştır) . (Süre �') 
10 numaralı 2/4'lük ölçüdeki, Allegro 
agitato molto tempodaki ve Fa minör 
tondaki Etüd'ün ismi yoktur. Ilk 
versiyoncia yorumu olanaksız bir "Parmak 
Etüdü" olan parça sonlara do?:ıru dramatik 
bir yükselişle gelişir. Bu nedenle bazı 
müzikçiler tarafından "Appassionata" 
(tutkulu) olarak adlandırılan Etüd şeytani 
bir virtüozite ve parlak yorum gerektirir. 
(Süre 5') 
ll numaralı 4/4'1ük ölçüdeki, Andantino 
tempodaki ve Re bemol Majör tondaki 
Etüd "Harmonies du Soir (Akşam 
Armonisi)" başlı?:ıını taşır. Ilk versiyoncia 
yedinci olarak numaralanan etüd, geniş 
arpejli akorlarla, sakin ve banşçı havasıyla 
timsal bir büyü yaratır. Çan efektleri 
parçaya verd@ törensel bir ilShi havası 
gelecekteki empresyonizmi müjdeler. 
(Süre 9') 

SIRAUSS/EVLER: 
MAVİ TUNA KONSER 
ARASESKLERİ 
16 operet ve 479 dans besteleyen Johann 
Strauss "O?:ıul" için bir eleştirmen şöyle 
demişti: "O insanlık için 100.000 doktorun 
yaptıgı iyili!lin daha iyisini yaptı" . . .  1867 
yılında Viyana Erkekler Şarkı 
Toplulu?:ıu'nun şefi, Strauss'dan koro için 
canlı ve neşeli bir kamaval valsi yazmasını 
istemiş ve bu arzusu hemen yerine 
getirilmişti. Koronun yorumladı?:ıı Güzel 
Mavi Tuna Valsi be?:ıenilmişti ama dünya 
çapındaki ününe yine aynı yıl Paris'deki 
Dünya Fuan'nda, bestecisinin 
yönetimindeki orkestra ile ulaştı. Bunu 
izleyen başanlı Ingiltere konserinden sonra 
Güzel Mavi Tuna milyonu aşan nota, 
onbini aşan plSk basımı ile en çok tanınan 
vals ünvanına ulaştı ve bu şöhretini 
yitirmedi. Bir prelüd, vals teması ve 
Coda'dan oluşan bu ünlü valsin, piyano 
için bir Konser Arabeski düzenlemesini 
Schulz Evler gerçekleştirmiştir. 

Bu resital GÜMÜŞSUYU Hah Sanayii ve Tic. 
A.Ş.'nin deyer/i katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

This recita/ has been realizıed thanks to a 
donation from GÜMÜŞSUYU Hah Sanayii ve 
Tic. A.Ş. 
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INNOVA 

Renova Yoğun Bakım Kremi. 
İklim koşulları, çevre kirliligi, yogun çalışma oksijensiz odalar, 
nikotin, uykı.&ızluk, kısaca yorucu bir yaşam biçimi... RENCNA'nın 
terkibinde bulunan Amnolevürik ekstreler ve tabii saf Collagen, 
oksijenin htıcrelerde daha iyi kullanılmasını, cildin dogal htıcre 
yenilenmesini ve doku elastikiyetini saglar. 

DUzenli kullanıma başladıktan birkaç gUn sonra etkisi gözle görülür. 

Cilt daha dUzgUn, yumuşak canlı ve taze kalır. 

Renova bütün cilt tiplerinde başarı ile kullanılır. 











HAYDN 
ı04 senfonisiyle "Senfoninin Babası" 
ünvanını kazanan Joseph Haydn, opera 
ve liedleıi yanında ses için çok çeşitli 
türde eserler yazmış, ayrıca ço1junlukla 
soprano ve orkestra için çok sayıda 
ltalyanca başlıklı arya veya düetler 
bestelemiştir. Joseph Haydn'ın eserlerinin 
Van Hoboken tarafından yapılan 
kataloguna göre H24a:l0 numarayı 
taşıyan ve ı 795 yılında yazılan "Berenice 
Che Fai" adlı solo soprano için resitatif ve 
arya bu türün en güzel ömekleıindendir. 

MOZART 
Mozart'ın iki perdelik komik opera olarak 
Lorenıo da Ponte'nin librettosu üzerine 
besteledi1İi ünlü eseri "Don Giovanni (Don 
Juan)" ilk kez Prag'da 29 Ekim ı787'de 
sahneye kondu. ı7. yüzyılda Ispanya'da 
çapkınhklan ile ün yapmış Don Juan'ın 
maceralannı anlatırken, insanlarla ilgili 
olaylan, onlann zayıfh!İinı ve ihtirasını 
tezatlarla vurgulayarak soylu bir tonla, 
başanh bir şekilde işlemiştir. Ikinci perdenin 
başında Don Juan'ın vefasııı:a terketti1İi 
Burgoslu bir kadın olan Donna Elvira 
evinde, sevgilisine olan aşkını dile 
getirmektedir: "Mi tradi queU'alma". 
Halbuki Don Juan'ın gözü Elvira'nın 
hizmetçisindedir. 

DONIZETil 
Üç perdelik komik opera "Don 
Pasquale"nin librettosunu, Angelo 
Aneili'nin metnini d�erek Gaetano 
Donizetti kendi yazmıştır. Ilk kez 3 Ocak 
ı843'de Paris'te sahnelenen eserin konusu 
ı 750 yılında Roma'da geçer. 60 yaşında 
felçli bir bekar olan Don Pasqüale genç bir 
kadınla evlenmeyi düşünür. Böylece 
�ninin mirasa kanmasına engel 
olacaktır. Dostu doktor Malatesta onu bu 
fikrinden vazgeçirmek için bir oyuna karar 
verir. Y�ninin sevdi1İi genç ve fakir dul 
Notina ile anlaşıp Don Pasquale'yi 
kanclıracaktır. Birinci perdenin ikinci 
sahnesinde Notina evinde kitap 
okumakta, aşkını düşünmektedir. Ünlü 
Kavatin'ini söyler: "Quel guardo, il 
cavaliere". 

BELLIN I 
Vincenıo Beliini son şaheseri olan I 
Puıitani Operası'nı ı835'de Sir Walter 
Scott'un bir hikayesi üzerine Paris'te yaırlı. 
Paris'te Rossini ona eserlerinde 
orkestrasyona özen göstermesini ve 
dramatik efektleıi geliştirmesini ögütlemişti. 
Ilk kez 25 Ocak ı83S'de oynanan opera, 
çok tizlere çıkan tenor seslerin güçlüijüne 
raijmen büyük başan kazandı. Ingiltere'de 
Kraliçe Elizabeth �nda sofu bir mezhep 
olan Puıitanlan konu alan eserde, 
sevgilisinin kendini aldattıijını sanan Elvira 
acı içindedir. Hücresinde sevgilisinin sesini 
işitir gibi olur: "Qui la voce sua" Opera'nın 
en güzel soprano aryalanndanclır. 

RO SS INI 
Gioachino Rossini, Il. Mehmet 
ope�nın beijenilmemesinden sonra, 
daha önce birçok kez bestelenen ve Cesti, 
Gluck, Salieri gibi ünlüleıin de denedikleri 
bir konuyu ele aldı; Voltaire'in efsanevi 
Babil Kraliçesi Semiramis'in hayabnı 
anlatan eserinden Gaetano Rossi'nin 
hazırladı!İI Libretto'yu 5 hafta içinde 
besteledi. Ilk kez Venedik'te 3 Şubat 
ı823'de seslendirilen Opera'da bestecinin 
eşi Isabella Colloran da Semiramis rolünü 
oynamış. Ancak eserin birinci perdesinin 
çok uzun ve sıkıcı olması 
nedeniyle pek ilgi görmemesi üzerine 
Rossini kızarak ltalya'yı terkedip Paris'e 
yerleşmiştir. Eserin konusu eski çaijlarda 
Babil'de geçer. Sevgilisi ve kocasını 
öldüren Kraliçe Semiramis, bu 
cinayetlerinin ortaya çıkması üzerine 
cezalandınhr. Semiramis'in aryası "Bel 
raggio Lusinghier" operanın en güzel 
bölümleıindendir. 

GOUNOD 
Charles Gounod'nun büyük Alman şaiıi 
Geethe'nin Faust trajedisi üzerine 
besteledi1İi Faust (ya da Margueıite) 
Operası ilk kez ı9 Mart ı859'da Paris'te 
TMatre Lyrique'de oynanmıştır. Metnini 
Jules Barbier ile Michel Carre'nin 
hazırladı!İI beş perdelik Opera, Faust 
trajedisinin yalnız birinci bölümünü ele alır. 
Librettoda Margueıite adı belirlenmesine 
raijmen opera Fransa'da Faust, 
Almanya'da ise Margueıite adıyla 
sahnelenir. Olay ı6. yüzyılda küçük bir 
Alman kentinde geçer. Ihtiyar doktor 
Faust ölüm korkusuyla, şeytanla (Mefisto) 
anlaşma yapar, gençli1İini ister. Gençli1İini 
kazanan Faust Margueıite adlı kıza aşık 
olmuştur. Kızı seven bir başka gencin 
sunduiju çiçe1İin yanına Mefisto bir sandık 
mücevheıi gizlice koyar. Genç kız çıknk 
başında, o sabah gördüijü genci (Faust'u) 
merak etmektedir. Çiçeklerin yanındaki 
mücevherleri görünce, onlan boynuna 
takar ve üçüncü perdenin ünlü mücevher 
aryasını söyler. 

LEONCAVAUD 
Ruggiero LeoncavaUo'nun "Palyaçolar" 
Operası ilk kez 2ı Mayıs ı892'de 
Milana'da Toscanini'nin yönetiminde 
oynanm� ve büyük başan kazanmıştır. 
Konusu ltalya'nın Kalabıiya bölgesinde ıs 
Aijustos ı865 günü işlenen gerçek bir 
kıskançlık cinayetinden alınmış ve 
librettoyu besteci kendi yazmıştır. Bir 
prolog ve iki perdeden oluşan opera 
kısah�dan ötürü genellikle Mascagni'nin 
Cavalleıia Rusticana Operası ile birlikte 
sahnelenir. Gezginci tiyatronun baş 
oyuncusu (Palyaço) yine tiyatronun artisti 
olan kansı Nedda'yı kıskanmakta, onun 
kendisine ihanet etti1İini sezmektedir. Bu 
yüıden kuşkulu olan Nedda, buna 
raijmen hayabn ve aşkın güze�nden 
sözeden baladını, dalda öten kuşu taklit 
ederek söyler. 

PUCCINI 
Giacomo Puccini ı90ı yılında Londra'da 
izlediiji bir piyesteki Japon kızının 
trajedisinden etkilenerek Luigi İllica ve 
Giuseppe Giacosa adlı iki arkadaşına 
bunun librettosunu yaıdırmış ve ı904'de 
Madama Butterfly adlı eseri tamamlamıştır. 
Ilk kez ı7 Şubat ı904'de Milana'da 
sahnelenen opera, yabancı bir atmosferi 
yansıtması nedeniyle beijenilmemiş, 
Puccini'nin bu en sevdi1İi operası ancak 
Mayıs ayındaki Brescia temsilinden sonra 
müzik dünyasında gerçek yerini 
kazanmıştır. Üç perdelik operanın konusu 
ı900 yıllannda Nagasaki şehrinde geçer. 
Amerikan deniz deijmeni Pinkerton, 
Madame Butterfly olarak tanınan Cio Cio 
San adlı geyşayla Japon adetina göre 999 
yıllık bir evlenme yapar. Pinkerton 
gemisiyle kentten aynlır; 3 yıl geçmiştir. 
Butterfly yanında Pinkerton'un çocuiju, 
yaşlı gözlerle ve özlemle limanı, kocasını 
getirecek gemiyi beklemektedir. Ünlü 
aryasını söyler: "Un bel di Vedremo .. :' 

VERDI 
Giuseppe Verdi'nin dört perdelik trajik 
operası Talihin Kudreti ilk kez ıo Kasım 
ı862'de Rusya'da Petersburg'da 
seslendiıilmiştir. lspanyol yazan Angelo 
Saavedra'nm sürgünde bulunduiju 
Fransa'da Victor Hugo'nun etkisinde 
yaıdı!İI trajediden esinlenerek Francesco 
Piave'nin çıkardı!İI libretto üzerine 
Rusya'dan gelen sipariş dolayısıyla 
bestelenmiştir. Sonda bütün kahramaniann 
ölmesi seyirciler tarafından alayla 
karşılanmışsa da, librettonun ve müzi1İin 
düzeltilerek ltalya'daki 7 yıl sonraki 
temsilinde, Rusya'dakinin aksine başan 
kazanmıştır. Soylu bir markinin kızı 
Leonora sevdiili melez Alvaro ile kaçarken 
bir kaza sonucu marki ölür. Iki sevgili 
birbirini kaybeder. Markinin oglu Don 
Carlos intikam için Alvaro'yu takip 
etmektedir. Leonora ise bir manastıra 
S!!İinmıştır. Dördüncü perdenin ikinci 
sahnesinde Leonore ölümün sükfinetini 
özleyerek dua etmektedir: "Pace, pace 
mio Dio-Tannm bana sulh ver amk". 

Bu resital JVC ve CANKURTARAN Holding 
A.Ş.'nin de!Jerli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. 

This redta1 has been reali2ıecl thanks to a 
donalion from Jvt: and CANKURTARAN 
Holding A.Ş. 
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LEYLA GENCER, soprano 

VINCENZO SCALERA, piyano/piano 

• 21.7.1986 • 18.30/6.30 pm • Aya İrini 

A. VIVALDI 
(1678-1741) 

A. VIVALDI 

G.F. HAENDEL 
(1685-ı 759) 

G.F. HAENDEL 

J. HAYDN 
(1 732-1809) 

ARA/INTERMISSION 

V. BELLINI 
(1801-1835) 

G. DONIZETTI 
(1 797-1848) 

S. MERCADANTE 
(1 795-1870) 

F. CHOPIN/P. VIARDOT 
(1810-1849) 

'TOlimpiade" Operası'ndan 
"SE CERCA, SE DICE" 
from the Opera 'TOlimpiade" 

"Beyazıt" Operası'ndan 
"SPOSA SON DISPREZZATA" 
from the Opera "Bajazet" 

"Timurlenk" Operası'ndan 
"FIGLIA MIA" 
from the Opera "Tamerlano" 

"Joshua" Oratoryo'sundan 
"O HAD I JUBACS LYRE" 
from the "Joshua" Oratorio 

Kantat/Cantata 
"ARIANNA A NAXO" 

"Adelson e Salvini" Operası'ndan 
"DOPO COSCURO NEMO" 
from the Opera "Adelson e Salvini" 

"Caterina Cornaro" Operası'ndan 
'70RNA ALL'USPITE TETTO" 
from the Opera "Caterina Cornaro" 

"Didone Abbandonata" Operası'ndan 
•ADDIO FELICI SPONDE" 
from the Opera "Didone Abbandonata" 

Aime-Moi 
CO iseJet 
(6 Mazurka'dan/from 6 Mazurkas) 

LEYLA GENCER 
Sanata olan tutkusu küçük yaşlarda ortaya 
çıkan sanatçı tiyatro, arkeoloji ve baleyle 
ilgilendi. Sesinin niteli� anlaşılınca da özel 
dersler almaya başladı. İstanbul Şehir 
Korosu'na katılan Leyla Gencer daha 
sonra Ankara Devlet Operası Korosu'na 
girdi. Ünlü ses egitimdleri Elvira da 
Hidalgo ve Giannina A.Lombardi'den şan 
dersleri aldı ve ilk kez Cavalleria Rusticana 
operasındaki Santuıza rolüyle sahneye 
çıktı. 1954'de İtalya'ya giden sanatçı, 
Napoli San Carlos Operası'nda Madame 
Butterfly operasında büyük başarı kazandı. 
Bu başansı sanatçıya ünlü yönetmen ve 
ses egitmeni Tulio Serafin ile çalışma 
olanagını sagladı. 1957'den itibaren 
Münih, Venedik, Viyana, Salzburg, 
Londra, Floransa ve ABD'de çeşitli 
operalarda başrollere çıktı. Sanatçı kl11sik 
operalann yanısıra 20. yüzyıl bestecilerinin 
eserlerine repertuannda yer verdi ve 
Milano'da La Scala'da Poulenc'in 
"Karmelitlerin Diyalogu", Prokofiefin "Ateş 
Melegi" ile Piccolo Scala'da Britten'in 
"Aibert Herring" operasında sahneye çıktı. 
Leyla Gencer aynı zamanda unutulmuş 
veya opera sahnelerinde ender olarak 
sergilenen eserleri yeniden canlandırmakla 
büyük başan kazandı ve bu eserleri pl1\ga 
doldurdu. 

VINCENZO SCALERA 
New Jerse"y'de (ABD) dagan sanatçı 
New York Manhattan Müzik Okulu'nda 
piyano e�timi gördü. Daha sonra İtalya'da 
egitimine devam eden Scalera Milano La 
Scala'da Abbado, Kleiber, Gavaz:zeni, 
Chailly ile çalışma olanagını buldu. 
Martina Arroyo, Montserrat CabaUe, Jose 
Carreras, Bergonzi gibi ünlü ses 

sanatçıianna sürekli olarak eşlik eden 
sanatçı Paris, Londra, Madrid, Barselona, 
Bonn ve Tokyo'da konserler vermiştir. 

Bu resital bir KOÇ kuruluşu olan AYGAZ 
A.Ş.'nin de!jerli katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

This recita/ has been realized thanks to a 
donation from AYGAZ A.Ş., an aiFi/iate of KOÇ. 



VIVALDI 
Antonio Vivaldi. Napali'li bestecilerin 
Metastasio'nun librettolarını berbat ettiklerini 
öne sürmüş ve 28 Mart ı 733'de 
Viyana'da sahnelenen Antonio Caldara'nın 
"L:Olimpiade" Operası'nın buna örnek 
olduğunu söylemişti. Girdiği rekabet 
sonucunda da Metastasio'nun librettosunu 
bu kez kendi bestelemiş ve üç perdelik 
operası "L:Oiimpiade" Venedik'te ı 734 
Karnaval mevsiminde büyük başarıyla 
oynanmıştı. Eserin konusu eski çağlarda 
Kral Sicyon'un ülkesinde geçer. Kral, kızı 
Aristea'yı Olimpiyad oyunlarını kazanarıla 
evlendireceğini ilan etmiştir. Aristea ise 
Girit'ten gelen ve bu yanşmadan haberi 
olmayan Megacles'e aşıktır. Megacles, bir 
arkadaşı için yarışa girer ve kazanır. 
Arkadaşı ödül olarak Aristea ile 
evlenmeye kalkınca işler karışı�. Eser 
mutlu bir sonia bilecektir. 

· 
\ 

\ 
Vivaldi de, Egidio Duni'den günümüz Çek 
besleeisi Jan Cikker'e kadar diğer birçok 
besteci gibi özellikle Beyazıt'ı konu alan bir 
opera bestelemiştir. Bu operalarda 
genellikle Ankara savaşında esir düşen 
Beyazıt ve onun kızı ile Timurlenk 
arasındaki aşk ele alınır. 

HAENDEL 
Timurlenk Batılı müzikçileri çok ilgilendiren 
bir konuydu. Haendel {ı724), sonra 
Porpara {ı 734) ve Vivaldi {ı 735) 
"Timurlenk" adlı operalar yazdılar. 
Haenderin 3ı Ekim ı 724 günü Londra'da 
Kings Theatre'da oynanan eseri onun, 
rakibi Sononeini dolayısıyla Ingiltere'de 
azalan ününü tekrar pekiştirdi. Librettosu 
Agostino Piove'ye ait olan eserin 
müziğinde İtalyan Operası' nın. ve 
Scarlatti'nin etkisi açıkça görülür .. . 
Timurlenk, Beyazıt'ı yenerek esir almıştır. 
Ancak onun kızı Asteria'ya aşık olur. Fakat 
kız Timurlenk'in yandaşı olan Yunan 
Prensi Andronicus'u sevmektedir. 
Andronicus, Timur'a olan bağlılığıyla 
Asteria'ya olan aşkı arasında kalmıştır. 
Asteria babası Beyazıt'ı kurtarmak için 
Timur'la evlenmeyi kabul edeceğini 
söyler,ancak onu öldürmeyi 
planlamaktadır. Fakat babasının yanına 
hapsedilir. Bu arada Beyazıt kendisini 
öldürür. Sonunda Timur'un eski nişanlısı 
İrene ile evlenmeye karar vermesi üzerine 
Asteria kurtulur ve sevgilisine kavuşur. Bu 
aryada Beyazıt'ın acılan dile getirilir. 

7 Oratoryo yazan Haendel'in "Joshua" 
adlı oratoryosu Thomas Morelli'nin metni 
üzerine bestelenmiş ve ilk kez 9 Mart 
ı 748'de Londra'da Covent Garden 
Tiyatrosu'nda seslendirilmiştir. Bu arya 
Joshua'nın lir çalgısı ve Miriam'ın güzel 
sesini konu almaktadır. 

HAYDN 
Çocukluğunda müziğe kilise korosunda 
şarkı söyleyerek başlayan Haycin'ın dini 
eserleri neşeli, canlı karakterde olduğu için 
zaman zaman kınanmıştır. ı2 Mes, birçok 
başka kilise eseri, ı6 opera besteleyen 
Haycin'ın ses için yazdıkları enstrümantal 
eserlerinin gölgesinde kalmıştır. Bunlardan 
9 oratoryo ve kantat içinde, Mi bemol 
Majör tonda, piyano eşliğinde yazılan 
"Arianna a Naxos" sola kanıatı en 
tanınanlardandır. Haydn kendi el yazısıyla 
notayı ı 789 yılı sonunda Bland'a 
vermiştir. Bu otograf ı872'deki 
müzayedede satılmıştır. Daha sonra eserin 
G.A.Schneider tarafından orkestra 
düzenlemesi de yapılmıştır. Kanıatta 
Akdeniz'de yalçın kayalıkit Naksos 
adasında Teseo'nun terkettiği Arianna'nın 
ızdırabı canlandırılır. 

BElliN I 
Sicilyalı bir soylunun oğlu olan Vincenzo 
Beliini müzik öğrenimi için Napali Kraliyel 
Konservatuvarı'na {Collegio San 
Sebastiano) gönderilmişti. Beliini orada ilk 
operasını yazdı ve konservatuvar 
tiyatrosunda ı2 Aralık ı825'de ilk kez 
temsil edildi. Operayı izleyenler arasında 
La Scala {Milano) ve San Carlo {Napoli) 
Opera Evleri'nin yöneticisi Barbaia'da vardı 
ve Napali Operası için ona yeni bir eser 
ısmarladı. Aslında Beliini kendi eserini 
beğenmemiş ve partisyanun sonuna 
"Eğlence, diğer adıyla karışıklık" diye 
yazmıştı. Librettosu Andrea Leone 
Tottola'ya ait olan operacia olaylar 
Napali'de geçer ve LDrd Adeisan ile 
ressam Salvini'nin güzel Kontes Fanny'ye 
olan aşklarını konu alır. 

DONIZETTI 
70'i aşkın opera yazmış olan Gaetano 
Donizetti'nin ilk kez ı2 Ocak ı844'de 
Napali'de San Carlo Operası'nda 
sahnelenen "Caterina Carnaro" Operası 
bugüne kadar tümüyle unutulmuştu. 
Librettosu Giacomo Sacchero tarafından 
yazılan aşırı gösterişli eser, Beliini'nin 
hayattayken oynanan son operasıdır. 

MERCADANTE 
ı808'de annesiz ve babasız olarak Napali 
Konservatuvarı'na getirilen Giuseppe 
Saverio Raffaele Mercadante orada flüt ve 
keman öğrenimi yaptı. Beliini ile aynı 
yıllarda bu konservatuvarda okuyan 
Mercada. ıt2, ünlü hoca Zingarelli'nin en 
gözde öğrencisi oldu. Birçok keman, flüt 
konçertoları ve 60 opera yazan besleeinin 
bugün, ancak ı0-ı2 operası biliniyor. İlk 
eseri L:Apoteosi d'Ercole ı8ı9'da Napali'de 
oynanmış; daha sonra İtalya'nın diğer 
müzik merkezlerine, Almanya, Fransa, 
İspanya, Portekiz'e davet edilen 
Mercadante'yi Rossini de Paris'e çağırmıştı. 
ı840'da yaşamının son sekiz yılını kör 
olarak geçirmiştir. Eserlerinden beş opera 
piyano düzenlemesi halinde basılmış, 
bazılan da seçilmiş aryalar halinde , 
yayınlanmıştır. "Didone Abbandorıata" adlı 
opera da unutulmuş eserlerindendir. 

CH O PIN 
Ünlü şarkıcı Malibran'ın kızkardeşi olan 
İspanyol mezzosoprano Pauline Viardot
Garcia {182ı-ı9ıO) piyano öğrenimi 
yapmış, ı837'de kardeşinin ölümü üzerine 
ilk kez şarkıcı olarak sahneye çıkmış, sesini 
ustaca kullanması ile ün kazanmıştı. 
Brahms'ın Op.53 Hapsadi'sinin ilk 
seslendirilişini yapmış, bir konserinde 
Tartini'nin "Şeytan Trili" sonatını 
seslendirerek dinleyenleri şaşkına 
çevirmişti. Rusya'ya kadar birçok ülkeyi 
turnelerle gezmiş, Turgenyefin kendisi için 
yazdıklarını bestelemişti. Chopin ile de 
uzun süre arkadaşlık etmiş, onun yakın 
sanatçı çevresine katılmıştı. ı842'de 
Chopin'e baladlarını, mazurkalarını 
çalarken sesiyle eşlik etmişti. Chopin'in 
LDndra resilaline katılmış, orada onun 
Mazurka'larından yaptığı düzenlemeleri 
söylemiş, Chopin'in ·cenaze töreninde 
Mozart'ın "Requiem"inin seslendirilmesine 
katılmıştı. Chopin, Mazurkalarının P.Viardot 
tarafından ses için düzenlenmesini çok 
beğenmiş, bunlar sonradan ünlü Jenny 
Lind tarafından da seslendirilmişti. 
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DIRTY DOZEN, 
CAZ TOPWWGU 
DIRTY DOZEN BRASS BAND 
• 24, 25.6.1986 • 21.30/9.30 pm • Spor ve Sergi Sarayı 

Gregory DAVIS, trompet/trumpet 
Roger Haywood LEWIS, bariton saksafon/bariton saxophone 
Efrem TOWNS, trompet/trumpet 
Lionel Paul BATISTE, bas davul/bass drum 
Kirk Matthew JOSEPH, tuba 
Charles Leo JOSEPH, trombon/trombone 
Jennell MARSHALL, trampet/snare drum 
Kevin HARRIS, tenor saksafon/tenor saxophone 

Bu konserler CITIBANK/CITICORP'nun 
def}erli katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 
These concerts have been realized thanks to a 
donation from CrriBANK/CrriCORP. 

Bu konserler AMERIKAN BASlN VE 
KÜLTÜR MERKEZ/'nin işbirliği ile 
gerçekleştirilmiştir. 
These concerts have been realized with the 

cooperation of AMERICAN PRESS 
AND CULTURAL OFFICE 



"DIRlY DOZEN" 
TOPUJUJGU 
New Orleans geleneksel bando müziiji 
bugün caz dediijimiz sanat formunun 
temellerinden biridir. Bu müziijin diijer 
kökenierinden biri de Afrika tarzında davul 
çalma ve Afrika şarkısına dayanır.. Diijer 
yandan da, 19. yüzyılda New Orleans'da 
görülen Avrupa ve özellikle Fransız geçit 
resmi bando geleneilinden 
kaynaklanmaktadır. Sandoların temel 
çalgılan olan trombon, klamet, saksafon 
ve kornet o zamanlar da mevcuttu ve 
hem beyaz, hem de ıenci müzisyenlerce 
ustalıkla kullanılıyordu. Bu iki etkinin 
kanşımı ve geleneksel bando melodilerinin 
Afrika stilinde çahnması, Afrika'dan kalan 
ve hatırlanan ritimler 20. yüzyıl başlannda 
New Orleans cazının meydana çıkmasını 
saijladı. Bu müziijin gelişmesinde, bu ilk 
bando müziiji ile zenci toplumundaki 
birçok önemli sosyal faaliyetin yardımı 
oldu: Geçit resimleri, piknikler, konserler, 
nehir gezileri, dini ayinler, danslı toplanblar 
ve cenaze törenleri. Her toplumun ya 
kendi müzisyenleri vardı ya da bu 
toplanblar için müzisyenler kiralanıyordu. 
Cazın ilk dönemlerindeki caıı:ılar ve ilk 
büyük so�stler: Buddy Bolden, Freddie 
Keppard, Buddy Petit, King Oliver, Bunk 
Johnson, lDuis Armstrong mesleklerini 
geleneksel yürüyüş handolannda öijrenip, 
müzikal düşüncelerini bu bandolann 
yapısında geliştirdiler. "Dirty Dazen Brass 
Band", ismin de belirttiili gibi 12 kişiden 
kurulu olmadıijı gibi, tam anlamıyla bir 
"Brass Band" da deijil. New Orleanslı 8 
"geleneksel avant-gard" genç adam, 
yüzyılın başlannda moda olan bir tarzı 
Buddy Bolden ile Sun Ra'nın arasında bir 
biçimde yeniden canlandırdı. · 

Topluluk adını New Orleans'daki "Dirty 
Dcızen" Sosyal ve Eijlence Klubü'nden 
almış. Bu klüp fakirler için para toplar, 
piknikler, düijünler düzenler, cenazeleri • 
kaldırır... Topluluijun kuruculanndan biri 
olan Benny Jones böyle bir klubün üyesi 
ve topluluk üyeleri 1 977'de ilk kez 
biraraya geldiklerinde bu klubün 
düzenlediili çeşitli faaliyetlerde "The Saints 
Go Marching In" tipinde parçalan 
çalıyordu. Zamanla müzisyenler ve çalgı 
düzeni deijiştikçe repertuarlanna blues ve 
çok ritimli parçalan da aldılar. Şimdi ise 
geleneksel New Orleans müziijinden 
bebop, rock, Karayipler ve disko müziijine 
kadar bütün çeşitler (Benny Golson, 
Charlie Parker, Stevie Wonder'den 
düzenlemeler de) repertuarlannda 
yeralmaktadır. 
Benny Jones bu topluluk için New 
Orleans tipi "Brass Band" geleneijini bilen 
ama aynı zamanda ritim ve blues 
deneyimi olan, hepsinin üzerinde bebop 
ve funk gibi müziijin yeni stiline ilgi duyan 
genç müzisyenleri topladı. Sonuç şaşırbcı 
ve heyecan verici oldu: "Ilk zamanlar yeni 
şeyler denemege cesaret ettiijimiz için sert 
eleştiriler aldık; ancak şimdi herkes bizim 
yapbijımızı taklid ediyor" diyor Gregory 
Davis. Sosyal klüp faaliyetlerine renk 
katmak için biraraya gelen sanatçılar 
bugün cazın en önemli topluluklanndan 
biri haline geldi. Bu 8 genç müzisyen, 
müzik konusunda oldukça baijnaz olan 
New Orleans toplumunun 
düşünemeyeceiji birşeyi yapb: New 
Orleans cazının içine bebop, cool-caz ve 
dans müziijini soktular. "St. James 
lnfirmary", "When Saints Go Marching 
In", "Didn't He Ramble" gibi parçalann 
içine yeni Afrika ritimleri sokarak 
geleneksel biçimde çalanlan deliye 
çevirdiler. Trompetçi Gregory Davis 

"Bence geleneksel müziijin yeni kana 
ihtiyacı vardı; zira yavaş bir ölümle 
ölüyordu. Eijer bunu biz yapmasaydık, bir 
başkası yapacakb. Herşeyi deneyebiliriz: 
Poptan bebop ve Michael Jackson'a 
kadar. Biz müziiji mutlu etmeye gayret 
gösteriyoruz" diyor. 
"Dirty Dcızen" Topluluiju'nun yapbiji 
yenilik kendi şehirlerindeki ananeyi 
deijiştirdiiji gibi yurtiçinde ve dışında 
yankılar uyandırdı. New York'da, 
düzenlenen KOOL-JAZZ Festivali'ne iki 
kez kabldıklan gibi Avrupa'da on günlük 
bir tume yaparak Paris'te verdikleri 
konserler büyük başan kazandı. 
Toplulukta Lionel Paul Batiste bas-davul 
Jennell "Chi-lite" Marshall trampet, ünlü' 

şarkıcı Fats Domindya uzun süre eşlik 
etmiş olan Roger Haywood Lewis bariton
saksafon, Kevin Harris tenor-saksafon, 
'Efrem Towns trompet, New Orleanslı 
efsanevi trompetçi Walden "Frog" 
Joseph'in oijullan olan Kirk Joseph tuba 
ve Charles Joseph trombon, Gregory 
Davis ise trompet çahyor. 
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OSCAR PETERSON 
VE ÜÇIÜSÜ 
OSCAR PETERSON 
AND HIS TRIO 
• 10, 11.7.1986 • 21.30/9.30 pm • Spor ve Sergi Sarayı 

Oscar PETERSON, piyano/piano 
Niels Henning Oersted PEDERSEN, bas/bass 
Martin DREW, davul/drums 

OSCAR PETERSON 
1925'de Kanada'nın Montreal kentinde 
doğan Oscar Emmanuel Peterson dahi 
çocuk olarak ülkesinde büyük ün yapb. 
1949'da Norman Granz'ın New York'da 
Camegie Hall'da düzenledi!ji konserle ilk 
kez Amerikalı dinleyicilerin karşısına çıktı. 
Daha sonra JATP ile sürekli olarak çıktı!jı 
turnelerde Ella Fitzgerald'a eşlik etti. Aynı 
dönemlerde gitarist lrving Ashby ve basçı 
Ray Brown'dan oluşan ilk üçlüsünü kurdu. 

Bu konserler KANADA HDKÜMETI'nin 
işbirli{ji ile düzenlenmiştir. 
These concerts have been realizıed with the 
cooperation of CANAD/AN GOVERNMENT 

Bu konserler NETAŞ Northem Electric 
Telekomünikasyon A.Ş.'nin deyerli katl(l/anyla 
gerçekleştirilmiştir. 
These concerts have been realized thanks to a 
donation from NETAŞ Northem Electric 
Telekomünikasyon A.Ş. 



1950-60 yıllan arasında sık sık Avrupa'da 
konserler veren sanatçı Japonya, 
Avustralya, Güney Amerika ve Meksika'yı 
içine alan turnelere çıkb. Konser faaliyetleri 
yanısıra ABD ve Kanada'daki kolej ve 
üniversitelerde seminer ve konferanslar 
veren Peterson 1972'de üçlüsünü 
da1jıtarak bir süre sadece resilaller verdi, 
daha sonra çalışmalannı solo ve !rio 
konserleri arasında böldü. Üçlüsünün 
üyelerini son yıllarda daha sık degiştiren 
Peterson davulcu Bobby Durham, Ray 
Pıice; gitarcı Joe Pass, basçı George 
Mraz ve Niels Henning Pedersen ile çalıştı. 
Ancak bazı konserlerinde ve plak 
kayıtlannda eski eşlikçileri olan gitarcı Herb 
Ellis, Barney Kessel ile basçı Ray Brown'u 
tekrar biraraya getirdi. Dizzy Gillespie, Ben 
Webster, Benny Carter, Count Basie, Billie 
Holiday, Louis Armstrong, Roy Eldridge, 
Laster Young, Sonny Stitt, Buddy De 
Franco, Mih Jackson, Coleman Hawkins 
gibi ünlülerle plak dolduran Peterson 
parlak bir tekni1je sahiptir. Sanat 
yaşamının başlannda sololan Art Tatum, 
King Cole, George Shearing ve Milt 
Buckner'in izlerini taşımasına karşın daha 
sonralan kendine özgü bir stil edindi. 
Sanatçı parlak bir biçimde ve daima ilham 
dolu olarak elleriyle piyanodan zengin ve 
heyecan verici efektler yarabr. 
Oscar Peterson'un ödüllerinden bir kaçını 
şöyle sıralayabiliriz: 1970-60 yıllan arasında 
Playboy Dergisi tarafından verilen 
"Musidans' Musician (Müzisyenlerin 
Müzisyeni)" Ödülü'nü 10 kez kazandı. 
197l'de Toronto Kenti Madalyası'nı, 
1973'de Kanada Hükümeti Liyakat 
Madalyası'nı aldı. Aynı yıl Carieton 
Üniversitesi Fahri Hukuk Doktorlu1ju 
ünvanı, 1974'de Kanada Televizyonu'nda 
yapb1jı "Oscar Peterson Sunar'� dizi New 
York 17. Uluslararası Rlm ve Televizyqn 
Ödülü'nü aldı. 1975'de "The Trid' adlı 
albümü Grammy Ödülü'ne layık görüldü. 
Oscar Peterson'un aynca "Caz 
Araşbrmalan ve Parçalan" ile "Yeni Piyano 
Sololan" adlı yayınlan da vardır. 

Oscar PETERSON 

NIELS HENNING 
OERSTED PEDERSEN 
1946'da Danimarka'nın Oersted kentinde 
do1jan sanatçı 1960'da Danimarka'nın 
ünlü cazı:ılan ile çalışmaya başladı ve 15 
yaşında da ilk pla1jını Bud Powell ile 
doldurdu. Birkaç yıl sonra da 
Danimarka'nın ünlü caz kulübü Mont 
Martre'ın ve Danimarka Radyosu Büyük 
Orkestrası'nın sürekli basçısı oldu. 

Niels Henning Oersted ?EDERSEN Martin DREW 
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"STANDARDS" 
KEITH JARRETf, piyano/piano 

JACK de JOHNETTE, davuı /drums 

GARRY PEACOCK, bas/bass 

• 16.7.1986 • 21.30/9.30 pm • Spor ve Sergi Sarayı 

KEITH JARRETT 
1945 yılında Pennsilvanya'nın Allentown 
kentinde doğan sanatçı, 3 yaşında piyano 
çalmaya ve besteler yapmaya, 15 yaşında 
kompozisyon dersleri almaya başladı ve bir 
yıl sonra da kendi eserlerinden oluşan 
resitalini verdi. Daha sonra Boston'daki 
Berklee Müzik Okulu bursunu kazandı 
ama buradaki e!jitimi yeterli bulmayarak 
bir yıl sonra okulu terketti ve New York'a 
yerleşti. 
Ilk profesyonel çalışmasına 1965'de Art 
Blakey'in toplulu!junda başladı; bir yıl 
sonra da, klasik caıdan rock'a kadar çeşitli 
müzikleri çalan ve Jarrett'in stiline büyük 
etkisi olacak olan Charles Lloyd'un 
toplulu!juna kabldı. Bu toplulukla alb kez 
Avrupa tumesi yapb ve bir kere de 
Sovyetler Birli!ji'ne gitti. Lloyd ile çalışb!jı 
sıralarda basçı Charlie Haden ve davulcu 
Paul Motian ile ilk üçlüsünü kurdu ve 
üçlüsüyle birlikte "Somewhere Before", 
"Life Between The Exit Signs" albümlerini 
ve ilk solo plagı olan "Restoration Ruin"i 
doldurdu. 
Jarrett 1970'de Miles Davis'in toplulu!juna 
kabldı ancak kendi üçlüsüyle konserler 
vermeyi de sürdürdü; 1972'de ikinci 
Avrupa turnesinden sonra toplulu!juna 
saksafonist Dewey Redman'ı da aldı. 
Dörtlüsüyle doldurdu!ju "Birth" adlı pla!jı 
ve iki plaktan oluşan "Expectations" 
albümü Yılın En Iyi Caz Albümü olarak 
Fransız Büyük Ödülü'nü kazandı. 
Beste çalışmalanndan dolayı Guggenheim 
bursu alan Jarrett aynı dönemlerde 
American Brass Quartet, Stuttgart 
Filarmoni üyeleri ve gitarist Ralph Towner 
ile birlikte 2 plaktan oluşan ve büyük 
yankılar uyandıran 'In The Light'' 
albümünü doldurdu. Sanatçı bu 
çalışmasında hem besteci, hem orkestra 
şefi hem de yorumcu olarak yeraldı. Di!jer 
bir orkestra çalışması olan "Celestial 
Hawk"ı da Syracuse Senfoni Orkestrası ile 
doldurdu. 
Miles Davis'le beraber çalışb!jı sürede lDu 
Harrison, Alan Hovhaness, Colin McPee, 
John Cage ve Samuel Barher'in yapıtlannı 
New York, Paris, Stuttgart, Saarbrücken 
ve Kalifomiya'daki Cabrillo Festivali'nde 
verdi!ji solo konserlerde yorumladı; aynca 
Bela Bartok'un 2. Piyano Konçertosu'nu 
da Cabrillo, San Francisco ve Stuttgart'ta 
büyük başanyla çaldı. 
Keith Jarrett l974'de Jan Garbarek, Palle 
Danielsson ve Jon Christensen ile 
"Belonging" adlı pla!jı doldurdu. Pla!jın 
ismi daha sonra bu sanatçılarla beraber 
kurdu!ju toplulu!jun adı oldu ve birkaç yıl 
süreyle Avrupa, Japonya ve ABD'de sürekli 
olarak turneler yapblar. Aynı toplulukla 
1977'de "My Song", 1979'da da "Nude 
Ants" albümlerini doldurdu. Ancak bu 
arada Jarrett'in doldurdu!ju solo plaklar ve 
solo piyano konserleri çok daha fazla 
be!jeni kazanır oldu. Stereo Review 
Dergisi'nin "20 yıldan beri yayınlanan en 
iyi caz albümü" olarak nitelendirdi!ji "Solo 
Concerts", 2 plaktan oluşan "Köln 
Concert", "Sun Bear Concerts" ve Münih 
ile Bregenz solo konserlerinin kayıtlan olan 
ve 1982'de yayınlanan "Concerts" büyük 
başan kazandı. "Köln Concert" için New 
York Times'de Stephan Davis şöyle 



yazıyordu: "Temalar ortaya çıkıp buharlaşır 
gibi kaybolurken Jarrett'in amansız sol eli 
heyecanla, yeniden yaratılan formlar 
ortaya çıkarıyor; tekrarları kullanımda 
iptonize olmuş gibi bir nitelik var, ama 
daha sonra aniden, ince işlenmiş tiz 
akışiara dönüşen bir blues'a benzer 
doğaçlamaya başlıyor. Sol el bir melodiyi 
ortaya koyarken sağ el akıcı modeller 
sergiliyor. Genel etki sanki Chepin ile Art 
Tatum'un bir kano içinde nehirde gitmesi , 
gibi..." 
Keith Jarrett 1983'de sanat yaşamında ilk 
kez olarak klasik Amerikan şarkılarını 
içeren bir plak yaptı: "Standards". Bu plak 
Keith Jarrett (piyano), Jack De Johnetle 
(davul) ve Gary Peaecek'un (bas) bir araya 
gelmesini sağladı ve böylece yeni bir üçlü 
doğmuş oldu. 
Keith Jarrett uzun bir süre mutlak 
değaçiama ve bir süre de klasik repertuarı 
araştırmayla geçirdikten sonra ilk aşkiarına 
geri döndü: yazılı müzik ne kadar derin 
ve anlamlı olursa olsun, caz ve etnik 
müzik her zaman daha üstündür. 

Bu konser BANKERS IRUST CO.nun 
deijerli katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

This conceıt has been realized 
tlıanks to a donation from 
BANKERS IRUST CO. 

Jack de JOHNETTE 

JACK DE JOHNETTE 
1942'de Şikago'da doğan davulcu ve 
besteci Jack de Johnette, 10 yıl süreyle 
klasik piyano dersleri aldı ve Şikago'da 
Amerikan Müzik Konservatuvarı'ndan 
mezun oldu. Daha sonra Charlie Parker, 
Dizzy Gillespie, Billie Holiday, l.Duis 
Jordan'ın plaklanndan etkilenerek bir süre 
bas çaldı daha sonra vurma çalgılara 
döndü. İlk yıllarda T.Bone Walker ile 
Blues topluluklarından serbest caz 
topluluklarına kadar çeşitli topluluklarla çalıştı. 
1966'da New York'a gelerek orgçu John 
Patton'un grubuna katıldı. Daha sonra 
Jackie Mcl..ean, şarkıcı Betty Carter ve 
Abbey Lincoln, Charles Lloyd'un beşlisine 
girdi. Hemen hemen aynı dönemlerde 
John Coltrane, T.Monk, Bill Evans, Keith 
Jarrett (ile ilk tanışma dönemidir) ve Chick 
Corea ile çaldı. 1 970'de katıldığı Miles 
Davis topluluğuyla plaklar doldurdu. 
Kennedy'lerin, Malcolm X ve Martin 
Luther King anısına "requiem"ler 
besteleyen sanatçı 1960'1ı yılların 
davulcuları gibi çeşitli müzik ortamiarına 
kolayca uyabilen bir sanatçıdır ve bazı rock 
gruplanndan etkilenmiştir. 

Bu konser AMERIKAN B4SIN VE KÜLTÜR 
MERKEZI'nin işbirlitp i/e düzenlenmiştir. 

This concert has been realized with the 
cooperation of AMERICAN PRESS AND 
CULTURAL CENIRE. 

Keith JARRETT 

GARY PEACOCK 
1935'de Burley, İdaho'da doğan Peaecek 
1957'de Almanya'da askerliğini 
tamamladıktan sonra basçı olarak Hans 
Koller, Attila Zoller ve Albert 
Mangelsdorfla çalıştı. Bir yıl sonra ABD'ye 
döndü ve Terry Gibs, Bud Shank, Shelly 
Manne, 'Shorty Rogers, Hampton Hawes 
gibi ünlülerle çaldı. 60'1ı yılların "avant
garde" topluluklannın en iyi basçısı olarak 
üne kavuşan sanatçı New York'a 
yerleşerek Jimmy Giuffre, Sonny Rollins, 
Miles Davis, Bill Evans, Steve Lacy, Paul 
Bley, Archie Shepp, Don Elli gibi 
sanatçılara eşlik etti. Gary Peaecek bası 
erkesıranın melodik grubuna sokan bir 
sanatçıdır. Scott La Faro'nun tempo 
formundan vazgeçerek serbest cazda basın 
oynadığı önemli rolü ön plana 
çıkartmasıyla ün yaptı. 

Gery PEACOCK 
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JOHN MCLAUGHLIN ve 

"MAHAVISHNU" ORKESTRASI 
JOHN MCLAUGHLIN'S 
"MAHAVISHNU" ORCHESTRA 
• 17.18.7.1986 • 21.30/9.30 pm • Spor ve Sergi Sarayı 

John MCLAUGHLIN, akustik gitar/acoustic guitar 
BUI EVANS, saksafon/saxophone 
Mitchell FORMAN, klavyeli çalgılar/keyboard 
Jonas HELLBORG, bas/bass 
Danny GOITLIEB, davul/drums 

Bu konser G0NEŞ GAZETESI'nin d�li 
katkılany/a gerçekleştirilmiştir. 

This concert has been realized thanks to a 
donation from GONEŞ Gazetesi. 



JOHN MCIAUGHLIN 
John Mcl.aughhn'in adı son 15 yılın en 
etkileyici enstrümantahstleri arasında 
yeralır. Kendi başına ve birçok önemh 
toplului)un, özellikle ünlü Mahavishnu 
Orkestrası'hın kurucusu ve yöneticisi 
olarak caz gitannı bugünkü düzeyine 
kavuşturmuş, doldı.ırdui)u plaklar zaman 
aşımına karşı koymuş ve caz albümleri 
arasında en ön sırayı korumuştur. 
1942'de Yorkshire'de d�an sanatçı, 
Graham Bond Topluluiıu'nda Ginger 
Baker ve Jack Bruce ile biraraya 
gelmeden önce profesyonel olarak 
lngihere'de küçük caz topluluklannda çaldı. 
Sanatçı bu sıralarda Georgie Fame, Wilson 
Pickett ve Pete Brown ile de çalışma 
olanailını buldu. 1%8'de sanatçıyı 
Londra'da dinleyen ve yeteneilinden 
etkilenen ünlü davulcu Jack de Johnetle 
onu, "Lifetime" toplulu!lunu kurmakta 
olan Tony Williams'a tavsiye etti. Ertesi yıl 
ABD'ye giden Mcl.aughhn bu toplulu!lun 
üyesi oldu. 
Amerikan cazıyla hemen uyum sa!llayan 
sanatçı Miles Davis Topluluiıu'na geçti ve 
"In a Silent Way", "Bitches Brew" ve 
"Uve Evil" adh büyük başan kazanan üç 
plak yaptı. Daha sonra Miroslav Vitous, 
Wayne Shorter ve Larry Coryell ile birhkte 
"Spaces" ve solo abümü "Devotion"nu 
doldurdu. "My Goals Beyond" adlı ilk 
akustik albümünden sonra Jerry 
Goodman (keman), Jan Hammer 
(klavyeli çalgılar), Billy Cobham (davul) ve 
Rick Laird (bas) 'i biraraya getirerek, 

müzikal anlatımıyla cazı yeni bir yaratıcılık 
alanına götüren ilk "Mahavishnu" 
Orkestrası'nın tohumlannı attı. 
1972-1974 yıllan arasında Mahavishnu 
Orkestrası, Miles Davis'in "Bitches Brew" 
ile icad ettiili caz-rock kavramını benimsedi 
ve bu kavramı öylesine popüler bir hale 
getirdi ki, topluluk çok kısa bir zamanda 
içinde "Caz-Rock dünyasının Beatle'lan" 
olarak anılmaya başladı. Yaratıcı, ateşh bir 
çalış, topluluk üyelerine sololannda canlılık 
ve geniş esnekhk sa!llarna, ritim grubunun 
güçlü destei:linde özenh bir d�açtan çalış. 
ve caz ile rockun en iyi unsurlarının 
kanşımını sa!llayan parlak bir müzikal 
yorum orkestranın özelliklerini meydana 
getirmektedir. Topluluiıun doldurduiıu 
ikinci albüm "Birds of Fire" ancak ve 
sadece Herbie Hanecek tarafından ulaşılan 
Amerikan Pop Ustesi'ndeki 15. sıraya 
çıktı. 
McLaughhn kendi başına yeni zeminler 
aramayı sürdürdü ve Carlos Santana ile 
yaptıi:lı "Love, Devetion and Surrender" 
albümü büyük olay yarattı. Daha sonraki 
yıllarda, Hint felsefesinin etkisi altında 
McLaughlin'in müziili daha düşündürücü 
ve huzur verici oldu. Kemana Jean-Luc 
Ponty ile, Michael Tibon-Thomas'ın 
yönettiili Londra Senfoni Orkestrası 
eşhilinde doldurduiıu "Visions of the 
Emerald Beyond" ve "Apocaiypse" pJaklan 
bu unsuru en iyi şekilde göstermektedir. 
1975'de Stu Goldberg (klavyeh çalgılar) ve 
Narada Michael Walden (davul)'in 
katılmalanyla yeni bir biçim alan orkestra, 

Güney Fransa'da yapılan Orange 
Festivah'ne katıldı. Ertesi yıl Hinili 
müzisyenler Hussein Zakit (vurma çalgılar) 
ve R.Shankar (keman) ile "Shakti" adlı 
toplului)unu kurdu ve Southampton 
Koleji'nde verdiili konserde banda alınan 
"Joy" ve stüdyoda kaydedilen "A Handful 
of Beauty" ve "Natural Elements" adlı 
albümleri piyasaya çıktı. 1980 yıllan 
başlannda "Fusion (erime)" ekolünün 
büyük aslan olan Billy Cobham, Carlos 
Santana, Chick Corea, Tony Williams, 
Stanley Clarke ve Jack Bruce ile biraraya 
gelerek "John MacLaughhn, Electric 
Guitarist" adlı, sanatçının stilindeki büyük 
bir deiıişiklii:li yansıtan pla!lını doldurdu. 
Elektrik müzik alanındaki deneyini yine 
akustik gitara dönüş takip etti ve önce 
"Belo Horizante", daha sonra da klasik 
piyanist Kctia Labeque ile "Music 

-Spoken Here" pla!lını yaptı. Aynı 
dönemde gitann dii:ler iki büyük devi 
Paco De Lucia ve Al Di Meola ile "Friday 
Night in San "Franciscd' ile "Passion, 
Grace and Fıre" albümleri yayınlandı. 
John McLaughhn, Pat Metheny 
toplulu!lundan aynlan Danny Gottlieb 
(davul) , son yıllarda Miles Davis ile 
çalışmış olan genç saksafoncu Bill Evans, 
Jonas Hellborg (bas) ve Mitchell Forman 
(klavyeh çalgılar)'ın katılmalanyla 
Mahavishnu Orkestrası'na yeni bir çehre 
verdi ve orkestra bu yeni biçimiyle tüm 
Avrupa'yı kapsayan bir tume yaptı. 
Montreux Caz Festivali'nde verdikleri 
başanlı konser olailanüstü bir ilgi gördü. 

1 1 1  
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İSTANBUL DEVLET OPERA VE 
BALESi ve V�ŞOVA pEVLET 
OPERASI SOLISTLERI 
ISTANBUL STATE OPERA AND 
BALLET and SOWISTS OF THE 
WARSAW STATE OPERA 
• 23, 25, 27.6.1986 • 21.30/9.30 pm • Topkapı Sarayı Müzesi 

WAMOZART 
SARAYDAN KIZ KAÇIRMA 
ABDUCTION FROM THE SERAGLIO 
Libretto 

Türkçeye Çeviren/ 
Translated by 
Orkestra Şefi/Conductor 
Sahneye Koyan/Directed by 
Koro Şefi/Chorus Master 
Orkestra ve Koro/ 
Orchestra and Chorus 

Konsertmayster /Konzertmeister 
Hepetitör /Repetiteur 
Dekor/Setting 
Kostüm/Costumes 

Belmonte 

Osman/Osmin 
Konstanze 

Blondehen 

Pedrillo 

Selim 
Reji Asistanı/Asst. Producer 
Kondüvit/Stage Supervisor 
Işık/Lighting 

Robert SATANOWSKIE 

: Christian Frederic BRETZNER-
Gottlob STEPHANIE 

: Nazım ENGİNAR 
: Robert SATANOWSKIE 
: Aydın GÜN 
: Gökçen KORAY 

: İstanbul Devlet Opera ve Balesi 
Istanbul State Opera and Ballet 

: Ergun TEKiNSON 
: Nurten Tezmen KOLÇAK 
: Acar BAŞKUT 
: Figen KOYUNOGW 

: Plotr WNUKOWSKI 
(Konuk Sanatçı/Guest Artist) 

: Attila MANİZADE 
: Zdzislawa DONAT 

(Konuk Sanatçı/Guest Artist) 
: Grazyna CIOPINSKA 

(Konuk Sanatçı/Guest Artist) 
: Plotr CZAJKOWSKI 

(I:<onuk Sanatçı/Guest Artist) 
: Omer SABAH 
: Asım G.KOZOL 
: Erdoğan PİŞKİN 
: Ertekin KULAN 

Aydın GÜN 

ROBERT SATANOWSKIE 
Varşova Operası Genel Müdürü, Sanat 
Yönetmeni ve birinci şefi olan sanatçı, 
1951 yılında konservatuvann şeflik 
sınıfından mezun oldu ve 1954-1958 
yıllan arasında Bydgos= (Polonya) Devlet 
Filarmoni Orkestrası Müzik Direktörü 
görevini yürüttü. 1958-1960 yıllan 
arasında D�u Berlin Komik Operası'nda 
ve Herbert von Karajan ile ihtisas yaptı. 
1960'dan itibaren iki yıl süreyle Chemnitz 
Operası ve Orkestrası Baş Sanat 
Direktörlüijü yapan Satanowskie 1%1'de 
Poznan (Polonya) Devlet Alarınonisi 
Genel Müdürü ve Sanat Direktörü oldu; 
bir yıl sonra da, yedi yıl yönettiili Poznan 
Oda Orkestrası'nı kurdu. 1%9 ile 1981 
yıllan arasında Polonya'daki çeşitli 
operalarda sanat direktörlüijü yapan 
sanatçı 1981'de Varşova Operası Gen�l 
Müdürü ile Sanat Direktörlüijü görevine 
getirildi. Opera çalışmalannı Berlin, Zürih, 
Oslo, Frankfurt, Viyana ve ABD'de de 
sürdüren sanatçı, Ankara 
Cumhurbaşkanlıijı Senfoni Orkestrası'nı da 
yönetti, Avrupa'nın çeşitli senfoni 
orkestralanyla konserler verdi ve plaklar 
doldurdu. 

ZDSIZLAWA DONAT 
Teknik Yüksek Okulu'nda eijitim gördüijü 
sırada Zofin Bregy'den şan dersleri alan 
sanatçı, daha sonra Ada Sari ve İtalyan 
Gino Bechi

. 
ile eijitim gördü. 1967'de 

Toulouse (Fransa) Uluslararası Şan 
Yanşması'nda Büyük Ödülü kazanan 
Donat, 197l'de Varşova Devlet Operası 
solistliijine atandı. 1972'den beri Münih 
Devlet Operası'nda çalışan sanatçı Milano 
La Scala, Napoli Teatro San Carlo, 
Viyana Devlet Operası, lDndra Covent 
Garden, New York Metropolitan 
operalannda sahneye çıktı. Colin Davis, 
Wolfgang Sawallisch, James l.evin gibi 
ünlü şeflerle orkestralar eşliijinde konserler 
verdi ve yedi kez Salzburg Festivali'ne 
katıldı. Avusturya ve lsviçre'de TV 
filmlerinde rol aldı, Viyana Filarmoni 
Orkestrası eşliijinde Mozart'ın "Sihirli Flüt" 
operasını plaija doldurdu. 

Gökçen KORAY 



AlTİlA MANİZADE 
Kıbns'ta d�an sanatçı istanbul Teknik 
Üniversitesi'ni bitirdi ve i.B. 
Konservatuvan'nda egitim 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, Selim ve Mustafa gibi rolleri 
başanyla yorumladı. Aynca Türk 
bestecilerinin eserlerini tanıtan konserler 
verdi. Sanatçı halen istanbul Devlet 
Operası solistidir. 

PIOIR WNUKOWSKI 
1982'de Varşova Müzik Akademisi'nden 
Prof. Kuninska-Opacka'nın sınıfından 
mezun oldu ve aynı yıl Beliini'nin 
"Sonnambula" operasındaki Elvino rolüyle 
sahneye çıktı. Henüz ögrenci iken 198l'de 
Polonya Opera Yanşması'nda ödül 
kazanan sanatçı Varşova Operası solislidir 
ve İtalya'da ihtisas yapmıştır. 

Grazyna ClOPlNSKA 

GRAZYNA CIOPINSKA 
198l'de Lodz Müzik Akademisi Şan 
Fakültesi'nden mezun oldu ve Grazyna 
Krajew ile de sahne sanatı eğitimi gördü. 
Aynı yıl Lodz ve Varşova Operalan'nda 
solist olarak sahneye çıktı. 

PIOIR CZAJKOWSKI 
Varşova Elsner Müzik Okulu'nda Z.Skwara 
ve W.Jarolus ile eğitim gören sanatçı, 
1978-81 yıllan arasında Szczecin, Lublin, 
Varşova Filarmonisi Oda Operası'nda 
çalıştı ve 198l'de Wroclaw Devlet Operası 
solisli oldu. Aynı yıl bu operanın Fransa 
tumesine katıldı. 1982'de Varşova Operası 
solistliğine atanan sanatçı opera 
repertuanndaki önemli rollerle sahneye 
çıktı. 

ÖMER SABAH 
İstanbul'da d�du ve lise ö!jrenimini 
Robert Kolej'de yaptı. Nihat Kızıltan, 
Matmazel Rosenthal, Ottavio Gallo ile şan 
çalıştı. Bursla gittiği Salzburg Müzik 
Akademisi'nde opera eğitimini geliştirdi. 
Sanatçı halen İstanbul Devlet Operası 
solistidir. 

Piotr CZAJKOWSKl 

Bu temsiUer ALEMDAR HOLDlNG A.Ş.'nin 
deyerli katklianyla gerçekleştirilmiştir. 

These performances have been realiz2d 
thanks to a donation from ALEMDAR 
HOLDING A.Ş. 

Piotr WNUKOWSKl 

Ömer SABAR 
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GüNE u . . .  
l l  

UNSU 

K SU 
Odun, kömür, gaz ve ... diğertert 
Alması dert, taşıması dert, depolaması dert. Üstelik hepsi 
ateş pahasıl Oysa güneş, gökyüzünde bedava! Güneş enerjisiyle 
yakıtsız, masrafsız sıcak su Günsu'da! 

Güneşli Türkiye'de Günsu kullanın, güneş enerjisinden 
yararlanın. Sıcak suyunuzu -bedava- sağlayın. 

GÜNSU <®>kalite belge/id ir. 

GÜNEŞ ... SU ..• GONSU 

c.unsu® "Güneş koliektörü" 

Oreticl : AYGAZ A.Ş. 
Büyükdere Cad. 1 45 

80300 Zincirlikuyu/Istanbul 
Tel: 166 44 00 - 1 72 1 1  87 

Telex: 26362 agaz tr 

Genel Da§ıbcı : KOÇTAŞ TIC. A.Ş. 
E-5 Karayolu Bostancı Kavşa!)ı 

81 1 1 0  Bostancı-Istanbul 
Tel: 355 55 49 - 358 62 01 - 357 07 39 
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İSTAN�UL �üyüK ŞEHİR 
BELEDIYESI TIYATROLARI 
ISTANBUL MUNICIPAL 
THEATRES 
• 21, 22, 23.6.1986 • 21.30/9.30 • Rumelihisan 

MEDEA 
Yazan/Wıitten by 
Uygulayan/Adapted by 
Türkçesi/Translated by 
Yöneten/Directed by 
Dekor Kostüm/ 
Setting and Costume by 
Müzik/Music 

Sütnine/Nanny 
Lala/Manservant 
I. Kadın/lst Woman 
II. Kadın/2nd Woman 
III. Kadın/3rd Woman 
Medea 
Kreon/Creon 
!ason 
Aigeus 
Genç Köle/Young Slave 
Nedimeler/Attendants 

Askerler/Soidiers 

Yardımcı Yönetmenleri 
Asst. Directors 

Dramaturg/Dramatized by 
Reji Asistanları/Asst. Producers 

: EURİPİDES 
: Robinson JEFFERE 
: Talat S. HALMAN 
: Arthur HOUSMAN 

: Martanne CUSTER 
: Patrick BYERS 

: Ani İPEKKAYA 
: Saltuk KAPI.ANGI 
: Gnlçin AKÇAY 
: Ayşegül YALÇIN 
: Bilkay TEKBEN 
: Çiğdem SELIŞIK 
: Aytaç YÖRÜKASI.AN 
: Burçin ORALOGW 
: Suphi TEKNİKER 
: Arif AKKAYA 
: Viidan TÜRKBAŞ 

Şule ERDAL 
: Cem DAVRAN 

Hakan GÜNER 
Yalçm DÜMER 
Fahri KINCIK 

: Beth BOSTIC 
Kahraman ACEHAN 

: Yıldmm TÜRKER 
: Cem DAVRAN 

Yalçm DÜMER 

Bu temsiller IŞIKLAR HOWING A.Ş.'nin 
de!Jer/i katkılany/a gerçekleştirilmiştir. 

These perforrnances have been realiııed thanks 
to a donation from IŞIKLAR HOWING A.Ş. 
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IRENE WORTH 
• 8. ll.7.ı986, • 2ı.30/9.30 pm 
• 9.7.1986 • ı8.30/6.30 pm 
• Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu 

LETIERS OF WVE AND AFFECfiON 
AŞK VE SEVGİ MEKTUPLARI 
• Princess Elizabeth, July ı548 

Prenses Elizabeth, Temmuz ı548 

• Prince Edward, December 5, ı546 
Prens Edward, 5 Aralık ı546 

• Alexander Pope to 
Lady Mary Wortley Montague, September ı, ı718 
Alexander Pope'dan 
Lady Mary Wortley Montague'ye, ı Eylül ı718 

• Theon to Theon his father, 2nd cent. Roman C.ll9 
Theon'dan babası Theon'a, 2. yüzyıl, Roma Takvim! ll9 

• Jonathan, ı979 

• Flaubert to lDuise Colet, ı846 
Flaubert'den lDuise Colet'ye, ı846 

• James Joyce to Nora Bamacle, August 29, ı904 
James Joyce'dan Nora Bamacle'a, 29 A�ustos ı904 

• Victor Hugo to Adele Foucher, October 20, 182ı 
Victor Hugo'dan Adele Foucher'ye, 20 Ekim ı821 

• Zelda Fitzgerald to Scott, Spring ı9ı9 
Zelda Fitzgerald'dan Scott'a, ı9ı9 llkbahan 

• Anthelme Brillat-Savarin to Jack, 1796 
Anthelme Brillat-Savarin'den Jack'a, ı796 

• Benjamin Franklin, June 25, ı745 
Benjamin Franklin, 25 Haziran ı745 

• Pliny to Tacitus, AD 79 
Pliny'den Tacitus'a, MS. 79 

• lsadora Duncan to Irma and Dougie, 
Berlin Central Hotel and Tashkerit, ı924 
lsadora Duncan'dan Irma ve Dougie'ye, 
Berlin Central Oteli ve Taşkerit, 1924 

• Sarah Bemhardt to Jean Richepin, ı883 
Sarah Bemhardt'tan Jean Richepin'e, ı883 

ARA/INTERMISSION 

• l.Drd Byron to Thomas Moore, Venice November 6, ı8ı6 
l.Drd Byron'dan Thomas Moore'a, Venedik 6 Kasım ı8ı6 

• Allegra to her father l.Drd Byron, 
Bagnacavallo, September 28, ı82ı 
Allegra'dan babası l.Drd Byron'a, 
Bagnacavallo, 28 Eylül ı82ı 

• From a friend's family paper, June ı88ı, New Mexico 
Bir aile dostunun ka�ıtlanndan, Haziran ı88ı, New Mexico 

• Anonymous sea captain to Benjamin Colman, 
Boston, Mass., January ı758 
İsmi bilinmeyen bir deniz kaptanından 
Benjamin Colman'a, Boston Mass., Ocak ı758 

• Maria Perkins to Richard Perkins, CharlottesviUe, Va., ı852 
Maria Perkins'den Richard Perkins'e, Charlottesville, Va., ı852 

• Spicer to Laura Spicer after the Emancipation 
Köleliwn kaldınlmasından sonra Spicer'den Laura Spicer'e 

• Mark Twain to Elsie Leslie, Hartford, Conn., October s: ı889 
Mark Twain'den Elsie Leslie'ye, Hartford, Conn., 5 Ekim ı889 

• Beatrix Potter to Noel Moore, 2 Bolton Gardens, ı890 
Beatrix Potter'den Noel Moore'a, 2 Bolton Gardens, ı890 

• Oscar Wilde to his wife, Edinburg, Tuesday December ı6, ı884 
Oscar Wilde'den kansına, Edinburg, Salı ı6 Aralık ı884 

• Oscar Wilde to Ada Leverson, Oakley Street, May ı895 
Oscar Wilde'den Ada Leverson'a, Oakley Caddesi, Mayıs ı895 

• Oscar Wilde to l.Drd AHred Douglas, 
72 Courtfield Gardens, May 20, ı895 
Oscar Wilde'den l.Drd Alfred Douglas'a, 
72 Courtfield Gardens, 20 Mayıs ı895 

• Chekhov to his wife Olga, Yalta November 27, ı903 
Çehov'dan kansı Olga'ya, Yalta 27 Kasım ı903 

• Chekhov to Konstantin Stanislavsky, November 23, ı903 
Çehov'dan Konstantin Stanislavsky'ye, 23 Kasım ı903 

• Einstein to President Roosevelt, August 2, ı939 
Einstein'dan Başkan Roosevelt'e, 2 A�stos ı939 

• lDuisa May Alcott to Sophia Ford, May ll, ı862 
lDuisa May Alcott'dan Sophia Ford'a, ll Mayıs 1862 

• Guy Bolton to "June", March 2,ı978 
Guy Bolton'dan June'a, 2 Mayıs ı978 

Bu program ilk kez New York Pierpont Morgan Kütüphanesi'nde, 
kütüphanenin arşivinde bulunan belgelerden hazırlanmışbr. 
Mektuplar insaniann samimiyet, küstahlık, tutku, erotizm, alay, 
trajedi, hayal kınklı�ı ve mizah gibi yönlerini yansıtmaktadır. Bu 
mektuplarda hepimiz, kendimizden birşeyler bulaca!lız. 

This programme originated at the Pierpont Morgan Ubrary in 
New York City and was devised from Jetters in the Ubrary 
archives. The Jetters reflect every aspect of the human 
condition, made up of irony, passion, sincerity, the erotic, 
mocking, tragic, disappointed and humorous. We find ouerselves 
in them. 

Bu gösteriler KOÇ-AMERlKAN BANK A.Ş.'nin 
defter/i katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

These perforrnances have realized thanks to a 
donation from KOÇ-AMERIKAN BANK A.Ş. 



IRENE WORTH 
1916'da doi)an sanatçı, Kalifomiya 
Üniversitesi'nde egitim gördü ve ilk kez 
1942'de New York'da "Escape Me Never 
(Benden Asla Kaçma)" adh piyeste Fenella 
rolüyle sahneye çıktı. Brodway'de ilk 
sahneye çıkışı ''The Two Mrs. Carrolls (Iki 
Bayan Carroll)'deki Cecily Harden ile 
oldu. Altı ay süreyle Elsie Fogerty ile 
egitim gördü. 1949'da Edinburg 
Festivali'ne ilk kez katıldı ve 1951'den 
itibaren de Old Vic (Londra) Tiyatrosu'nda 
çeşitli piyeslerde rol aldı. 1960'da New 
York Guild Gaııetesi Ödülü'nü aldı. 
"Shakespeare Festival" ve "Royal 
Shakespeare Theatre"da Shakespeare'in 
çeşitli eserlerinde oynadı ve 1964'de Royal 
Shakespeare Company ile dünya turuna 
çıktı. 1965'de tiyatro alanındaki çahşmalan 
ve ola{janüstü başarılanndan dolayı 
''Anoinette Perry" ve ''Tony" ödüllerini 
kazandı. 1966'da Evening Standard, 
1968'de Büyük Britanya "Variety Club" 
ödüllerini aldı. 197l'de Paris ve Iran'da 
tiyatro ö!:!rencileri için ihtisas kurslan 
düııenledi. 1975'de Jefferson, Tony 
ödüllerini aldı ve sanatçıya Kraliçe 
Elizabeth tarafından CBE (Commender of 
the British Empire) ünvanı verildi. 
Tiyatronun yanı sıra film çahşmalan da 
yapan Irene Worth 1958'de "Order to Kill 
(Öldürme Emri)" tilmindeki başanh 
yorumuyla Ingiliz F'ılm Akademisi'nin En 
Iyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü, 1953-54 yıb 
için Daily Mail Ulusal Televizyon Ödülü ile 
1967'de Whitebread Ingiliz-Amerikan 
O�anüstü Sanatçı Ödülü'nü aldı. 
1979'da, ismi Ünlüler Tiyatrosu'na ilave 
edilen sanatçı, 1985 yıbnda Türkiye 
televizyonunda gösterilen BBC yapımı 
"Coriolanus" dizisinde Volumnia rolünü 
oynamıştır. Juhan Bream, Ossian Ellis ve 
George Malcom ile şiir-müzik matineleri 
düııenleyen sanatçıya Tufts Üniversitesi 
Fahri Sanat Doktorlu1ju ünvanı verilmiştir. 
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BiLSAK TiYATRO ATÖLYESi, 
BEKLAN ALGAN 
BILSAK THEATRE WORKSHOP, 
BEKLAN ALGAN 
• 18, 19, 20.7.1986 • 18.30/6.30 pm • Aya İrini 

IABİRENT I (Karar Anı) 
IABYRINTH I (Moment of Decision) 

Ayla ALGAN, Beklan ALGAN, Cenan ALKAN, 
Haluk Şevket ATASEVEN, Sibel ATEŞ, �avaş AYKILIÇ 
Taner BARLAS, Emre BAYKAL, Deniz BILGESU, 
Hilmi B(JUJNMAZ, Prof. Cevat ÇAPAN, Metin DEN.İlz • 
Cana DÖLAY, Mehmet ERGEN, Şerif EROL, Alp GIRITLI, 
Figen GÖKBERK, Ahmet GÜNGÖREN, Line HATCHUEL, 
Arhan KAYAR, Erol KESKİN, Ceysu KOÇAK, �acit KOPER, 
Nihai KOLDAŞ, Ece OKAY, Osman SENEMOGUJ, 
Haluk ŞENSESLİ, Nazlı 10SUNOGUJ, 
Prof. Süleyman VELİOGUJ, Saygı YAGMURDERELİ, 
Ergüder YOLDAŞ. 

Bu gösteriler PROF/LO HOWING A.Ş.'n in 
de!Jerli katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 
These perfonnances have been rea1i2l!d thanks 
to a donation from PRORW HOLDING A.Ş. 
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TEATRO D'ARTE 
• 18. 20. 21 .7 . 19ı56. • 21 .30/9.30 pm 
• 19.7. 1986 • 18.30/6.30 pm 
• Atatürk Kültür Merkezi. Büyük Salonu 

CINECITTA' 
(İtalyanca/ln ltalian) 

Pier Benedetto BER1DLI ve Antonio CALEND.A:nın 
Müzikal Güldürüsü 
Musical Comedy of Pier Benedetto BER1DLI and 
Antonio CALENDA 

Yöneten/Directed by 
Sahne Düzeni/Staged by 
Kostüm/Costumes 
Özgün Müzik ve Düzenleme/ 
Original Music and 
Arrangement 

lşık/Lighting 
Koreografi/Choreography 

Pietro Titillo 
Mario Esposito 
Figüran/Walker-on, Ciccillo, 
Komutan Yard./2nd in 
Command 
Şehirli/Citizen, Oyuncu/Actor, 
Alessandrini 
Dino Doni, Oyuncu/Actor, 
Figüran/Walker-on 

Blasetti'nin Sekreteri/Secretary 
to Blasetti, Genç Dansçı Kız/ 
Young Daneing Gir! 
Alessandrini'nin Sekreteri/ 
Secretary to Alessandrini, 
Genç Dansçı Kız/Young 

: Antoino CALENDA 
: Nicola RUSERTELLI 
: Ambra DANON 

: Mario PAGANO 
German o 
MAZZOCCHETTI 

: Franco FERRARI 
: Alfredo GIRARD 

: Pietro DE VICO 
: Dino VALDI 

: Dodo GAGLIARDE 

: Alfredo GIRARD 

: Roberto 
BENCIVENGA 

: Maria CIOFFI 

Daneing Girl : Carla SIGNORIS 
Lucia : Nikki GAIDA 
Blasetti, Oyuncu/Actor : Virgilio QUAGLIATO 
Figüran/Walker-on, Komutan/ 
Commander, Tiyatro Bekçisi/ 
Guard of the Theatre 
Lorena Leda 
Tecla 

Piyano/Piano 

Kontrbas/Double Bass 
Bateri/Percussion 

: Tiziano PELANDA 
: Rosalia MAGGIO 
: Anna CAMPORI 

: Germano 
MAZZOCCHETTI 

: Antonio SCHIOPPA 
: Gaetaano Di PIETRA 

Yönetmen Yard./Asst. Director : Igea SONNI 
Ennio De 
DOMINICIS 

Sahne Düzeni Yard./Asst. 
Stage Designer 
Kostüm Yard./Asst. Costume 
Design er 
idareci/ Administrator 

: Paola BIZZARRI 

: Flora BRANCATELLA 
: Ernesto FORLINI 

Sahne Müdürü/ 
Stage Manager 
Kamera/Camera 
Elektrikçi/Eiectrician 
Terzi/Tailor 
Ses-Efekt/Sound and Effect 
Dekor Gerçekleştirme/ 
Serting Realizator 

Kostüm Gerçekleştirme/ 
Costume Realizator 
Ayakkabılar/Shoes 
Aksesuar 1 Accessories 
Peruk/Wigs 
Basın Bürosu/Press Office 

Sahne Fotoğraflani 
Photographies 
Organizasyon/Organization 

: Roberto AMBROSOLI 
: Gaetano PORCELLI 
: Mario BORGHESI 
: Angela VIGLINO 
: Andrea ROSSI 

: TEATROTECNICA
I.:AQUILA 

: ANNAMODE-Rome 
: POMPEI 
: RANCATI 
: ROCCHETTI 
: Simona BARABESI 

Dino TRAPPETTI 

: Tommasa Le PERA 
: Guiseppe BOMBA 

Bruno BüSCHETTI 

Bu temsiller MiLLiYET GtJZetecilik ve 
Matbaacı/ık AŞ.'nin değerli katkılanyla 
gerçekleştirilmiştir. 

These performances have been realized 
thanks to a donation from MiLLIYET 
Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ. 





Sanata 

Sayg1 . 
Duyan 
Teknolojinin 
Mükemmel 
U rünleri 

Müzik Seti/Televizyon 

NC bir CANKURTARAN Holding ürünüdür. 
Elektronikte ustün Japon teknolojisi. 



ÖZEL EMEKLiLİK SiGORTASI 

ŞARK SiGORTA T.A.Ş. Büyükdere Cad. Aygaz Han 80507 Zincirl ikuyu - iSTANBUL 
Telefon: Santral- 1 67 00 30 ( 1  O Hat) Hayat Servisi 1 72 42 7 4 



38 

İZMİR DOKUZ EYlÜL ÜNİVERSİTESİ 
TİYATRO BÖlÜMÜ 
DRAMA DEPARTMENT OF IZMIR 
NINTH SEPfEMBER UNIVERSITY 
• 4, 5.7.1986 • 21.30/9.30 pm • Taksim Sahnesi 

RESİMLİ OSMANLI TARİHİ 
IUl.JSTRATED OITOMAN HISlORY 
Yazan/Written by 
Yöneten/Directed by 
Müzik/Music by 
Dans düzeni/ 
Choreography by 
Şarkı Çalışmalani 

: Turgut ÖZAKMAN 
: Özdemir NUTKU 
: Hüseyin ÇEBİ 

: Tülin OGURMAN 

Songs Arrangement by : Müfit BAYRAŞA 
Dans Çalışmalan Yard./ 
Asst. Choreographer : İsmet ÖZER 
Sahne Tasanmı Soruml./ 
Stage Designer : Talay TOKTAMIŞ 
Işıklama Sorumlusu/ 
Lighting by 
Efekt So-rumlusu/ 
Effects by 

Vakıf 
Anlatıcı/Narrator 
Mahmure 

Orhan 
Hüsamettin 
Abdülaziz, V. Murat, 

: Cem DUYGUW 

: Murat TUNCAY 

: Levent UWKUT 
: Burteçin ZOGA 
: Gülçin YAŞAROGW

Hülya DOGAN 
: A.Murat ÖZCAN 
: Can ÖZBATUR 

Avni Paşa, Abdülhamit : Levent GÜNER 
Vehbi Molla, 
1. Hürriyetçi : Sedat ŞENOGW 
3. Hürriyetçi, 
Dr.Kapolyon, Fehim Paşa : Selçuk DİNÇER 
l.Görevli, 2.Hürriyetçi, 
2.Görevli 
3.Görevli, Nöbetçi, 
Mithat Paşa, 4.Görevli 

Dansçılar/Dancers 

: Hakan BOYAV 

: Nezih IŞITAN 

: Murat ÇOBANGİL 
Hülya D.KURAL 
ürkide ÇİVİCİOGW 
Mutlu POLAT 
Gülnihai PERŞEMBE 
Şuayıp ÜNSAL 
Yusuf KÖKSAL 
Gaye GÜNERDi 
Selçuk DİNÇER 
Fırat DEMİRAG 
Pınar ARAS 
Menekşe DELİKTAŞ 
Füsun ÖZARI 
Hakan BOYAV 
A.Murat ÖZCAN 

Pehlivanlar 1 Wrestlers 

Yönetmen Yardımcılani 
Asst. Directors 

Sahne Tasanmı/ 
Stage Design 

Giysi/Costumes 

Aksesuar/ Accessories 

Işıklama/Lighting 

Efekt/Effect 

Sahne Yetkilileri/ 
Stage Responsibles 

:· Fırat DEMİRAG 
Murat ÇOBANGİL 

: Nuray BAŞARAN 
Deniz ÜNAL 
Sedat ŞENOGW 
Ziihal TOPAWGW 

: Çimen KARAOSMANOGW 
lşıl SERMET 

: Nuray TERTEMiZ 
Günnur CENGiZ 

: Ayşe. ÖNDER 
Haluk IŞIK 

: Çimen KARAOSMANOGW 
Nuray TERTEMiz 
Ayfer SILAY 
Hakan DÜNDAR 
Mert ANMAÇ 

: Medine YAVUZ 
Ayşen OWCAK 

: Ayşe Gülcan YEGEN 
Süreyya KİLİM Cİ 

Bu temsiller PIYALE A.Ş.'nin de!Jerli 
katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

These performances have been realizıad 
thanks to a donation from P/YALE A.Ş. 













ALKIŞLAR DiNiP 
1 -11 ·- · .-. ll __ ___,.. . '� 

Vestel TSR 940 

PERDE KAPANDIGINDA 
UNUTMAYlN :  
FESTivAL � 

Vestel Diamond 51 ekran 

- VESTEL'DE SÜRÜYOR ... 
YIL BOYU ! 

Vestel Akai VHS , Vestel Ferguson TX 56 ekran 











MARIO MAYA 
Uluslararası bir üne sahip olan dansçı, koreograf, yönetmen ve 
besteci Mario Maya "jondd' stilinin koreografisini yapan ve 
yorumlayan en iyi sanatçılardan biridir. Mario Maya Güney ve 
Orta Amerika, Japonya'ya turneler yapmış, Wiesbaden, Venedik, 
Madrid, 1982 Edinburg, Perth (Avustralya} , Atina, Santander 
festivallerine; Madrid ve Sofya Uluslararası Dans Festivallerine, 
Çingene Müzigi ve Dansı Festivali ile Sevilla Flamenco Bienali'ne 
katilm ış; Sadlers Wells (Londra} , Paris "Theatre de Vi lle", New 
York Camegie Hall'da dans etmiştir. Aldıgı ödüller arasında 
Vicente Escudero Dans ve Koreografi Ödülü (Valladolid 1975}, 
Ulusal Dans Ödülü, Bulerias ve Alegrias Flamenco danslannı 
yorumlamada gösterdigi üstün başandan dolayı Kordaba'da 
yapılan 1977 Flamenco Sanab Yanşması'nda birincilik ve ikincilik 
ödülleri, 1984 Flamenco Sanab 2. Bienali'nde "Giraldilld' Dans 
Ödülü bunlardan ancak birkaçıdır. 
Kendisi de Granadalı bir çingene olan sanatçı çocukken, 
Granada'da çalışan İngiliz ressam Josette Jones'in dikkatini çekmiş 
ve Bayan Jones onun profesyonel dans egitimi görmesini 
saglamışbr. Bir süre Manolo Caracol ve Pilar Lopez'in İspanyol 
Balesi'nde çalışan Maya, daha sonra ABD'ye gitmiş ve dans dili 
ile dans yorumu konusunda ihtisas yapmış, 197l'de Carmen 
Mora ve Guito ile ünlü Madrid Üçlüsü'nü kurmuştur. 1974'de 
Flamenco Dans Tiyatrosu'na dogru ilk atilımı olan "Ceremonial" 
adlı yapıbnı sergileyen sanatçı o günden beri bu alanda kendine 
özgü stilini geliştirmeye devam etti. 

Bir çingene, dansçı, koreograf ve besteci olarak Mario Maya 
Flamencdnun kökenierini araştirarak "Jondd' stilinin güzelligini ve 
anlamını ortaya çıkartmaya gayret etti. O, çingene halkının yaşam 
biçimini yansıtan Flamencdyu soysuzlaşan turistik eglence 
tarzından ayırarak çagdaş dans dünyasına sokmuştur. Mario 
Maya, gösterilerinin büyük bir kültürel ve sosyo-politik anlamı 
oldugunu belirterek şöyle diyor: "Sahneledil:!imiz yapıtiann 
bazılannda, degişen toplum ihtiyaçlanna ayak uydurmak için 
Flamencdnun temeli olan tutsaklık, açlık, korku gibi ternalann 
işlenmesinden uzaklaşbk. .. Bir azınlıga özgü ayinsel bu tören 
birçoklan için kültürel bir olay haline geldi". 

149 











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

• •  

TU 
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Airbus lndustrie, . 
B.P.33, 31707 Blagnac, CEDEX, France. 





POURQUOI PAS/ 
NEDEN OLMASIN 
Müzik/Music 
Koreografi/Choreography 
Dansçı/Dancer 

: Peter ALLEN 
: Hubert HELLEU DES HAUBOIS 
: Hubert HELLEU DES HAUBOIS 

Gerçekten de neden olmasın! Oynamak, dansetmek, döne döne gitmek, kaymak, 
e�lenmek, müzigin kuca�ında çöreklenmek. .. Gıpta etti�imiz dansçının tek arzusu ve 
ı.evki gibi. . .  

ONE MORE SfEPS/ 
BİR ADlM DAHA 
Müzik/Music 
Koreografi/Choreography 
Dansçılar/Dancers 

: Bronski BEAT 
: Robert-Jose POMPER 
: Topluluk/The Company 

Dansçılar kendilerini ritme kapbrmış dansetmekten vazgeçmek istemiyorlar; giriyor, 
çıkıyor, tekrar geliyor, topaç gibi dönüyorlar .. . Dans ve müzikten çılgına dönmüşler. 

ARA/INTERMISS!ON 

LE PRIX DU PECHE/ 
GÜNAHIN BEDELi 
Müzik/Music 

Koreografi/Choreography 
Dansçılar/Dancers 

: •on Your Toes" 
1950 yıllanndan bir kayıt/ 
An old recording of 50's 

: Michael ASHlON 
: Mary LEYSEN 

Hubert HELLEU DES HAUBOIS 
Patrick VERITE 

1930'1u yıllar bir kabare ... Fahişeler, koruyuculan ve müşteriler ... Bir akşam bir beyefendi 
ilk görüşte bir kadına aşık olur. Bundan böyle, aynı kadını seven iki rakip erkegin 
meydana getirdigi kiSsik durumun çabucak gelişmesi için tüm şartlar mevcuttur. 
Merhametsiıı::e kötü sona d�ru ilerliyoruz . . .  

MESS AROUND/ 
ORTALlGI KARlŞTlRMA 
Müzik/Music 
Koreografi/Choreography 
Dansçı/Dancer 

: Ray CHARLES 
: Gigi CACIULEANU 
: Mervyn FRANCIS 

Ray Charles ve Nuguetre'nin müzi�inden serbestçe esinlenilen bir koreografik yapıt. Bu 
koreografi Uluslararası Vama Yanşması'nda Koreografi Birincilik Ödülü'nü almışbr. 
Gigi Caciuleanu'nun mizacıyla Ray Charles'in "Swing"inin birleşmesinden do�an zorlu 
teknik ve müzikal komediye bir göz atış! Ça�daş Fransız dansının temel unsurlannın 
gösterildigi bir yorum ustalı�ı. 

HARD AND SOFT / 
SERT VE YUMUŞAK 
Müzik/Music 
Koreografi/Choreography 
Dansçılar/Dancers 

FINAL/SON 
Müzik/Music 
Koreografi/Choreography 
Dansçılar/Dancers 

: Michael MASSER-Isaac HAYES 
: Steve DAVIS 
: Christiane SfURNICK 

Mervyn FRANCIS 
Hubert HELLEU 
DES HAUBOIS 
Emile PASOPOV 

: Aretha FRANKLIN 
: Michael ASHlON 
: Topluluk/The Company 

MICHAEL ASHTON, 
koreograf 
New York'da yaşayan dansçı ve koreograf 
Michael Ashton ünlü müzikal "West Side 
Story (Batı Yakası'nın Hikayesi)"nin 
koreografisini yaptı ve yönetti, aynı 
zamanda büyük başan kazanan 
Shenendoah! Boys and Dolls 
(Shenendoah! O�lanlar ve Bebekler)", 
"Camelot" ve "Oklahoma" müzikallerinin 
koreografilerini de yaptı. "Anything Goes 
(Herşey Gider)" ve "Nymph Errant (Avare 
Peri)" filmlerinde de dans etti. 1983'de 
"West Side Story"nin Avrupa tumesine 
katıldı. Münih, Montpellier ve New York'a 
ders vermek üzere davet edildi. Ashton bu 
ilkbaharda ünlü müzikal "Evita"yı New 
York'da yeniden sahneye koymuştur. 

GIGI CACIULEANU 
koreograf 
Ça�daş Fransız dansının en ünlü 
koreograflanndan biri olan ve Rennes 
Koreografi Merkezi yöneticili�ini yapan 
sanatçının yapıtlan Paris ve l...yon operalan, 
Wuppertal Dans Tiyatrosu, Hamburg 
Balesi, Cardiff Galler Ulusal Operası 
repertuarlannda yer almaktadır. 

ROBERT-JOSE POMPER 
koreograf 
Dansçı, koreograf ve egitmen olarak 
uluslararası bir karlyere sahip olan sanatçı 
Milane La Scala'da dans etmiş, Lyon, 
Roma, �deral Almanya ve Yunanistan'da 
ders vermiştir. Pomper en son koreografik 
yapıtlan olan "Percussion" ve "2 = 22"yi 
Yunan Ulusal Balesi için yapmıştır. Liliana 
Cavani'nin filmierindeki dans sahneleri de 
onun eseridir. 
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BADEN DEVLET TiYATROSU 
KARLSRUHE "DANZA VIVA" BALE TOPWWGU 
BADEN STATE THEATRE KARLSRUHE 
"DANZA VIVA" BALLET ENSEMBLE 
• 7,8.7.1986 • 21.30/9.30 pm • Açıkhava Tiyatrosu 

"CARMINA BURANA" 
Müzik 
Koreografi ve Dekor/ 
Choreography and Setting 
Bale E�tmeni/Ballet Master 
Bale Asistanı/Ballet Assistant 
Sahne Amiri/Stage Manager 

: Cari ORFF 

: Genninal CASADO 
: Andree MARLIERE 
: Yolande STRAUOO 
: Giulio RAGNOLI 

FORTUNA IMPERATRIX MUNDI 
(Dünyayı Yöneten Tabh) 

1 O Fortuna (Ey Talih) 
Fortuna/Tabh 
Rahipler/Monks 

II Fortuna plango vulnera . .  
(Kaderin darbeleri . .  ) 

PRIMO VERE 
(Ilkbahar) 

l l l  Veris !eta facies .. 
(Bahann mutlu çehresi) 

IV Omnia sol temperat 
(Şimdi güneş her yerde 
hüküm sürüyor . .  ) 

V Ecce gratum 
(Neşe yeniden d�uyor) 

UF DEM ANGER 
(Kırlarda) 

VI Tanz 
(Dans) 

: Christina SARU 
: Aorentina CRISfALI 

Paz MONTERO 
Barbara RAJSKA 
Anne FISCHER 
Ghislaine CACCIA 
�erica RINALDI 
Elizabeth HENRY 
Veronique LEFEBVRE 
Gabriela BRENNER 
Aina REIJERINK 
Claire BONZOM 
Carlos LAGUNll.LA 
Tadeusz MATACZ 
Pierre TAVERNIER 
Stephan FOURNIAL 
Pierre Andre PETIT 
Frank M.CAROOZO 
Bruno JOTREAU 
Ivan HATAIU.E 
Bemard Gll.LARDEAU 
Francis MEYLEMANS 
Andrei GOLESCU 
Marian TUPISCA 
Thomas LEHNHARf 

: Topluluk/The Company 

: Bika NITSCHKOFF 
Stephane DALLE 

: Stephane DALLE 

: Bika NITSCHKOFF 
Stephane DALLE 
ve Topluluk/ 
and the Company 

: Stephane DALLE 
ve Topluluk/and the 
Company 

VII Floret silva nobilis 
(Orman yeşeriyor . . .  ) 

Vlll Chramer, gip die varwe mir .. . 
(Satıcı, bana boya ver) 

IX Reie-Swaz hie gat umber 
(Dansa başlamak-Bu ne 
özgün bir dans) 

Chum, chum geselle min 
(Gel, gel bana sevdi�m) 

Swaz hie gat umber 
(Bu ne özgün bir dans) 

X Were diu werit alle min 
(Bütün dünyaya hakim 
olsaydım ... ) 

IN TABERNA 
Cfavema'da) 

XI Estuans interius 
(Içim öfkeyle titriyor) 

XII Olim lacus colueram 
(Bir zamanlar su 
üzerinde yaşardım) 

Xlll Ego sum abbas 
(Ben ünlü bir başrahibim) 

XIV In tabema quando sumus 
rravernada otururken) 

: Stephane DALLE 
ve Topluluk/ 
and the Company 

: Aorentina CRISfALI 
Francis MEYLEMANS 
Aina REIJERINK 
Andrei GOLESCU 
Bika NITSCHKOFF 
Tadeusz MATACZ 

: Topluluk/The Company 

: Aorentina CRISTALI 
Tadeusz MATACZ 

: Topluluk/The Company 

· : Topluluk/The Company 

: Stephan FOURNIAL 
ve Erkek Dansçılar 1 
and Male Daneers 

: Francis MEYLEMANS 
Carlos LAGUNll.LA 
Tadeusz MATACZ 
Pierre TAVERNIER 
Stephan FOURNIAL 
Pierre Andre PETIT 
Frank M.CAROOZO 
Bruno JOTREAU 
Ivan HATAILLE 
Bemard Gll.LARDEAU 
Andrei GOLESCU 
Marian TUPISCA 
Thomas LEHNHARf 

: Tadeusz MATACZ 
Carlos LAGUNll.LA 
Pierre Andre PETIT 
Andre GOLESCU 
Pierre TAVERNIER 
Stephan FOURNIAL 
Frank M.CAROOZO 
Thomas LEHNHARf 
Ivan HATAILLE 
Bemard Gll.LARDEAU 
Bruno JOTREAU 
Marian TUPISCA 

: Erkek Dansçılar/ 
Male Daneers 



COUR D'AMOUR 
(Aşk Bahçesi) 

XV Amor volat unique 
(Aşk çevremilde uçuyor) 

XVI Dies nox et omnia 
(Herşey bana cephe almış) 

XVII Stetit puelle 
(Küçük bir kız vardı) 

XVIII Circa mea pectora 
(Gö!İsümdeki iççekişler) 

XIX Si puer cum pueUula 
(Delikanlı ve sevgilisi) 

XX Veni, veni, venias 
(Gel, gel, bana gel) 

XXI In trutina 
(Terazide) 

XXII Tempus est iocondum 
(Vakit geldi. . . ) 

XXIII Dulcissime (Sevgilim) 

BIANZIFIOR ve/and HELENA 

XXIV Ave formosissima 
(Selam, güıeller güıeli) 

: Aorentlna CRISTALI 
Paz MONTERO 
Michele HARI 
Barbara RAJSKA 
Anne FISCHER 
Gabriela BRENNER 
Federica RINALDI 
Ellsabeth HENRY 
Alna REIJERINK 
Veronlque LEFEBVRE 
Ghlslalne CACCIA 
Clalre BONZOM 

: Plerre TAVERNIER 

: Aorentlna CRISTAU.I 
Plerre TAVERNIER 

: Carlos lAGUNIUA 

: Frank M.CARDOZO 
Andtel GOLESCU 
Marian TUPISCA 
Francis MEYLEMANS 
Tadeusz MATACZ 
ve Topluluk/ 
and the Company 

: Topluluk/The Company 

: Carlos lAGUNIUA 
Veronlque LEFEBVRE 

: Carlos lAGUNILLA 
Veronlque LEFEBVRE 
Ve Topluluk/ 
and the Company 

: Veronlque LEFEBVRE 
Carlos lAGUNILLA 
ve Topluluk/ 
and the Company 

: Carlos lAGUNIUA 
Veronique LEFEBVRE 
ve Topluluk/ 
and the Company 

FORTUNA IMPERAffiiX MUNDI 
(Dünyayı Yöneten Talih) 

XXV O Fertuna 
(Ey Talih) : Christlna SARU 

Florentlna CRISTALI 
Paz MONTERO 
Barbara RJASKA 
Anne FISCHER 
Ghislalne CACCIA 
Federica RINALDI 
Elisabeth HENRY 
Veronique LEFEBVRE 
Gabriella BRENNER 
Aina REIJERINK 
Clalre BONZOM 
Carlos LAGUNIUA 
Tadeusz MATACZ 
Plerre TAVERNIER 
Stephan FOURNIAL 
Pierre Andte PETIT 
Frank M.CARDOZO 
Thomas LEHNHART 
Ivan BAlAILLE 
Bemard GILLARDEAU 
Francis MEYLEMANS 
Andtel GOLESCU 
Marian TUPISCA 
Bruno JOmEAU 

Tüm insaniann acıda ve mutluluktaki kaderleri sonsuza dek 
dönecek olan "Kader Tekerlefİi"ne bafİiıdır. Yaşam kavgasındaki 
insanın ümidi de, sonbahardaki dO!İa gibi ilkbahann yeniden 
gelmesini beklemektir. "Carmina Burana" insaniann da dO!İa gibi 
ilkbaharda tekrardan yaşama dönmelerini, sevgi ve mutluluklannı 
paylaşan difİer insanlan aramalannı sergiler. 
Germinal Casade'nun sadece orijinal de1!il, aynı zamanda 
kendine özgü olarak niteleyebilecefİimiz stili balenin sadece 
danstan ibaret olmadıfİını, tam aksine yanyana ve içiçe 
hareketlerden, sahne, kostüm, müzik ve ışıktan meydana gelen 
bir bütün oldufİunu göstermektedir. 

ARA/INTERMISSION 
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M o s K o v A  K L A S i K 
İstanbul Festivali Çerçevesinde 

gösterilerini sunacak 
Moskova Klasik Balesi, 

Türk Ekonomi Bankası'nın 
bir kültür hizmetidir. 

TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. 

• 

B A L E S i  

• 



Within Your Reach ... 
For those who are doing business in the Middle 
East, there seeıns an endless gulf of language 
difficulties, trade regulations ete. 

If you want to span this gulf between Turkey and the 
Middle East, ARAB TIJRKISH BANK is the bridge 
within your reach. 

Arab Turkish Bank has the fınancial strength, the 
knowledge of markets and international banking 
experience and facilities with which to assist 
you in your business activities in the Middle East 
and to provide quick and effective solutions to 
your probleıns in: 

• Import-Export Financing and Documentation 
• Project Financing 
• Loan Syndication and Money Market Operations 
• Issuance of Letters of Guarantee ARAB TURKISH BANK 
e HEAD OFFICE Cumhuriyet Cad. 813-5. 80200 ElmadaQ. Istanbul. Turkey P.O.Box 380,80223 Şişli, Istanbul, Turkey Tel: 1 40 1 5  31·32, 148 92 4&-47 Telex· 27930 ARTU TR. 
e ISTANBUL CENTRAL BRANCH Cumhuriyet Cad. 8/1. 80200 ElmadaQ. Istanbul. Turkey P.O.Box 681. 80225 Şişli. Istanbul, Turkey Tel: 141 08 10 (5 1ines) Telex: 27820 TUAR 
e ANKARA BRANCH Cinnah Cad. No. 37. 06542 . P.O.Box 38, 06552, Çankaya, Ankara. Turkey Tel: 38 21 1!'>-16. 39 37 80-81 Tetex: 43297 ATB TR. 43619 ARPT TR 
e iZMIR BRANCH Gaziosmanpaşa Bulvan No. 10/A 35210 .P.O.Box 52. 35212 Alsancak. lzmir. Turkey Tel: 25 64 80-81, 25 68 34 Telex: 52 728 ATBI TR. 
e ADANA BRANCH Ziyapaşa Bulvan 14/A. 01130 .  P.O.Box 1 1 . 01321 Adana, Turkey Tel: 30901, 30967. 31148 Telex: 62107 ATBN TR. 





168 

CARWS DO CARMO 
FADO 
Lizbon Halk Şarkıları 
Folk Songs of Lisbon 

Antonio CHAINHO, gitar/guitar 
Jose Maria NOBREGA. gitar/guitar 

• 21.6.1986 • 22.6.1986 
• 21.30/9.30 pm • 18.30/6.30 pm 
• Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salonu • Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salonu 

CANOAS DO TEJO 
Tejo Nehri Kayıkları 

GAIVOTA 

Martı 

MOURARIA 
Lizbon'da eski bir mahalle 

MEN OR 

Min ör 

DOIS lONS 

İki Ses 

BAIRRO AL10 
Lizbon'da eski bir mahalle 

DUAS I.AGruMAS DE ORVALHO 
İki Çiğ Damlası 

O HOMEN DAS CASTANHAS 

Kestane Satıcısı 

OS PUlOS 
Çocuklar 

FADO DOS AÇORES 
Azor Adaları'ndan Bir Fado 

FADO LEZIRIA 
Bataklıklar Fadosu 

FADO TRANSMONTANO 
Kuzey Portekiz Fadosu 

FADO MENGUEI.A 

Külhanbeyin Şarkısı 

FADO ULTRAMAR 
Denizaşırı Ülkelerin Şarkısı 

USBOA MENINA E MOÇA 

Lizbonlu Genç Kız 

SOW DE GUITARRA 
PORTEGUESA 
Portekiz Gitarıyla Sola 

GAIVOTA 

Martı 

MAIOR-MENOR 
Majör-Minör 

POR MORHER UMA ANDORINHA 
Bir Serçe Öldü Diye 

AO GOSIO POPULAR 

Ortak Zevke Göre 

NO SE MORRE DE SAUDADE 

İnsan Hasretten Ölmez 

BAIRRO AL10 
Lizbon'da eski bir mahalle 

HOMEN NA CIDADE 
Şehirde Bir Adam 

FADO DO CAMPO GRANDE 

Lizbon'da Bir Mahalle 

OS PUlOS 

Çocuklar 

CANOAS DO TEJO 
Tejo Nehri Kayıkları 

USBOA MENINA E MOŞA 
Lizbonlu Genç Kız 

CARWS DO CARMO 
Annesi de ünlü bir "Fade" şarkıcısı olan 
sanatçı Lizbon'da do1jdu. Çocuklu1ju 
sanatçı ve yazariann yaşadı1jı Lizbon'un 
eski bölümü olan "Bairro Alto"da geçti. 
Şarkı söylemeye henüz çocuk yaştayken 
başladı ve Lizbon'daki lise e1jitiminden 
sonra lsviçre'de ticaret ve otelcilik ögrenimi 
gördü. Lizbon'a döndükten sonra baba 
mesle1ji olan otelcili1je başladı ancak 
amatör olarak şarkı söylemekten de asla 
vazgeçmedi. 
Maric Simoes'in ısran üzerine, annesinin 
şarkılanndan biri olan "Loucuro (Çılgınlık)" 
adlı Faddyu plll1ja doldurdu. Bu amatör 
çalışmanın kazandı1jı büyük başan üzerine 
1964'de ilk profesyonel p1111jı olan 
"Estranha Forma de Vida-Garip Bir 
Yaşam Biçimi" piyasaya çıktı. Sanatçı bu 
çalışmasıyla kişisel stilini ortaya koyarak 
"Fade" şarkı tarzına yepyeni bir anlayış 
getirdi ve o günden itibaren Carlos do 
Carmo'nun profesyonel karlyeri başlamış 
oldu; tumeler, konserler, radyo programlan, 
plak kayıtlan birbirini kovaladı. Sanatçı 
ünlü Portekizli ozan Ary dos Santes ile 
birlikte çalışarak, onun şürlerini besteledi ve 
bu işbirli1ji ezanın ölümüne kadar da 
sürdü. 
1976'da ülkesini "Eurovision"da temsil 
eden sanatçı, Sopot ve Reslock 
festivallerine kabldı. Meksika, Venezüella, 
Brezilya, ABD, Kanada, Federal Almanya, 
Hollanda ve Fransa'da konserler verdi. 
Carlos dÔ Carmo 1970'de "En Iyi Plak", 
1967, 1981 ve 1984'de "Basın", 1982 ve 
1983'de de "New People" Dergisi'nin 
ödülünü aldı. 
Carlos do Carmo bazan hüzünlü, bazan 
neşeli şarkılar olan "Fadd'yu ülkesinin 
sınırlan dışına çıkartarak bütün dünyaya 
tanıtan ve sevdiren sanatçılardan biri 
olmuştur. 

Bu konserler TEKFEN HOWING A.Ş.nin 
d� katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

Thes concerls have been realized thanks to a 
donation from TEKFEN HOW!NG A.Ş. 





İ.Ü.MUSİ�İ A!IAŞTI�!\1v�• 
MERKEZI MUDURWGU 
ISTANBUL UNIVERSITY 
MUSIC RESEARCH CENTRE 
• 25.6.1986 • 18.30/6.30 pm • Yıldız Saray Tiyatrosu 

TARİH İÇİNDE TÜRK MUSİKİSİ KONSERİ 
CONCERT OF TURKISH MUSIC 
THROUGH HISTORY 

Yöneten/Conducted by: Prof. Dr. Ayhan SONGAR 
Psk. Rahmi Oruç GÜVENÇ 

• Bu Bahçe 
Türkistan Şarkısı, oyunu 
Song and Play from Turkestan 

• Semavır Koydum Kaynarga 
idil-Ural Türkleri Şarkısı 
Song from "volga/Ural Turks 
Koro tarafından/by the Chorus 

• Hasret Şarkısı 
Türkistan Şarkısı/Song from Turkestan 
Solist/Soloist: Gülten URALLl 

• Sensiz 
Azerbeycan Türkleri Şarkısı 
Song of Azerbaijan Turks 
Solist/Soloist: Leyla OCAK 

• Küçelere Su Serpmişem 
Azerbeycan Türkleri Şarkısı 
Song of Azerbaijan Turks 
Solist/Soloist: Bünyamin AKSUNGUR 

• Yüksek Minare 
Kınm Türkleri Şarkısı/ 
Song of Crimea Turks 
Koro tarafından/by the Chorus 

• Cevri- Cefa 
Afgan Şarkısı/Song from Afghanistan 
Koro tarafından/by the Chorus 

• Dombra Alarnın 
Baksı-imaj Musiki öme!;ji · 
Music example from Baksı-imaj 
Koro tarafından/by the Chorus 

• Tansamalım 
Kazak Türkleri Şarkısı 
Song from Cossack T urks 
Koro tarafından/by the Chorus 

• Orenburg Şal'ı 
idil-Ural Türkleri Şarkısı 
Song from Volga-Ural Turks 
Solist/Soloist: Gülten URALLl 

• İmprovize-Pentatonic Deneme 
Pentatonic lmprovisation 

• Koracorga 
Eski Türklerde Tedavi Seansı 
Medical Treatment in the ancient Turks 

• Ceneşe 
Türkistan Şarkısı/Song from Turkestan 
Koro tarafından/by the Chorus 

• Anayurt Şarkı�.• 
Afganistan'daki Ozbek Türklerinden alınmıştır. 
Collected from the Uzbek Turks in Afghanistan 

ARA/INTERMISSION 

TÜRK TASAWUF MUSİKİSİ 
TURKISH MYSTICAL MUSIC 

• Allah Allah desem Allah 
idil-Ural Türkleri ilahisi 
Hymn from Volga-Ural Turks 
Solist/Soloist: Zeytune AKAY 

• Güzel Aşık 
Nefes/Hymn 
Söz/Wording by: Pir Sultan Abdal 

• Elhamdülillatı 
Nefes/Hymn 
Söz/Wording by: Yunus Emre 

TÜRK SANAT MUSİKiSİ 
CLASSICAL TURKISH MUSIC 
• Sultan-ı Yegah Peşrev 

• Sultan-ı Yegah Ağır Sernal 
Dede Efendi 
Solist/Soloist: Cihan SAYIN 

• Al Sazını Sen 
İsmail Hakkı Bey 
Sultan-ı Yegah Şarkı 
Koro tarafından/by the Chorus 

ANADOUJ-RUMELİ SERHAT VE 
KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ 
HEROIC AND WAR SONGS FROM 
ANAlOLlA AND EUROPEAN TURKEY 

• Yine de Şahlanıyor Aman 
Kolbaşının Yandım da Kır Atı 
Hicaz Türkü 

TÜRK ASKERi MUSİKİSİ 
TURKISH MILITARY MUSIC 

• Gafil ne bilir 
Mehter Musikisi/Mehter Music 
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TÜRK KLASİK VE TASAWUF MÜZİGİ KONSERİ 
CONCERT OF TURKISH CLASSICAL 
AND MYSTICAL MUSIC 
• 27, 28.6.1986 • 18.30/6.30 pm • Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu 

Sollst/Soloist 

Klasik Türk Sazlan Beşlisil 
Turkish Classical 
Instruments' Quintet 

Koro/Choir 

Konseri Sunan/ 
Presented by 

Metin Yazan/Text by 

: Ahmet ÖZHAN 

: Nihat DOGU kemençe 
Cüneyt KOSAL, kanun 
Doğan ERGİN, ney 
Abdi COŞKUN, tanbur 
Vahit ANADOll.J, kudüm 

: Ahat URUK 
Ayhan ÇAGLI 
Erdem TUNCAY 
İlhan YAZlCI 
Kaya ÖZDOGRU 
Koray SAFKAN 
Mehmet ŞAFAK 
Metin AKYOL 
Mithat ARISOY 
Recep ÇEVİR 

: Doğan BAVLİ 

: fi!thi 
KARAMAHMUTOGW 

Bu konserler TÜRK PETROL ve Madeni 
�lar T.A.Ş.'nin deyerli katkılanyla 
gerçekleştirilmiştir. 
These concerls have been realized thanks to a 
donation from TÜRK PETROL ve Madeni 
�lar T.A.Ş. 

I. BÖLÜM: 

HACI FAİK BEY'İN ESERLERİNDEN SEÇMELER 

Suphi Ezgi'nin Berefşan Usulünde Gerdaniye Peşrevi 

l .Zincir UsOlünde Gerdaniye Beste 
"Gelince vad-i visale bahaneler söyler 
O şah-ı kişver-i hüsün daha neler söyler" 

2.Aksak Semai Usulünde A�ır Semai 
"Beni sermest eden çeşminle ah ebruterin cana 

Cebininde nedir ol çifte çifte hiHerin cana" 

3.Yürük Semai UsOlünde Yürük Semai 
"Bülbül gibi her şam ü seher nalelerim var 
Beyhude değil, sen gibi bir gonca terim var-

II. BÖLÜM 

4.A�ır Aksak UsOlünde Hüzzarri Şarkı 
"Olsa alem reşk-i gülzar-ı irem 
Üstüne gül koklamam ey gonca-fem" 

5.Sengin Semai UsOlünde Hüzzam Şarkı 
"Gör halimi cana bana çeşmin neler etti 
Tir-i elemin ta ciğerimden güzer etti" 

6.Türk Aksa�ı UsOlünde Hüzzam Şarkı 
"Bir nev-civanın hüsn-ü cemali 
Gönlümde kaldı fikr-ü hayali" 

7 .CJ;�rcuna Usulünde Hicaz Şarkı 
"Ateş-i suzan-ı firkat yaktı cism-ü canımı 
Bir harab-abade döndürdil dil-i viranımı" 

8.Curcuna Usulünde Hicaz Şarkı 
"Benim halim firakınla yamandır 
İşim her dem figan ile amandır" 

9.Aksak UsOlünde Hicaz Şarkı 
•Aıemde ey serv-i serneo 

Canım da cananım da sen" 

ARA/INTERMISSION 

!.BÖLÜM 

Sazlarla MOsiki 

II. BÖLÜM 

Türk Tasavvuf Müzi�inden Seçilmiş Eserler 
Bendir: Tuğrul İNANÇER 



Bu yılki Uluslararası 14. Istanbul 
Festivali'nde sayın sanatsever 
izleyicilerimizle yine birlikte olmaktan 
mutluluk duymaktayız. Türk Klasik ve 
Tasawuf Müziiji sahasında "KLASIK 
TÜRK SAlLARI BEŞLISI" olarak altı 
yıldır sürdürdüijümüz etkin araştırma ve 
uygulamalanmızın yurtiçi ve dışında ilgi ve 
beijeni kazanması ve ayrıca saygıdeijer 
halkımızla, geniş sanat çevrelerinden 
gördüijümüz manevi destek, bu hizmeti 
coşku ile sürdürmede bizler için yeterli güç 
olmaktadır. Sanat yolunda 
amaçladıklanmızı gerçekleştirebiirnek için 
bir gönül topluluiju olarak çalışmaktayız. 
Türk Tasawuf Müziiji'nin engin 
repertuanndan derlediijimiz 1500 
civanndaki eserden 80 adedi, Türk 
Tasawuf Musikisi ve Falklorunu Araştırma 
ve Yayma Vakfı ile Yapı ve Kredi 
Bankası'nın deijerli ilgisiyle Türkçe ve 
Ingilizce kitap haline getirilmektedir. Konya 
Kültür ve Turizm Demeiji'nin katkılanyla 
Üçüncü Selim'in SUzidilara Makamı'ndaki 
Mevlevi Ayini'ni de plak ve kaset haline 
getirmiş bulunmaktayız. Yeterli maddi 
imkan saijlandıkça bu çalışmalanmıza 
devam etme karanndayız. Arzumuz klasik 
müziijimizin geleceije ses olarak intikalini 
saijlayabilmektir. 
Uluslararası 14. Istanbul Festivali içindeki 
bu yılki konserlerimili de, yine klasik 
musikimizin en seçme eserlerinden 
hazırlam� bulunmaktayız. Deijerli solistimiz 
Ahmet OZHAN ve diijer sanatçı 
arkadaşlanmızla birlikte gerek repertuar 
ve gerekse uygulama olarak deijerli 
izleyicilerimilin takdirlerine ulaşabilmek bu 
yıl da dileijimiz olacaktır. 

Klasik Türk Sazlan Beşiisi 

AHMET ÖZHAN 
1950 yılında Urfa'da do1jan sanatçı, 
1968'de Üsküdar Musiki Cemiyeti ile 
İstanbul Belediye Konservatuvan öijrencisi 
oldu. Bir yandan müzik bilgi ve 
tecrübesini geliştirirken, diğer yandan da 
sahne ve plak çalışmalan yapmış, filmler 
çevirmiştir. Halen TRT-Istanbul Radyosu 
Türk Sanat Müziiji solisti olarak görev 
yapan Ahmet Özhan, TRT'nin hazırladıijı 
"Hacı Arif Bey" ve "Aliş" televizyon 
dizilerinde başrolü oynamış, Asya ülkeleri 
Şarkı Yanşması'nda Türkiye'yi temsil 
etmiştir. Türk Klasik ve Tasavvuf Müziiji 
dalında en iyi solistler arasında yer alan 
sanatçı, müzik çalışmalannı yurtiçi ve 
dışında "Güldeste" ismiyle uyguladıijı sanat 
aijırlıklı konserler için yo1junlaştırmıştır .. 
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İ.Ü.DEVLET KONSERVATUVARI 
TÜRK MUSİKİSİ İCRA HEYETi 
TURKISH MUSIC ENSEMBLE OF 
STATE CONSERVATOIRE, 
ISTANBUL UNIVERSITY 
• 29.6.1986 • 18.30/6.30 pm • Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu 

Yöneten/Conducted by 
Sollst/Soloist 

Tanburi Büyük OSMAN BEY 
(1816-1885) 
DeliMzade İSMAİL EFENDi 
(1 797-1869) 

DeliMzade İSMAİL EFENDi 

Blmen ŞEN 
(1873-1943) 

ŞAKİR AGA 
(1 779-1840) 

Hafız Dede MEHMET zEKAi 
(1825-1897) 

DeliMzade iSMAİL EFENDi 

ARA/INTERMISSION 

KEMENÇE SOLO 

Nihavend Makamında Şarkılar 

H.Saadettln AREL 
(1880-1955) 

Lem'l ATI.I 
(1869-1945) 

Hacı ARiF BEY 
( 1831-1885) 

Tanburi CEMİL BEY 
(1871-1916) 

: Rıza RİT 
: İhsan ÖZGEN, kemençe 

Yegah Peşrevi 
Usul: Muhammes 

Beste 
"Bir haber gelmedi aram-ı dll-(1 canımdan" 
Güfte: Nazım 
Usul: Hafif 

Ağır Semai 
"'Plyale elde ne dem bezmine hablb gelir" 
Güfte: Nazım 
Usul: Aksak Semai 
Şarkı 
"Ne gülün rengini sevdim ne de bülbül sesini" 
Güfte: Besim Bey 
Usul: A�ır Aksak 
Ferahnak Yürük Semai 
"Bir dilbere dU dütükl mahbub-ı dlllmdlr" 
Usul: Yürük Semai 

Neva Şarkı 
"Yine bağlandı dU bir nevnlhale" 
Usul: Yürük Semai 
Tahir Şarkı 
-sen sana mecbur olmuşuro gel yavrucağım" 
Usul: Aksak 

Minimini Peşrev 
Usul: Yürük Semai 

Şarkı 
"Bin gül çıkarırdım sana kalbtmdeki külden" 
Güfte: Vasfiye Hanım 
Usul: Sengin Semai 

Şarkı 
"'Vücud Ikliminin sultanısın sen" 
Usul: Semai 
Şarkı 
Usul: Semai 

Bu konser GRlPIN LABORATUVARI-Necip 
Akar Holding A.Ş.'nin de!jerli katkılarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 
This concert has been realized thanks to a 
donation from GRIPIN LABORATUVARJ
Necip Akar Holding A.Ş. 



RlZA RİT 
1925 yılında Istanbul'da dogan sanatçı, 
çok genç yaşlarda müzige başladı.. 
Eczaalık Fakültesi mezunu olan Rıza Rit, 
1953 yılında Istanbul Belediye 
Konservatuvan'na ve Istanbul Radyosu'na 
ses sanatçısı olarak girmiş, 1978-1984 
yıllan arasında TRT Yönetim Kurulu'nda 
Türk Musikisi Temsilcisi olarak görev 
y_apmıştır. Sanatçı halen Istanbul 
Universitesi Devlet Konservatuvan Türk 
Musikisi Topluluk Şefi'dir. 
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Dr. NEVZAT ATLIG 
Babası süvari albayı, şarkı bestekan Nazmi 
Atlı�'ın görevli bulundu�u Sarayköy 
(Denizli)'de d�u. Musiki egitimine 
kemanla başladı. Istanbul Tıp Fakültesi'ni 
bitirip röntgen teşhis ihtisas! yaptı. 
Üniversite korosunda keman çaldı, sonra 
bu koronun şefi oldu. Istanbul Radyosu 
Türk Musikisi şefi@, Istanbul 
Konservatuvan !cra Heyeti şefli�i, Istanbul 
Radyosu müdürlü�ü (1954-1958) 
görevlerinde bulundu. Istanbul Radyosu 
Küçük Koro'sunu yönetirken 1963'de 
Mes'ud Cemil'in ölümü üzerine Klasik 
Koro'nun şefligine getirildi; 1976 yılına 
kadar aralıksız bu görevi sürdürdü. 
1969'da Milli Egitim Bakanlıijı Türk 
Musikisi Komisyonu kurulunca başkan 
seçildi ve bu komisyon Kültür Bakanlıijı'na 
devredilince de bu görevine devam etti. 
"1001 Temel Eser Komisyonu" ve TRT 
Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 

1976'da Kültür Bakanlıijı tarafından 
"Devlet Klasik Türk Müzigi Korosu" 
kurulunca koronun şefli�ine getirildi. Bu 
arada çeyrek yüzyıl devam ettigi 
I.B.Konservatuvan'ndaki Sanat Kurulu 
Başkanlıijı ve Türk Musikisi hocalıijından 
ayrıldı. 1981'de Kültür Bakanbijı'nın Klasik 
Türk Müzigi dalında Başan Ödülü'nü, 
1983'de Türkiye Kültür Vakfı'nın "Türk 
Kültürüne Hizmet" Ödülü'nü aldı. Aynı yıl 
'1\tatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurulu" üyeligine seçildi. 
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AYANGİL TÜRK MÜZİGİ 
ORKESTRA VE KOROSU 
AYANGIL TURKISH MUSIC 
ORCHESTRA AND CHORUS 
• 2.7.1986 • 18.30/6.30 pm • Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu 

Şef/Conductor 
So�stler/Soloists 

I. BÖLÜM/PART 

"DİNLE NEYDEN" 
• Gazi Giray Han (1554-1607) 

: Ruhi AYANGİL 
: Tahir Engin İÇÖZ, tenor 

Mahmut Ekrem VURAL, ney 

• Tanburi Cemil Bey (1871-1916) 
• Hüseyin Sadettin Arel (1880-1955) 

•GöNÜLDEN SESLER" 
Program Konser sırasında açıklanacaktır. 

II. BÖLÜM/PART 

-söYLE KİZ" 
• Refik Fersan (1893-1965) 
• Muhlis Sahahaddin Bey (1889-1947) 
• Kaptanzade Ali Rıza Bey (1881-1934) 
• Şeklp Ayhan Özışık (1932-1981) 
• Cevdet Çağla (1900) 
• Yesart Asım Arsoy (1900) 
• M.İhsan Özer (1961) 
• Fırat Kızıltuğ (1935) 



'�YRILIKLARDAN ŞİKAYET EDEN NEY" 
Banş Yılı'na yüzyıllar öncesinden 
Hz.Mevlana'nın mesajını taşıyan anlamlı bir 
"Banş Simgesi" oldu. 
Neyzen M.Ekrem Vural bu kutsal mesajı 
günümüze netesi ile aktanrken, Tahir 
Engin İçöz de "GÖNÜLDEN SES"Ienerek 
"Müzik Ayırmaz, Birleştirir" diyor. 
Ayangil Türk Müziiji Orkestra ve 
Korosu'nun ça1jnsı bu yıl Ankara'ya ulaştı 
ve musikimizin bu iki yetkin sanatçısını 
Banş Yılı'nda uluslararası sevgiye ve birll1je 
arma1jan etti. "YAŞASlN BARIŞ, 
YAŞASlN MÜZIK!" 

ROhi AYANGİL 

RUHi AYANGİL 
İstanbul'da do1jan ve 10 yaşı_ı:ıda kanun 
çalmaya başlayan Ayangil, l.U.Hukuk 
Fakültesi'ni bitirdi. Kısa sürelerle Hüsnü 
Anıl ile kanun, Necdet Varol ile nazariyat 
ve daha sonra da Cemal Reşit Rey ile 
piyano ve armoni çalıştı. 1972-1981 yıllan 
arasında B.Ü.Türk Müzi1ji Kulübü 
Korosu'nu yönetti ve aynı üniversitede 
karşılaştırmalı Türk Müzi!ji Teorisi dersleri 
verdi. Yurtdışında Hollanda, Sovyetler 
Birlliji ve Polanya'da konserler yöneten 
Ayangil, Hasan Ferit Alnar'ın Kanun 
Konçertosu'nu besleeinin ölümünden 
sonra (Ainar'ın dışında) Istanbul Devlet 
Senfoni Orkestrası eşllijinde ilk kez 
seslendirdi. Bir kanun metodu hazırlayan 
ve beste çalışmalan da yapmakta olan 
Ruhi Ayangil, halen I.O.Devlet 
Konservatuvan Türk Müzi!ji Toplulu!ju'nda 
kanun sanatçısı ve İ.T.ÜTürk Musikisi 
Devlet Konservatuvan'nda ögretim 
görevllsidir. 

TAHiR ENGiN içöz 
1944 yılında Van'da do1jan sanatçının 
müzikle olan ilgisi ilkokul sıralannda 
başladı. Yüksek ögrenimini Ankara'da 
tamamlayan İçöz 1966 yılında TRT sanatçı 
sınavını kazanarak Ankara Radyosu'na girdi 
ve Ruşen Kam, Vecihe Daryal, Turhan 
Toper, Ferit Sıdal, Selami Bertu!j, İlhan 
Baran, Cengiz Tanç, Saadet ikesus ve 
Muammer Sun ile repertuar, nazariyat ve 
şan çalıştı. Aynca Mustafa Erses ve Bekir 
Sıtkı Sezgin'den de çok yararlanmıştır. 
1977'de TRT Müzik Dairesi Ço1jaltma ve 
Arşiv Müdürlü1jü görevini yürüten sanatçı 
radyo ve televizyoncia yaptı1jı solo 
programlarla dikkat çekmiş ve kendisine 
güçlü bir icracı olarak yer yapmıştır. 
Sanatçı Kıbns, Suudi Arabistan, Cezayir ve 
Yunanistan'da konserler vermiştir. 

MAHMUT EKREM 
VURAL 
1940'da Urfa'nın Halfeti kazasında do1jan 
Vural, 1959'da Ankara'ya gelerek Neyzen 
Tevfik'in ögrencisi Neyzen Şevki 
Sevgin'den ders aldı. Daha sonra Selami 
Bertu1j, Niyazi Sayın, İsmail Baha 
Süreisan ve Necdet Yaşar ile çalışma 
imkanını buldu. Birçok ney ve saz 
sanatçısı yetiştiren Mahmut Ekrem Vural 
halen TRT Ankara Radyosu Türk Müz@ 
Şube Müdürü görevini sürdürmektedir. 
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İSTANBUL TÜRK MUSİKİSİ KÜLTÜR 
VE SANAT MERKEZi KONSER GRUBU 
ISTANBUL CULTURE AND ART 
CENTRE TURKISH MUSIC GROUP 

1 

• 3, 5.7.1986 • 21.30/6.30 pm • Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu 

Yöneten/Conducted by: Necdet VAROL 

I. BÖLÜM 

Klasik, Neo-klasik, Romantik ve Şarkı dönemlerine ait eserlerden seçilmiş 
örnekler, koral olarak ve koro eşll�inde sololar hallnde uygulanacaktır. 

Il. BÖLÜM 

Enstrümantal bazı örneklerle, günümüz bestecilerinden seçkin eserler 
solistler geçidi düzeyinde seslendirilecektir. 

III. BÖLÜM 

Türk Musıkisi'nin neşeli, hareketli, dinamik, fantezi ve modem eserleri ve 
ileriye yönelik bazı çalışma ve uygulamalar sunulacaktır. 

Bu konserkr TERCUMAN Gazetedlik. ve 
Matbaacıhk A.Ş.'nin deyerli katkılanyla 
gerçekleştirilmiştir. 

This concerts have been reali21ed thanks to a 
donation from TERCUMAN Gazetecilik ve 
Matbaacı/ık A.Ş. 



NECDET VAROL 
1927'de Istanbul'da d�an Necdet Varol 
müzik egitimini l.B.Konservatuvan ile Ileri 
Türk Musikisi Konservatuvan'nda yaptı ve 
udi-bestekar Fahri Kopuz, tanburi- bestekar 
Kemal Batanay, tanburi- bestekar Mesut 
Cemi! Tel, Müzikolog-Bestekar Hüseyin 
Saadettin Arel, Araşbrmacı-Müzikolog 
Prof. Kurt Reinhard ve Çek müzikolog- şef 
Dr. Kubiçka ile çalışb. Profesyonel sanat 
hayatına 1949'da Istanbul Radyosu'nda 
başlayan sanatçı 1956 yılında lzmir 
Radyosu Müdürlügü ile Basın�ayın ve 
Turizm lzmir lı Temsilcisi görevlerine 
atandı. 1961 yılında uluslararası kültür 
faahyetleri anlaşmasıyla Ba�dat Güıel 
Sanatlar Enstitüsü'nde kanun, nazariyat ve 
solfej dersleri verdi. 1965'de Batı Berhn 
Serbest Üniversitesi, "Prusya Krallı� Vakfı 
Müzik Enstitüsü ve Mukayeseh Dünya 
Müzikleri Enstitüsü"nde seri ltt>nferanslar 
ve uygulamalı müzik dersleti verdi. 
1972-1980 yıllan arasınd,a "Türk 
Bestedleri, Müzik Sözij Yazarlan, 
Editörleri" Genel Başkanlıgı yaptı, Kültür 
Bakanlıgı Kültür ve Sanat ŞOrası Türk 
Musikisi Komisyonu üyehgine seçildi. 
1975, Uluslararası lU. Istanbul Festivah'nde 
Topkapı Sarayı ile Rumehhisan'nda 
"Istanbul Korosu" konserlerini yöneten 
Necdet Varol, 1976'da Istanbul Devlet 
Türk Musikisi Konservatuvan kuruluş 
çalışmalarına katıldı ve Yönetim Kurulu ile 
öijretim üyehgi görevlerinde bulundu. 
1982'den beri ITO Türk Musikisi Devlet 
Konservatuvan ö1jretim görevlisi olan 
Varol, 1985'de "Çocuk ve Gençhk 
Korosu"nu kurdu. Uygulamalı Türk 
Musikisi Nazariyatı, Türk Musikisi Solfeji, 
Kanun Metodlan, Türk Bestedieri ve Türk 
Çalgılan, Türk Musikisinde Analiz ve 
Yorum Esaslan konusunda kitaplar 
hazırladı. 

Istanbul Türk Musikisi Kültür ve Sanat 
Merkezi Konser Grubu, !TO Türk Musikisi 
Devlet Konservatuvan mezunlan ve 
yüksek sınıf öijrendlerinden oluşmaktadır. 
Toplulu�a aynca !.B. Konservatuvan 
mezunlan ile Istanbul Üniversiteleri 
ö1jrencileri, Istanbul Türk Müzigi demekleri 
üyeleri ve bazı radyo sanatçılan da, 
kuruluşlan temsilen, misafir sanatçı olarak 
katılmaktadır. Kurumlaşma hazırlıklan 
sürmekte olan Istanbul Türk Musikisi 
Kültür ve Sanat Merkezi egitim-araşbrma 
ve konser amaçlıdır. Yaş ortalaması 22-23 
olan Konser Grubu 35-40 kişihk bir 
kadroya sahiptir. 
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TRT-İSTANBUL RADYOSU 
YURTTAN SESLER TOPWWGU 
TRT-ISTANBUL RADIO TURKISH 
FOLK SONGS ENSEMBLE 
• 6.7.1986 • 18.30/6.30 pm • Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu 

Yöneten/ 
Contucted by:Yücel PAŞMAKÇI 

I. BÖLÜM/PART 

• Binboğa Avşarlanndan derlenen 
Aşık Halil'in bir Deyişi 
"Gökte uçan huma kuşu 
Ne bilir dalın kıymabn" 
Koro tarafından/by the Chorus 

• Balıkesir Türküsü 
"Ayva çiçek açmış 
yaz mı gelecek" 

Koro tarafından/by the Chorus 

• Kırşehir'den Bozlak 
"Kalkb göç eyledi avşar elleri" 
SoUst/Soloist: Ümit TOKCAN 

• Manisa dolaylannın 
bir Samah Havası 
"Armut Ağacı" 
Koro tarafından/by the Chorus 

• Orta Anadolu Türküsü 
"Pınarbaşı burma burma" 
SoUst/Soloist: Ülkü BEŞGÜL 

• Ankara Türküsü 
"Fidayda" 
Koro tarafından/by the Chorus 

• Davul Zuma ile Oyun Havalan 
SoUst/Soloist: Binali SELMAN 

l l .  BÖLÜM/PART 

• Erzincan Türküsü 
"Şu Yüce dağlara 
duman kaplamış" 

"Yarim senden ayrılalı" 

"Çıkar yücelerden 
yumak yuvarlar" . 

SoUst/Soloist: Turan ENGIN 

• Deyiş 
"Bugün bayram günü derler' 

Gurbet Havası 
"Ali Bey" 

Azeri Türküsü 
"Bayram gelir elimize" 
Solist/Soloist: Tülin BERBERGİL 

• Muğla Türküsü 
"n!rahi" 

Konya Türküsü 
"Eimalann yongası" 

Eskişehir Türküsü 
"Odam kireç tutmuyor' 
SoUst/Soloist: Şahin GÜLTEKiN 

l ll .  BÖLÜM/PART 

• Nevşehir Türküsü 
"Çekmecenin Perçini" 
Koro tarafından/by the Chorus 

• Ankara Türküsü 
"Gelmemiş dünyaya 
sen gibi nazik" 

SoUst/Soloist: Ömer ŞAN 
ve Koro/and Chorus 

• Kırşehir Türküsü 
"Evlerinin önü bulmır sokusu" 
SoUst/Soloist: Şakir Ö.GÜNHAN 
ve koro/and the Chorus 

• Orta Anadolu Türküsü 
"Dereboyu gidelim Naciyem" 
SoUst/Soloist: Soner Özbilen 
ve koro/and Chorus 

Halk Oyunlan ekipleri ve 
Oyun Havalan 
Folk dance groups and 
folkdance tunes. 

YÜCEL PAŞMAKÇI 
1935 yılında Istanbul'da d�an Yücel 
Paşmakçı'nın halk müzigine olan ilgisi 
1951 yılında lise e�itimi sırasında ba�lama 
çalarak başladı. 1954 yılında Istanbul 
Radyosu'nda stajyer sanatçı olarak 
çalışmaya başladı ve 7 yıl 
l.B.Konservatuvan'nda Halk Müzigi !cra 
Heyeti'nde görev yapb. Istanbul Radyosu 
ve Müzik Dairesi Başkanlı1jı'nda Halk 
Müzigi Müdürlü�ü de yapan Paşmakçı 
halen !Tü Türk Musikisi Devlet 
Konservatuvan �etim görevlisidir. 



TURAN ENGİN 
1938'de İstanbul'da doijan ancak aslen 
Erzincanlı olan Turan Engin halk müzigine 
ailesinden gelen sevgiyle ll yaşında 
başladı, daha sonra baglama dersleri aldı. 
1958 yılında Istanbul Radyosu'na Yöre 
Sanatçısı olarak katıldı. Turan Engin 
1967'den beri Istanbul Radyosu Yurttan 
Sesler Toplulugu'nda kadrolu sanatçı 
olarak görev yapmaktadır. 

TÜLİN BERBERGİL 
196l'de İstanbul'da doijdu. 1978'de İTÜ 
Türk Musikisi Devlet Konservatuvan'na 
sirdi, 1982'de mezun oldu. Aynı yıl 
Istanbul Radyosu sınavını kazanarak Türk 
Halk Müzi�i sanatçısı olarak göreve 
başladı. 

ŞAHİN GÜLTEKiN 
1937'de Tokat'ın Zile kazasında doijdu. 
Orta ve lise e(İitiminden sonra İstanbul'a 
selerek I.B.Konservatuvan'na girdi. 196l'de 
Istanbul Radyosu ile I.B.Konservatuvan'nda 
profesyonel olarak çalışmaya başladı. 
Halen her iki kurumda da görevini 
sürdürmektedir. 
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EL MALAGUENO 
FLAMENCO ÜÇI.ÜSÜ / TRIO 
• 14 .7 .1986 • 18.30/6.30 pm • 16.7.1986 • 21.30/9.30 pm 
• Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salonu 

•ARTE FLAMENCO" 

El Malaguefıo, gitar/guitar 
Marina Cano, gitar/guitar 
Nena, Flamenco şarkı/ 

Cante Flamenco 

Bu konserler HALK SIGORTA TAŞ'nin 
d�/i katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

These concerts have been realizıed thanks to a 
donalion Ironi HALK SIGORTA A.Ş. 

EL MALAGUENO 
El Malaguei'ıo için gitar bir "aile 
hastalı!:Jı"dır. Güney İspanya çingenesi olan 
ailesinden ö!:Jrendi!:Ji Flamenco sanatının 
temel unsurlan ile kişisel yetenegini 
birleştirerek kendine özgü yepyeni, 
alışılmamış, saf stilini oluşturmuştur. Cano 
ailesi Malagalı'dır. El Malaguei'io önce 
babasının gitanyla, çingeneler arasında 
büyük bir üne sahip olan yetenekli 
amcasını taklit etmeye başladı. A!:Jabeyi 
Marine da onun yetişmesinde yardımcı 
oldu. El Malaguei'io Fransa'da yapılan 
çingene dü!:Jün ve vaftizlerinden veya 
Saintes Maries de la Mer'deki çingene hac 
ziyaretleri gibi bu toplum için büyük önemi 
olan toplantılardan esiniendi ve böylece 
sanatını gösterme olana!:Jını buldu. El 
Malaguei'ıo solo olarak ve a!:Jabeyi ile "LDs 
Hermanos Malaguei'ıo (Malagueno 
Kardeşler)" adı altında konserler vermeye, 
stilini ve inanılmaz ustalı!:Jını göstermeye 
başladı. Sanatçı 10 yıldır Fransa, İspanya, 
İsviçre ve di!:Jer Avrupa ülkelerinde 
Flamenco sanatının en usta 
yorumculanndan biri olarak başanlı 
konserler vermektedir. 

FLAMENCO 
Bugüne dek yaratılan en ateşli ve içten 
müzik Flamenco ça!:Jımııda ünlü besteci 
Manuel de Falla ve şair Frederico Garcia 
lDrca sayesinde tanınmış ve de!:Jer 
kazanmıştır. 
Flamenco'nun Güney Ispanya'da ortaya 
çıkmasının kaynaklan tam olarak 
bilinmemektedir: Avrupa, Arap ve Hind 
müzik yapılaoyla çok yakın ve garip bir 
ilişkisi oldu!:Ju bir gerçektir. Ünlü İspanyol 
müzikçisi Manuel de Falla, Flamenco'nun 
bazı tarihi unsurlar etkisinde meydana 
geldi!:Jini söyler: ''Araplann İberik 
Yanmadası'nı istilası, Bizans ilahilerinin 
İspanyol Katelik kiliseleri tarafından 
devralınması ve yaratıcı olarak da 
do!:Judan gelen çingene topluluklannın 
Endülüs'e yerleşmesi" .. FlamencQ 
ispanya'nın en güneydeki ili Endülüs'te, 
di!:Jer deyimiyle Andalucia'da meydana 
gelmiştir. Ispanya'nın öteki bölgelerinde 
ömegin Catalania, Valencia, Asturia, 
Navarra illerinde halk müzikleri ayn bir 
karaktere sahiptir. Bir "Jota", bir 
"Pasadoble", bir "Bolerro'', Flamenco'ya . 
dahil edilemez.. Flamenco'nun do!:Juşunda 
büyük rol oynayan ırk, çingene ırkı 
Hindistan'dan bütün dünyaya yayılmıştır. 
9. yüzyılda dalgalar halinde göçe 
başlayan, ll ve 12. yüzyıllarda İspanya'ya 
gelen çingenelerin Hint tipine olan 
benzerli!:Ji çok belirgindir: Başka ırklarla 
kanşmamış olanlar kara gözlü, kara saçlı, 
orta boylu, esmer tenli ve burunlan yassı 
veya ince gaga şeklindedir. Dilleri 
Hindistan'da konuşulan Sanskritçe'ye 
benzemekle beraber yaşadıklan ülkelerin 
dilinden kelimeler almışlar, müzikleri de 
yine yaşadıklan ülke müzigine göre 
degişmiştir. Çingeneler Ispanya'ya 
geldikleri zaman Endülüs Arapların 
hakimiyetindeydi. lberik Yanmadası'nı 800 
yıla yakın ellerinde tutan Araplar 
uygarlıklannın parlak bir devrini 
yaşıyorlardı. Endülüs'ün çekici kenti 
Sevilla'da müzik kültürü çok yüksekti ve 
do!:Judan gelen bir başka ırkın, Yahudilerin 
müzi!:Jin gelişmesindeki etkileri büyüklü. 
Çingeneler, bu do!:Ju ırkının insanlan 
kendilerini yabancı bir ortamda 
hissetmediler. Dünyanın her tarafında, 
hatta Ispanya'nın di!:Jer bölgelerinde bile 
güven vermeyen, kovulan bu kavim 
Endülüs'e memnuniyetle kabul edildi. 
Dillerinde kendilerine "Doma" yani çalgıcı 
diyen ve bu ismi taşımaya hak kazanan 
çingeneler Flamenco müziginin gelişmesini 
çalışlanyla, oynayışlanyla, yorumlaoyla 
yönettiler. Arap ezgileriyle İspanyol ritmini 
kaynaştırdılar .. . Büyük düşünür Unamuno 
Ispanya'daki çingene etkisinin sekizyüzyıl 
süren Arap hakimiyetinin etkisinden bile 
fazla oldu!:Junu ileri sürer. Flamenco yalnız 
bu esrarlı, ba!:Jımsızlı!:Jını seven ırka has 
olsaydı, Macaristan, Rusya ve di!:Jer 
ülkelerin çingene müzigiyle aynı olması 
gerekirdi. 1492 yılında Araplar 
Ispanya'dan kesin olarak kovuldular ve bu 
arada meslek sahibi olmayan çingeneler 
de sürüldü. 12. yüzyılda çeşitli İspanyol 
şehirlerinde çingeneler için "Ghetto''lar 
yapıldı. Bir çeşit toplama kampını andıran 
bu yerlerde, bu esmer ırk çalışmaya 
zorlanıyordu. 1 783'den sonra çingenelere 
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ÜSKÜDAR MUSİKİ CEMİYETİ 
ÜSKÜDAR TURKISH MUSIC ASSOCIATION 
• 17.7.1986 • 21.30/9.30 pm • Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu 

Şef/Conductor: Şeref ÇAKAR 
Sollst/Soloist : Inci ÇAYIRLI 

I. BÖLÜM 

Buhurizeide Mustafa 
İTRİ EFENDi 
(1640-1712) 

Ama KADRİ EFENDi 
(?-1650) 

tsrnail DEDE EFENDi 
(1778-1846) 

Zekai DEDE EFENDi 
(1825-1897) 

Tanburi MUSTAFA ÇAVUŞ 
(1682-1745) 

ARA/INTERMISSION 

Il. BÖLÜM 

İnci ÇAYIRLI Hepertuan 

ZAHARYA 
(? - 1740) 

Tab'ı MUSTAFA EFENDi 
(1705-1770) 

Emin ONGAN 
(1906-1985) 

Emin ONGAN 

Münir Nurettin SELÇUK 
(1899-1981) 

Emin ONGAN 

Saadettın KAYNAK 
(1895-1961) 

III. BÖLÜM 

III. SELİM 
(1761-1808) 

"Ey Gülbün-i ıyş midemed, 
saki-i gül'izar ku canım" 
Güfte: Hafız-ı Şircizl 
Usa!: Neva Kar 

"Sevdi bu gönül seni yaman eylemedi" 
Usa!: Neva A�ır Semai 

"Ey gonca dehen ah-ü seherden 
hazer eyle" 
Usa!: Neva Yürük Semai 

"Yine bağlandı dil bir nevnihale" 
Usa!: Yürü\< Semai 

"Muntazmm teşrifine" 
Usa!: Neva Aksak Şarkı/Tavşanca 

'7al'atın devri karnerde 
mihr-i alem tabeder" 
Aksak Semai/Hüseyni 

"Ben gibi sana aşık-ı üftade bulunmaz" 
Yürük Semai 1 Hüseyni 

"Arzetmediğim yarerne meğer 
ycire mi kaldı?" 
Aksak 1 Hüseyni 

"Gönlümün bir hali var ki 
gam değil, kasvet değil" 
Müsemmen 1 Uşşak 

"Çepçevre bahar içinde yir yer gördük" 
Düyek 1 Muhayyer 

"Baban okşuyor ellerim" 
Semai 1 Segah 

"Bir rüzgardH gelir geçer sanmıştım" 
Düyek 1 Segah 

Devr-i Kebir İkamda 
Sfızidilara Aytn-i Şerifi 

DEVR-i KEBIR SULTAN ÜÇÜNCÜ SELiM 

Hey yar Dilberi vü bidiU esran mast 
hey yar hey dost yar piri men 

Hey yar kan kAn masb çün O yan mast 
hey yar hey dost yar piri men 

Hey yar Nevbeti köhnefüruşan der güııeşt 
hey yar hey dost yar piri men 

Hey yar Nevfüruşanı muin bazAn mast 
hey yar hey dost yar piri men 

Sema aramı canı aşıkanest 
!<esi daned ki ora canü cahest 
Hususa halka-i kander sema'and 
Hemi girdendü kabe der meyanest 

In aşkı kemalestü kemalestü kemal 
Vin aklü hayalestü hayalestü hayal ah 
Didan cemalestü cemalestü cemal 
NOrestü visalestü visalestü visal 

Çün bendenei nidayi Şahi miııen ah 
Tiri nazaran çünan ki hahi miııen ah 
Çün ez hodu gayri hodmüsellem keşti ah 
Bihod binişin kOsi ilahi miııen ah 
Hey hey hey hey hey hey hey dost dost 
lhsan meded gufran meded yar yar yar yar yari men 

IKINCI SELAM 
EVFER 
Ah Sultanı meni sultanı meni ender · 

ah dilü can can imanı meni 
Ah Der men bidemi men zinde şevem 

yek can çişeved sad canı meni 
Ah Imanı meni 

ÜÇÜNCÜ SELAM 
FRENKÇIN 
Mutrıba esran mara ah bazgO 
Kıssahayı cantezara ah bazgO 
Mahzeni innafetahna ah herkOşa 
Sım cani Mustafara bazgO 

Ey ki hezar aferin ah bu nice sultan olur 
Kulı olan kişiler ah hüsrevü hakan olur 

aman hüsrevü hakan olur 
Her ki bu gün velede ah inanuben yüz süre 
Yoksul ise bay olur ah bay ise sultan olur 

aman bay ise sultan olur 

Kan nedarem cüz inkan gehi karem üst 
Lafi zenem lafü laf zanki hıridarem üst 
Canü dilem sakinest çün ki dilü canem üst 
Kafile em ey menest kafile saJarem üst 

Hız ki imruzi cihananı mast 
canü cihan saki-i mlhmanı mast 
Zühre vü meh defzeni şadi-1 mast 
Bülbüli can mest gülıstanı mast 

Ah güııelin aşkına hal3bna aman 
Yandı yürek aşk hararabna ah 
Andiçeyim gayn güzel serneyim ah 
Tannye vü Tannnın 3y3bna 

Ey Kaşifi esran Huda Mev13na 
Sultanı fena şah-ı beka Mecıana 
Aşk itmededir hazretine böyle hitab 
Mevlayi gürOhi evliya Mevıana 

Mevl3yi gürühi evliya Mevl3na 

DÖRDÜNCÜ SELAM 

E VF ER 
Ah Sultanı meni sultanı meni ender 

ah dilü can can imanı meni 
Ah Der men bidemi men zinde şevem 

yek can çişeved sad canı meni 
Ah Imanı meni 



ÜSKÜDAR MUSİKİ 
CEMİYETİ 
1918'de Anadolu �usiki Cemiyeti adıyla 
faaliyete başlayan Usküdar Musiki 
Cemiyeti, bir yıl sonra Darülfeyz-i Musiki 
Celr!iyeti adını almış, Cumhuriyetin ila.nı 
ile "Usküdar Musiki Cemiyeti" adıyla 
ç�lışmalanna devam etmiştir. 
Usküdar Musiki Cemiyeti'nden yetişmiş ve 
Türk Sanat Müzifji dünyasında ün yapmış 
sanatçılar arasında Tanburi Selahattin 
Pınar, Necati,Tokyay, Emin Ongan, 
Burhanettin Okte, Enise Can, Zeki Arif 
Ataergin, Halil Can, Şükrü Tunar, Cüneyt 
Orhon, Vecdi Seyhun, Niyazi Sayın, 
Ekrem Erdoijru, Cahit Peksayar, Hüsnü 
Anı!, Cüneyt Kosal, Yücel Aşan, Nihat 
Dogu, Aka Gündüz Kutbay, Turan Yalçın, 
Nuri Gün, Ahmet Cenneto1jlu, Sadun 
Aksüt, Avni Anı!, Çinüçen Tannkorur, 
�urhan Atalay, Rıdvan Aytan, Sertan 
Usküdarlı, Şekip Ayhan Ozışık, Nadir 
Hilkat Çulha, Mübeccel lşınbark, 
Müzeyyen Senar, Ind Çayırlı, Hayri 
Pekşen, Safiye Erdeger, Erdinç Çelikkol 
ye daha birçok sanatçı sayılabilir. 
I_�nbul'un tarihi köşelerinden biri olan 
Usküdar'da 67 yıl önce başlatılan sanat 
hareketi, gerçek müzik aşıklannın elleri ve 
omuzlan üzerinde günümüze kadar 
gelebilmiştir. Bu süre içinde Kadıköylü Udl 
Sami Bey, Neyzen Yusuf Paşa'nın o1jlu 
Mızıkalı Celal Bey, Selimiyeli Bestenigar 
Ziya Bey, Prens A� Rıfat Çagatay, Hafız 
Arap Cemal Bey Usküdar Musiki 
Cemiyeti'nde hocalık etmişlerdir. 
Cemiyetin bugünkü duruma gelmesinde 
en büyük rolü ise degerli hoca Emin 
Ongan oynamıştır. 

Üsküdar Musiki Cemiyeti bugün Türk 
Sanat Müzifji için gerekli bilgileri, ·edebiyat, 
nazariyat-solfej, usOI ve repertuar dersler 
veren bir müzik okulu haline gelmiştir. 

ŞEREF ÇAKAR 
1930'da Bursa'da do1jan Şeref Çakar, 
müzik çalışmalanna ünlü tiyatro 
sanatçılanmızdan Halide Pişkin'in kendisini 
Şefik Gürmeriç'e göndermesiyle başladı. 
Daha sonra Feriha Tunceli ve 1958'den 
itibaren de büyük hoca Emin Ongan ile 
çalışmalannı sürdürmüştür. Sanatçı Türk 
Sanat Musikisi Nazariyat ve UsGI dersleri 
vermiş, Türk Musikisi Nazariyatı ile Türk 
Musikisinde Usill adlı iki kitap yazmıştır. 
Emin Ongan'ın vefatından sonra Üsküdar 
Musiki Cemiyeti Genel Başkanlıgı, hocalık 
ve koro şeflifji görevlerini üstlenmiştir. 

İNCi ÇAYIRLI 
İstanbul'da do1jan sanatçı, Çamlıca Kız 
Lisesi'ni bitirdikten sonra, dayısı bestektır 
Fahri Kopuz'un teşvikiY.le 1953'de müzik 
çalışmalanna başladı. Usküdar Musiki 
Cemiyeti ile İ.B. Konservatuvan'na girdi. 
Aynı yılın sonunda İstanbul Radyosu'na 
kabul edildi. Uzun yıllar Münir Nurettin 
Selçuk'a korosunda eşlik etti. İstanbul 
Radyos_u'nda bir süre koro yöneticiligi 
yapan Inci _Çayır lı Sovyetler Birlifji, · 
Romanya, !sviçre ve Kıbns'da konserler 
verdi. Halen İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet 
Konservatuvan ögr�tin:ı. üyesi olan sanatçı, 
1977 yılından beri l.T.U. Klilsik Türk 
Müziği Korosu'nu yönetmektedir. 

SULTAN III. SELİM 
(1761-1808) 
Türk Musıkisinin dini ve ltıdini 
bölümlerinin üstad bestekarlanndandır. 
Dini musıkl türünde ilyin-i şen1, ililhi, 
tevşih, naat ve duraklan bu tür eserlerin 
en başında yer alanlanndandır. I...ildinl 
musıklye gelince kar, beste, agır ve yürük 
semili gibi klilsik formdaki eserleri yanında 
şarkı türüncieki eserleri de çok güzeldir. 
Çeşitli makamlarda besteledifji peşrev ve 
saz sernilileri de parlak ve zarif eserlerdir. 
SOzidilaril, lsfahanek, Zavil, ArazbarbOselik, 
Neva-kürdi, Hicazeyn ve Rast-ı cedid gibi 
mürekkep makamlar da tertib etmiştir. 
Herhangi bir eserini digerine tercih etmek 
mümkün defjildir. Her eserinde formunun 
i9JP ettirdiili üslObu _çok güzel kullanmıştır. 
Ozellikle SOzidilartı Ayin-i şerifincieki 
san'atla zevk! birleştirmesi bestekarlıktaki 
üstün kudretinin delilidir. Rebab ve tanbur 
çalmakta da mahareti vardı. Aynı 
�manda kudretli de bir şairdir. Şiirlerinde 
"Ilhilmi" mahlasını kullanmıştır. 

Bu konser GRIPIN LABORATINARI-Necip 
Akar Holding A.Ş.'nin d�rli katkılanyla 
gerçekleştirilmiştir. 

This concert has been realbJed thanks to a 
donation from GRIPIN LABORIITVVARJ
Necip Akar Holding A.Ş. 
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AYNALIKAVAK KONSERİ 
AYNALIKAVAK CONCERT 
•20.7.1986 •21.30/9.30 pm •Aynalıkavak Kasn 

Sollst/Soloist 

I. BÖLÜM/PART 

lll. SELİM 
(1761-1808) 

Tanburi CEMİL BEY 
(1871-1916) 

II.BÖLÜM/PART 

TÜRK ÇALGI MÜZİGİ 

:Alaaddin Yavaşça 

•Suzidil§ra Peşrevi 
•Suzidil§ra Beste, Hafif Usulünde 
"Çin-i giysasuna zencir-i teselsül 
dediler" 

•AWı Semai 
"A gönül cür-a mıyız kar-ı 
penah eyleyellm• 

•Yürük Sem§i 
"Ab ü tab ile bu şeb hanerne 
canan geliyor" 

Saz Sem§isi 

TURKISH INSTRUMENTAL MUSIC 

KANTEMİROGW Sazkfu Peşrevi 
(1673-1727) Geçiş Taksimi (Tanbur) 

lll. SELİM 

Münir Nurettin SELÇUK 
(1899-1981) 

Tanburi CEMİL BEY 

Tanbori CEMİL BEY 

Kemal Niyazi SEYHUN 
(1885-1967) 

Pesendide Saz Sernilisi 
Taksim (Ney) 

Mevlevi Ayin Müziwnden Seçmeler 

Hüzzam Gazeı 
(M.Nurettin Selçuk'un Mesut Cemi! ile 
birlikte irticalen söylemiş oldu�u bu Gazeli 
İ.Özgen kemençesiyle icra edecektir.) 
Mahur Peşrevi 
(Kemençe/Tanbur) 
Kürdilt Hicazkfu Peşrevi 
(Tanbur/Lavta) 
Hicazkar Saz Sem§isi 
(Toplu olarak) 

Üçyüz yıl boyunca Habç kıyılannı süsleyen 
ve bugün AYNALIKAVAK KASRI olarak 
bilinen yapı, Osmanlı lmparatorlu�u 
döneminde "Aynalıkavak Sarayı", ya da 
"Tersane Sarayı" adıyla anılan yapılar 
grubunun günümüze ulaşabilen tek 
ömefİidir. Saray bütünü içinde yeralan ve 
Sultan lll. Ahmet döneminde (1703-1730) 
yaptınldı!P sanılan Aynalıkavak Kasn, 
Sultan lll. Sebm döneminde (1789-1807) 
yeniden düzenlenmiş, Sultan II. Mahmut 
döneminde de (1808-1839) d�ikbklere 
u�yarak bugünkü görünümünü almıştır. 
"llhami" mahlasıyla şiirler yazan III. Sebm, 
Türk Müzifİi'ne yön veren bestecilerden 
biridir. Tanbur çalar, ney üflerdi. Ondört 
makam yapmış, bunlardan Suz-i Dilarn 
makamında bir de Mevlevi Ayini 
bestelemiştir. Türk Müzifİi'nde bir ekol olan 
"lll. Selim Dönemi" nitebfİi bakımından 
tüm kültür hayatımızcia bir dönem noktası 
özelbfİi göstermektedir. 
Milb Saraylar Sempozyumu'nun ardından 
yapılan yeni düzenlemelerle Aynalıkavak 
Kasn, bir yandan da Türk Müzifİi'nin 
bibmsel yöntemlerle araştıniması 
çalışmalannın yapıldı!P bir müze-saray 
olarak işlevini sürdürmektedir. 

Bu konser TERCUMAN Gazetecilik ı.e Matbaacılık 
A.Ş.'nin de{terli katkılanyla gerçekleşörilmişör. 

This concert have been realized thanks to a 
donation from TERC0MAN Gazetecilik ve 
Matbaacılık A .Ş. 



Dr. ALAADDİN YAVAŞÇA 
1926'da Kilis'de dogan Dr. Alaaddin 
Yavaşça, 1945'den itibaren Üniversite 
Korosu, I.B. Konservatuvan, Ileri Türk 
Musıkisi Konservatuvan çalışmalanna 
katıldı. Zeki Arif Ataergin, Sadettin 
Kaynak, Hüseyin Sadeddin Are!, Münir 
Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Nuri Halil 
Poyraz, Mes'ud Cemü, Dr. Selahaddin 
Tanur, Süleyman Erguner ve Ekrem 
Karadeniz'le çalıştı. 1950'den itibaren 
Türkiye Radyolannda solistlik ve topluluk 
şeflikleri, denetim ve danışma kurullan 
üye� ile repertuar ve üslOp hoca� 
görevlerinde bulundu. Sanatçı aynca, 
Kültür Bakanbgı Türk Sanat Musikisi 
Komisyonu'nda, Milli E�m Bakanlı1jı 
Türk Musikisi Araştırma ve Deijerlendirme 
Kurulu'nda, Devlet Planlama Türk 
Musikisi Kurulu'nda bulundu; 1976'da 
Türk Musikisi Devlet Konservatuvan 
kuruçu ve yönetim kurulu üyeligi yaptı. 
Dr. Alaaddin Yavaşça halen aynı 
konservatuvann 'Danışma Birimi'nde ve 
repertuar hocalı1jındaki görevini 
sürdürmektedir. 
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YÜKSEK ÖGRENİM 
KREDİ VE YURTLAR KURUMU 
HALK OYUNLARI EKiPLERİ 
FOLK DANCES GROUPS 
• 7.7.1986 • 18.30/6.30 pm • Yıldız Sarayı, Has Bahçe 

• AZERBAYCAN HALK OYUNLARI EKİBİ 
• ARTVİN HALK OYUNLARI EKİBİ 
• SİLİFKE HALK OYUNLARI EKİBİ 
• DİYARBAKIR HALK OYUNLARI EKİBİ 
• EDİRNE HALK OYUNLARI EKİBİ 
• ADIYAMAN HALK OYUNLARI EKİBİ 
• GAZİANTEP HALK OYUNLARI EKİBİ 
• ERZURUM HALK OYUNLARI EKİBİ 
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SSCB GÜRCiSTAN 
DEVLET HALK DANSLARI TOPWWGU 
USSR GEORGIAN 
STATE FOLK DANCES ENSEMBLE 
• 12, 13,14,15,16.7.1986 • 21.30/9.30 pm • Açıkhava Tiyatrosu 

Sanat Yönetmeni, Koreografi 
ve Sahne Düzeni/Artistic 
Director, Choreography and 
Stage Design by 

!.BÖLÜM/PART 

PARTSA 

KARTULİ 
Geleneksel Gürcü Dansıl 
Traditional Georgian Dance 

CHORUMi 
Asker Dansı/Soidier Dance 

KAZBEK DANSI/ 
KAZTBECK DANCE 

GÜRCiSTAN süiTi; 
GEORGIAN SUITE 
Gandagen 
Lazburi 
Gadahveuli 
Meharulu 

AHANUR KLAsiK DANSI 
AHANUR CLASSICAL 
DAN CE 

HEVSUR SÜiTi/SUITE 
Da�larda oturan Gürcülerin 
Dansı/Dance of the Georgians 
living in the Mountains · 

GÜRCÜ MEWDiSi/ 
GEORGIAN MEWDY 

N ARNARi 
Kız Dansı/Girl Dance 

MHEDRULi 
Süvari Dansı/Cavalry Dance 

: Nino RAMiSHVİLi 
Tengiz SOUCHiSHVİLi 

: Topluluk tarafından/ 
by the Company 

: Rusudan BERiANiDZE 
Nugzar DJİKURi 
Soso DEKANOiDZE 

: Erkekler Grubu/Male daneers 

: T.DJAVACHiSHViLi 
Miehail SHARASHlDZE 
Grigori TSANAV� 

: Manana ABAZADZE 
Djemal NAVROZASHViLi 
Omar CHOURTSiDZE 
ve Topluluk/and the Company 

: Solistler Grubu/ 
by the Soloists' Group 

: Manana ABAZADZE 
Nugzar DJiKOURi 
ve Topluluk/and the Company 

: Guergui SHENGELiA 
Djumber ASLAMASASHViLi 
P.NATCHCHEBiA 

: Kadın Dansçılar/ 
Female Daneers 

: Erkek Dansçılar / 
Male Daneers 
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II. BÖLÜM/PART 

TESTİ DANSI/ 
PITCHER DANCE 

LEW 
Gürcü Halk Top Oyunu (Güldürü) 
Georgian Folk Bali Game 
(Comedy) 

SAMAYA 
Lirik Kadın Dansıl 
Lyric Female Dance 

KARAÇOHELİ 
Eski Tiflis Şehir Dansıj 
Old Tiflis City Dance 

DAVUJRİ 
Eski Gürcü Dansıl 
Old Georgian Dance 

KİNTAURİ 

SMİD 
Osetin Düğün Dansıl 
Osetin Wedding Dance 

YARlŞMA/COMPETlTION 

Kostüm/Costumes by 
Reji/Directed by 

Kadın Dansçılar/Female Daneers 

: Erkek Dansçılar/Male Daneers 

: Nana MOUKERİA 
Rusudan BERİANİDZE 
Maia ISAKADZE 

: Gulnara SİHARULİDZE 
ve Erkek Dansçılar/and Male 
Daneers 

: Eleonora CHAZARADZE 
Soso DEKANOİDZE 
Gia NADAREİSHVİLİ 
ve Topluluk/and the Company 

: Vladimir GABELİA 
Djeiran GEGİNAVA 
Koba KOBERİDZE 
Omar CHOUTSİDZE 
Guergui GVESİLİANİ 
Otar TSİNTSADZE 
ve Erkek Dansçılar 1 
and Male Daneers 

: İnga TEVZADZE 
Vladimir LALİSHVİLİ 
ivan GELASHVİLİ 
ve Topluluk/and the Company 

: Erkek Dansçılar/Male Daneers 
Müzik/ 
Musie: lamaz TALAHADZE 

Anzor ASLANİSHVİLİ 
Bashsh YAGOUlOV 
Guergui CHENGUELIA 
Djumber ASLAMANİSHVİLİ 
Koba PAPİASHVİLİ 

: Suliko VİRSALADZE 
: S.DOLİDZE Bu gösteriler TORKiYE ŞIŞE VE CAM Fabr. 

A.Ş.'nin defjerli katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

These perlormances have been realiıled 
thanks to a donation from TORKIYE ŞIŞE 
VE CAM FABR. A.Ş. 

Bu gösteriler TÜRK-SOVYET Kültürel D�im 
Programı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

These performances have been realiıled within 
the framework of TURKISH-SOVIET Cu/tura/ 
Exchange Programme 







S E M A  T Ö R E N  İ 
SemA. Mevlana Muhammed Celaleddin-i Rumi 
(1207-1273) ilhamiyle. Türk töresinin. tarihinin. 
inançlannın. kültürünün bir bölümüdür... Bazı 
inanç sahiplerinin ve tabiaıtakl birçok yaratıgın. 
şükran duası veya sevinç ifadesi olarak 
kullandıklanna da şahit olmaktayız. Sema'yı ilmi 
yönden tetkik �ttigimiıdeyse bugünkü ilmin. var 
olmanın temel şartının dönmek oldugunu katiyeıle 
tesbit ettigini görüyoruz. Dönmeyen hiçbir şey. 
hiçbir varlık yoktur ve varlıklar arasındaki müşterek 
benzerlik. herbirinin bünyesini teşkil eden, 
atomlardaki elektron, proton ve nötronlann 
dönmesidir. Müşterek olan bu benzerlik dolayısıyla. 
herşeyin döndügü gibi, insan da bünyesini teşkil 
eden atomlarda mevcut dönmelerle, vücudundaki 
kanın dönmesiyle, topraktan gelip topra!ja 
dönmesiyle, dünyayla dönmesiyle yaşamını, 
varlı!jını devam ettirir ... Ancak, bütün bu 
dönmeler, tabii ve şuursuz dönmelerdir. Halbuki, 
insanı öbür varlıklardan farklı ve üstün kılan akıl 
vardır. Işte, dönen SEMAzEN varhklann müşterek 
benzerli!line, hareketine, Sema'sıyla aklı da iştirak 
ettirir, aşkla iştirak ettirir. Ancak bu katış 
zannedilenin hilafına, birlikte görecegirniz gibi, 
cezbe de tamamen kendinden geçmek Için 
degildir. Bu katışla, kainlitta canlı cansız diye 
adlandırdıgımız herşeyle beraber, en ufak hücreyle, 
gökteki yıldızlarla, Yüce Y.ıraıanın varlıgına. 
büyüklügüne, azametine, muhteşem bir nizam, bir 
ritm içinde, hep birlikte dönerek şahadet etmekte, 
anmakta, hamdetmekte, dua etmekte, aşagıdaki 
liyeıleri te'yid edercesine, "Yu sebbihu lillahi, ma fil 
semavali ve ma fil ard ... Göklerde ve yerde ne 
varsa, Allahı zikreder". (Kur. Kerim. Tegabun Sure: 
64, Ayet: 1. Aynı mealde, Nur S: 24/41; Haşr S: 
59/24; Cuma S: 62/1). 
Sema töreni, insan'ın Miracını, manev! 
yolculugunu temsil eder, kul'un hakikat'a yönelip. 
aşkla yücelmesini, benligini terk ederek, Hak'ta 
yok oluşunu ve olgunluga ermiş, kamil olarak, 
tekrar kulluguna dönüşüdür. Bütün yaratışa, bütün 
yaratılanlara yeni bir anlayışla, sevgi için, hizmet 
için dönüşüdür. Semazen, başında sikkesi 
(mezartaşı), üstünde tennuresi (kefeni) hırkasını 
çıkararak, ma'nen hakikat'a dogar, orada yol alır, 
ilerler. SemA'a başlarken kollan çapraz baglı, 
görünüşte Bir rakamını temsileden Allah'ın Birli!jine 
(tevhide) şahadet eden Semazen, Sema ·ederken, 
kollan açık, � eli dua edercesine göklere, keremi 
l�hi'yi, almaya hazır, baktıgı sol eli yere dönüktür. 
Hak'tan aldıgı manevi ihsanı, Hak gözüyle baktıgı 
Halk'a ulaştırmasıdır. Sa!jdan sola, kalbin etrahnda 
dönerek, dünyadaki 72 milleti ve bütün yaratılışı 
sevgiyle, aşkla kucaklar ... 
lnançlanmıza göre insan sevilerek, sevmek için 
yaratılmıştır. Hz. MI!V�na: "Bütün aşklar, l�hi 
Aşk'a köprüdür" buyurur ... Evet, tatmayan bilmez! 
Sema töreni beş bölümdür: 
-Aşk'ı temsil eden, Pemgamber Ef.mizin (A.S.) 
methiyesile, "Niitı Şerifle" başlar. O'nu methetmek, 
O'nu yaratan Allah'ı ve Ondan önce leşrifeden 
bütün Peygamberleri (A.S.) methetmektir. 
-Bu methiyeyi bir ney taksimi izler. Herşeye Can 
veren Nefesi, Nafha'yı Ilahi'yi ifade eder ... 
-Üçüncü bölüm, Semazenlerin birbirine selam 
vererek, bir peşrevle, üç kere tekrarlanan dairevi 
yürüyüşüdür, "Sultan Veled Devri'dir". Şekillerin, 
bedenierin gizledigi, Can'ın Can'a se�mıdır . . .  
-Dördüncü bölüm, Sema Ayinidir. Dört 
Sellimdır. 
l'ind Se�m, insan'ın bilgiyle hakikat'a dogarak, 
Allah'ını ve kendi kullugunu idrak etmesidir. 
2'nci Se�m. insan'ın yaratılışıakl azemeti 
müşahade ederek, Allah'ın Büyüklügü ve Kudreti 
karşısında hayranlık duymasıdır. 
3'üncü Se�m, insan'ın hayranlık duygulannın, 
aşk'a dönüşmesiyle, aklın aşk'a kurban oluşudur! 
Tam tes limiyettir. vuslattır, Sevgili'de yok oluştur! 
Birliktir! Bu hale ls�m tasavvufunda 'Fenlifillah 
denir, Budizm'de 'Nirvana'. Hind felsefesinde bu 
hal en büyük mertebedir. Bizlerdeyse en yüksek 
mertebe kulluktur, Peygamberimiz, Allah'ın kulu 
sonra Resulu diye anılır. O'nun izinde olan 
bizlerde. Onun gibi Miraca vanp nasıl dünyadaki 
vazifesine, kulluguna döndüyse, Sema eden lerde, 
"Fenafillah'a", vannca kulluklannd tekrar dönerler. 
Netekim bu se�mda, Semazenler, cezbeye 
girebilirler, fakat nihayet bulmasiyie bu halden 

kurtulurlar. Sema'nın gayesi devamlı cezbe. 
kendinden tamamen geçme. olmadıgını 
arzetmiştim, eger öyle olsaydı. Selam ve aradaki 
duraklar olmazdı . . .  
4'üncü Selam. Semazenin manevi yolculugunu. 
Miracını tamamlayıp, kaderine razı olarak. 
yaratılışıakl vazifesine, kulluguna dönüşüdür 
(abdiyet). Aklıyle fikriyle, aşkıyla duygulanyle. 
Allah'ın. Kitaplannın, Peygamberlerinin. tüm 
yaratılışın hizmetkandır. "Emene-Resulü bima 
ünzile ileyhi min Rabbihi. ve! mu'minun külün 
emene Billahi ve Melaiketihi ve Kutubihi, la 
nuferriku beyne ahadin min Rusulihi" . . .  
Peygamber, Rabbi tarafından kendisine inene 
inandı ve bütün mü'minler de inandılar. Allah'a. 
Meleklerine. Kitaplanna. Peygamberlerine. 
Peygamberleri birbirinden ayırd etmeyiz. Kur. Ker. 
Bakara S: 2/285 ... Semazen bu ayet'in ve Hak 
Erenlerinin (A.S.). "Mutu kable en temutu
Öimeden önce ölünüz", emirlerine uyarak nefsini. 
ego'yu dizginlemiş ve Kur. Kerimin. Fecr S: 
89/27-28. "Ya eyyetünel nefsül mutmainetu. 
irci'iy i� Rabbiki radiyeten. mardiyeten ... Ey emin 
ve mutmain olan nefis, sen hoşnut olarak. O'da 
senden hoşnut olarak. Rabbine dön!" neş'esi ve 
zevki içindedir. 
-Sema töreni. Kur. Kerim tilavetiyle ve bilhassa. 
Bakara S: 2/115 "Ve lilllihil meşriku ve! magribu. 
fe eyneme tüvellu fesemme Vechullah. lnnellaha. 
Vlisi'un Alim ... Allahındır dogu da batı da 
Hangi tarafa dönerseniz, Allah'ın yüzü oradadır. 
Çünkü Allah. herşeyi heryeri kaplar, geniştir. 
Alimdir". ayetinin okunmasiyle. bütün 
Peygamberlerin. bütün inananiann ruhlan için, 
vatanımızın. devletimizin, milletimizin. ordumuzun 
selamet ve bakası için. bir fatiha ve duayla son 
bulur. 
Bu 7 asırlık tören'in, bir başka hususiyeti de. insan 
yaratılışının, üç ana unsurunu bir potada 
birleştirmesidir: AKlL (bilgi, düşünce .. ), AŞK 
(duYf!.u. şiir, musıki .. ) ve RUH (hayat) . hareket, 
SEMA .. ). Bu üç unsuru. bu tarada kenetlenmış. 
fikir ve mana'da. teoride ve tatbikatta bütünleşmiş 
olarak. başka hiçbir düşünce sisteminde 
bulamazsınız! 
Akıl ve Aşk. Mevlanamızın eserlerinde. Mesnevi, 
Divan-ı Kebir, Fihi-mli-Fih. Mecalis-i Seb'ada. şiir. 
nesir ve onlann etkisiyle musikiyle işlenmiştir. 
Mevlevi ayinleri, Türk musikisine temel olmuş ve 
kısmen dünya musikisini etkilemiş ve hala 
etkilemektedir. Beste sayısı bilinmemektedir. 
Ancak. Konya Kültür ve Turizm Demegi'nin 
gayretiyle, eliiye yakın ayin, tesbit edilip. neşr olup. 
Türk musiki arşivine kazandınlmıştır. 
Muhterem Misafirler. 
lçiniıde bir soru. dogmuş olabilir. Sema törenine 
Semazen kul olarak başladı. kul· olarak bitirdi. bu 
iki kulluk arasında fark nedir' Sizlere bütün Ilahi 
Kitapiann sebebi nuzulu olan, Kur'an-ı Ke!)m'in bir 
ayetiyle cevap verecegım, Zümer Suresi, Ayet 9: 
"Hel yestevil lezine ya'lamun, ve! lezine la 
ya'lamun ... Hiç bilenle bilmeyenler bir olur mu?". 

Celileddln RÇelebi 
Konya Kültür ve Turizm Vakfı, 

Konya Kültür ve Turizm Demegi 
Fahri Başkanı 

The Whirling Ceremony or Sema is a part of 
Turkish history. Iradition and beliefs inspired by 
Mevlana Celaleddin Rumi (1207-1273). Today it 
has been scientically confirmed that whirling is the 
ineviiale condition for existence. Any being that 
doesn't whirl cannot exist. The common similarity 
among existing beings is that the protons, 
neutrons and electrons of atoms are whirling. The 
human being. too. whirls just !ike everylhing else. 
"whirls together with the earth", "blood circulates 
(whirls) in his body", "comes from earth, retums 
to earth", bul all this unconsciously. Bul the 
human being is superior to and different from 
other erealures because of reason. So the 
Whirling Semazen adds reason to the above
mentioned common similarity in the form of its 
Sema. Only. the purpose of this addition is not to 
arrive at ecstasy. The concept of this Sema is: To 
form an intermediary between the Almighty and 
His people . . .  The most important aspect of this 7 
centuries ceremony is that it integrates three factors: 
REASON (knowledge). l.DVE (feeling, poetry, 
musle .. ) and SPIRIT (life. movement, Sema ... ) .  
lndeed, this integration of though. feeling and 
movement can be found in theory and practice, 
in no other spiritual or intellectual school of 
thought in the world. 
One of the significant aspects of this spiritual 
ceremony is its musle, source of Turkish Ciassical 
Musle. lt is not known how many "Sema Ayin"s 
have been composed. However. recently by the 
endeavour of the Konya Culture and Tourism 
Assodation some 60 ayins have been edited and 
published. 
This ceremony is an interpretation of a spiritual 
voyage to perfection. in five phases. lt starts with 
"Nat-ı Şerif'. which eulogises the Prophet. To 
eulogise him means to eulogise the Creator and 
all the Prophets before him. This is followed by a 
Ney Taksim (Song of the reed) .  which represents 
the Breath of God. who gives souls to all 
creatures. The third phase consists of three 
circular rhytmic walks. The SULTAN VELED 
DEVIR begins. This is the salulation of soul to 
soul as hidden in forms. The fourth part is the 
SEMA AYlN or whirling, divided in four Se�ms: 
The first Selam is the awareness. the conception 
of man. that he is a creature and comprehends 
God as Creator. In the second Selam. as looking 
around his orbit to creation. it is an expression of 
beatitude towards God in face of his magnificence 
and greatness. The third Selam displays the 
complete annihilation of EGO In God's love. 
Union with the Unique Beloved (Fenlifillah or 
Nirvana). 
In our conception the human being has been 
created with love and for love ... Mev�na says: "In 
eighteen thousand worlds everyone loves and is 
in love with something. The exalted rank of everv 
!over corresponds to the exalted rank of his 
beloved. The beloved. who is more elegant, more 
graceful aııd more exalted has a more precious 
!over. Groups of people are a variety of lovers. 
The greatest and the most exalted of them is 
the one whose !over is the greatest and the 
most exalted . .  " All kin ds of love form a 
bridge toward Divine love. which is never 
tasted. cannot be known. Arrived at this 
st age. the Whirling Dervis h does not 
remain in beatitue and ecstasy . .  
I n  the fourth and !ası Selam. the human being 
(or Whirling Dervish) completing his spiritual 
travel. reaches the state of comprehension of his 
mission in creation. He accepts his destiny and 
surrenders to the Divine order. Rationally. 
sentimentally and spiritually he affirms that "There 
is no God bul God". Open arms the right hand 
turned up as if in prayer. the left hand turned 
towards the earth mean that he is an intermediary 
taking from GOD and to giving to people. He 
whirls from right to left. around his heart. hugging 
with love. unification and togethemess the 72 
different nations. 
This ceremony comes to an end by the recitation 
of verses from the Glorious Kor'an. !ncluding "Say 
this is the face of God, wherever you tum your 
face . . .  " 

Celileddln RÇELEBI 
Honorary President of Culture 

and Tourism Fondation 
and Assodation of Konya 
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TACETTİN DİKER 
KARAGÖZ GÖSTERİSİ 
TURKISH SHADOW THEATRE 
• 28.6.1986 • 11.00 • Atatürk Kültür Merkezi, Oda Tiyatrosu 

"SARHOŞA TUZAK" 
TRAP FOR THE DRUNKARD 

Oynatan/Presented by 
Yardaki Assistant 
Işık-Efekt/Lighting 
and Effects by 

Kişiler 1 Characters 

Hacivat 
Karagöz 
Davullu Karagöz 
Çelebi 
Feraceli Karagöz 
Kayınvalde 
Görürnce 
D adı 
Yaşınaklı Karagöz 
Tuzsuz Deli Bekir 
Davetliler 

:Taceddin DİKER 
:Selahattin ERENER 

:Erbil ÇEVİKER 

Satıcılar (Baloncu, Dondurmacı, Macuncu) 
Tulumbacılar (Mahalle Yangın Takımı, 

Tulumba (Sandık) Erleri, 
Omuzdaşlar) 

Hediye Taşıyanlar (Çiçek Tablası, 
Yemek Tablası) 

Çalgı cı lar 
Pehlivanlar 
Oyuncular (Dansöz, Çengi, Zeybek, 

Karadeniz Oyun Ekibi) 
Düğün Arabalan (Karagözlü Araba, Davetliler) 
Karagöz'ün Evi/Hacivat'ın Evi/Zenne'nin Evi/Göstermelik 

TACEDDİN DİKER 
Karagöz yapımcısı, oynabcısı ve bu 
sanabmızı genç kuşaklara aktararak 
yaşatmak arzusunda olan Taceddin Diker 
1923'de istanbul'da d�du ve Istanbul 
Erkek Lisesi'nde e�itim gördü. T.C. Ziraat 
Bankası'nda 25 yıl çalıştıktan sonra emekli 
oldu. Türk Geleneksel Seyirlik oyunlan ile 
u�aşına Halk Odalan ile Halk Evleri'ndeki 
çalışmalanyla başladı. Hayah Camcı lrfan 
flçıkgöz, Nurettin Sevin ve Ragıp 
Tu�ekin'in yönetti�i Karagöz yapım ve 
oynabm kurslanna kabldı. 1974'de Kültür 
Bakanlı�ı tarafından açılan Karagöz yapım 
ve oynabm kurslannda ders verdi. 1974 
yılından beri Istanbul, Bursa, İzmir, Kocaeh 
ve Akşehir festivallerine kablan Diker yurt 
dışında 19. Bochum Uluslararası 
Festivali'ne kabldı, Dışişleri Bakanlı1jı'nın 
görevlisi olarak Federal Almanya' da 
gösteriler yapb. Nurettin Sevin ve Ragıp 
Tu�ekin ile Tunus'da, 1980'de Erol 
Günaydın ile Kıbns Şenhklerine, 
1980-1985 yıllan arasında da Duisburg 
Belediyesi'nin davetiisi olarak Palermo 
Uluslararası Kukla Festivali ile 1985'de 
Nümberg Şehir Mechsi'nin daveilisi olarak 
Nümberg Figür Festivah'ne kabldı. Berhn 
ve Köln radyolannda oyun bandlan, 
Almanya, !talya, Çin Halk Cumhuriyeti, 
Belçika, Japon televizyon ekipleri için 
Karagöz ve Kukla filmleri hazırladı. 
Taceddin Diker 1976 yılından beri Akbank 
Karagöz ve Kukla Tiyatrosu'nu 
yönetmektedir 

SARHOŞA TUZAK 
Hacivat'la karşılaşan Çelebi, içki ve 
kumara düşkün olan erkek kardeşi Tuzsuz 
Deli Bekir'i evlendirip kötü 
alışkanlıklanndan vazgeçirebileceklerine 
ailece karar verdiklerini anlabr. Bu işi 
halletmesi için Hacivat'a bir miktar p�a 
bırakarak gider. Hacivat çaresizhk içinae 
düşünürken aklına Karagöz'ü kadın kılı�ına 
sokarak De h Bekir ile evlendirrnek gehr. 
Deh Bekir'in kendisi ile alay edildi�ini ve 
onuru ile oynandı�ını anlayınca bu işten 
vazgeçece�ini düşünür. Hacivat Karagöz'ü 
ça�ınr ve durumu anlabr. Deli Bekir'den 
korkan Karagöz teklifi reddederse de 
Hacivat'ın para teklifi karşısında kabul 
eder. Karagöz kadın kılı�ına girerek 
görücüleri karşılar. Kayınvaldenin gehni 
be�endi�ini söylemesi üzerine dü�ün 
hazırlıklan başlar. 
Dü�ün töreninden sonra Karagöz ile 
Tuzsuz Deli Bekir yalnız kalırlar ve DeU 
Be�ir Karagöz'den yüzünü açmasını ister. 
Karagöz biraz itiraz ederse de sonunda 
yüzünü açar. Karşısında sakallı bir erkek 
gören Deli Bekir çok sinirlenir ancak bu 
işin neden yapıldı�ını aniayarak bütün 
kötü alışkanlıklanndan vazgeçece�ine söz 
verir. 
Karagöz ile Hacivat oyunun bitiş 
diyal�unu yaparlar. 



ORHAN KURT 
KARAGÖZ GÖSTERİSİ 
TURKISH SHADOW THEATRE 

• 29.6.1986 • 11.00 • Atatürk Kültür Merkezi ,Oda Tiyatrosu 

KAYlK OYUNU 
BOAT GAME 

İşsiz olan Karagöz ile Hacivat para 
kazanmak için bir kayık bulup müşteri 
taşımaya başlarlar. Acemi olduklan için bir 
takım hatalar yaparlar ve bu arada 
Hayretlin Reis'in yeni boyattı1jı takasına 
çarparlar. Reis kızar ve bir daha takasına 
çarpariarsa onlan silahıyla kovalayaca1jını 
söyler. Tiryaki kayıkta uyur, Çelebi şarkı 
söyler; Arap suyun sıcak mı, yoksa �uk 
mu oldu1junu sorar; Himmet kayı1jı 
batırmak üzere iken dışanya zor çıkar; 
Bezirgan para kesesini düşürür ve 
gözlü1jünü unutur. Karagöz ile Hacivat 
yeterince para kazanınca zeybek ve çengi 
oynar. 

ORHAN KURT 
1930 yılında d�an Orhan Kurt 40 yıla 
yakın bir süredir Türk Sanat Müzi1ji, 
Karagöz tasvirleri yapımı ve oynatımı ile 
uğraşmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlı1jı 
tarafından açılan Karagöz tasvir yapımı ve 
Karagöz Musikisi öğretim kurslannda ders 
verdi. 

· 
Karagöz yapımını, bu sanatın en. büyük 
ustası olan Ragıp Tufİ!ekin'den özel olarak 
uzun yıllar süren bir çalışma ile öğrendi. 
Bakanlık görevlisi olarak yurtdışında 
Karagöz'ü tanıtma ve öğretme 
çalışmalannda bulundu. 
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MED DAH 
TURKISH ONE-MAN-SHOW 
• 6.7.1986 • 11.00 • Atatürk Kültür Merkezi, Oda Tiyatrosu 

DEDEM KORKUT DİLİYLE 
(Müzikli Çocuk Oyunu) 

Derleyen ve Sunan/ 
Collected and Presented by: Taner BARLAS 

Dedem Korkut Diliyle; 
Taner Barlas'ın Dede Korkut masallanndan 
derleyip yazdı� çocuklara yönelik "Dedem 
Korkut Diliyle" geleneksel Türk 
Tiyatrosu'nun "Meddah" kalıplannı 
çagdaşlaştıran bir çalışma. Taner Barlas 
"Meddah"a görsel bir boyut getiriyor; 
müzik, şarkı, hareket ve pandomim ile 
anlatımı zenginleştiriyor; seyirci çocuklann 
da katılması ile d�açlama ve birlikte 
oynamaya yöneliyor. . .  

TANER BARLAS 
1947'de Burdur'da d�an Taner Barlas, 
l.ü.Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra 
Muhsin Ertu1jrul'un yönetimindeki I..CC 
Tiyatro Okulu'nda üç yıl eiİitim gördü. 
Daha sonra Ingiltere'ye giderek 
Boumemouth Bale Okulu'nda egitmen ve 
Ö1İrenci olarak çalıştı, pandomim gösterileri 
yaptı. Polonya'da Wroclav Pandomim 
Tiyatrosu'nda Henryk Tomaıevski'nin 
çalışmalanna katıldı. 197l'de Istanbul'da 
düzenledigi pandomim kursundan 
yetiştirdiiİi arkadaşlanyla ülkemiıı:le ilk kez 
profesyonel anlamda bir Pandomim 
Tiyatrosu kurdu. 1974'de Muhsin 
Ertu1jrul'un yönetimindeki I.B. Şehir 
Tiyatrolan'na yönetmen olarak girdi ve 
Gültepe Tiyatrosu'na sanat yönetmeni 
olarak atandı. Çeşitli büyük ve çocuk 
oyunlan yönetti, oyuncu ve yazar olarak 
görev yaptı. Yugoslavya Üsküp Halklar 
Tiyatrosu'nun ça1İfl5ı üzerine üsküp'de Aziz 
Nes\n'in "Gol Kralı" adlı oyununu yönetti. 
Teatry Makedonsky'de ünlü Yugoslav 
pandomimci Aslimovsky ile ortak 
pandomim gösterileri düzenledi. "Dost 
Olunca" adlı çocuk oyunu televizyona 
çekildi. 1979'da Devlet Tiyatrosu'nda 
konuk sanatçı olarak tek kişilik mim-tiyatro 
oyunu "Yük"ü, 1980'de de Fakir 
Baykurt'tan oyunlaştırdıiİı "Tırpan"ı 
I.B.Şehir Tiyatrolan ile Devlet 
Tiyatrosu'nda yönetti ve oynadı. 1984-85 
oyun döneminde kurslardan yetiştirdigi 35 
kişilik kadrosuyla Richard Bach'dan 
oyunlaştırdıgı "Bir Martı"yı sahneye koydu 
ve arkadaşlanyla oynadı. Tiyatro dalında 
üç, pandomim dalında ise iki ödül aldı. 



ORTA OYUNU /  TRADITIONAL 
TURKISH THEATRE 
YENİ GEN-AR TiYATROSU 
• 18,19,20, 21.7.1986 • 21 .30/9.30 pm • Rumelihisarı 

"HEM EBE, HEM GEBE" 
(Naşit Bey'in Repertuvarı'ndan) 

Müzikli Orta Oyunu 1 2 Bölüm 
Yazan ve Yöneten/Written and Directed by : Ahmet AÇAN 
Müzik ve Sözler/Music and Wording by : Erol BÜYÜKBURÇ 

Palangaya Uygulayan/Staged by : Nişan HANÇER 
Kostüm/Costumes by : Neriman AÇIKGÖZ 

PişEKAR 
KAVUKLU 
NAFiLE 
AYŞE 
LÜZUMSUZ 
MEHMET 
DANA BEY 
NiLGÜN 
DOKTOR 
SAGIR KİŞİ 
BİR GENÇ KIZ 

- Mahmut Ağa 
- Kavuklu'nun alık kızı 

- Kavuklu'nun kansı 
- Komşunun alık oğlu 
- Beyin yeğeni 
- Yaşlı, çok zengin Bey 
- Beyin kızı (genç ve güzel) 

- Bir genç kızın babası 

NEVZAT AÇIKGÖZ 
İstanbul'da doğan sanatçı, babası Camcı 
İıfan'dan Karagöz. kukla ve Ortaoyunu 
sanatlannı öğrendi; 8 yaşında peştemal 
kuşandı. Geleneksel gösteri sanatlanndan 
başka sinema, tiyatro ve lVde rollere çıkan 
Açıkgöz 1981'de Paris UNIMA Merkezi'nde 
Orta Oyunu sergiledi, 1982'de Fransa'da 
Kukla Tiyatrolan Dünya Festivali'ne 
kablarak, kukla ve Karagöz oynatb . Aynı yıl 
Almanya ve İngiltere'ye tume yapb. 1985 
yılında Japonya'nın çeşitli şehirlerinde Türk 
Kukla Oyunlannı sergiledi. 

AHMET AÇAN 
Balıkesir'de doğan sanatçı, tuluat 
kornikierinden Ahmet Güldürür, İsmail 
Dümbüllü, Komik ı-iüsam, Arap Süleyman, 
Hakkı Ruşen, Adil Güldürür ve Şevki 
Şakrak gibi ustalara sirar oynama 
mutluluğuna ermiş ender bir sanatçıdır. 
1962'den itibaren Azak, Küçük Opera, 
Avni Dilligil, Vahi Öz, Muammer Karaca, 
Tevhik Bilge, Kenan Büke tiyatrolannda 
oynamıştır. Aynca sinema, video ve TV 
çalışmalan yapan sanatçı, oyunlar da 
düzeniernekte olup, halen Nevzat 
Açıkgöz'ün kurduğu Yeni Gen-Ar 
Tiyatrosu'nda çalışmaktadır. 

İHSAN DİZDAR 
İstanbul'da doğan Dizdar, gölge oyunu ve 
kukla sanatçısı olarak çalışb; Üsküdar 
Halkevi Tiyatro Bölümü'nde de görev aldı. 
Tuluat sanatını öğrenmek için bir süre İsmail 
Dümbüllü Tiyatrosu'nda oynadı. 

TUNCAY GÜREL 
İstanbul'da doğan Tuncay Gürel, 1964 
yılında Muammer Karaca Tiyatrosu'nda ilk 
kez sahneye çıkb. Daha sonra Orhan Erçin, 
Lale Oraloğlu, Kemal Dirim, Orhan Alkan, 
Tevfik Gelen be, Levent Kırca ve Ulvi Uraz 
Tiyatrolannda teknik şef ve oyuncu olarak 
görev aldı. 

DENİZ DÜMER 
Ankara'da doğan sanatçı, küçük yaşlarda 
baleye başladı. Çapa Öğretmen Okulu'ndan 
İngilizce öğretmeni olarak mezun olduktan 
sonra Almanya'ya giderek bir süre bir 
Alman tiyatro topluluğunda oyuncu olarak 
çalışb. 

Bu temsiller ZİHNİ ŞİRKETLER GRUBU'nun 
değerli katkılanyla gerçekleştirilmiştir. 

These performances have been realized thanks 
to a donation from ZIHNI ŞIRKETLER GRUBU 
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İSTANBUL FESTivALi VE 
SİNEMA GÜNLERİ '86 
AFİŞ YARlŞMASI 
SERGİSİ 
ISTANBUL FESTIVAL AND 
FILMDAYS '86 
POSTER COMPETITION 
EXHIBITION 
• 20.6.-21.7.1986 

• Atatürk Kültür Merkezi Fuayesi, 
Taksim 

B�HAN İ>O�NÇAY 
RESIM SERGISI 
BURHAN DOGANÇAY 
PAINTING EXHIBITION 
• 20.6.-5.7.1986 

• Atatürk Kültür Merkezi 
Sanat Galerisi, Taksim 

-

Üzerindeki yüzlerce mesajın çı!jlık çı1jlı!ja güncel 
iletişimin her cephesine yansıyıp ulaştı!jı kent 
duvarlan, önlerinde yaşamın gün�gün donup 
canlandı1jı gerçek birer "background"durlar. 
Burhan Do!)ançay, işlevini yitirdikçe tükenip 
yırtılan mesaj gölgelerini, büyük bir ritm 
duygusuyla izledi!ji resimlerinde olguyu tersine 
döndürmüş ve "background"lar canlandınlarak 
gündelik yaşam sürecine yepyeni bir boyut 
eklenmiştir. Kahire'den New York'a kadar birçok 
büyük kentte yaşanan bu gizemli duvar gerçe!ji, o 
kanıdayız ki, dünyada başka hiçbir sanatçıya 
Burhan Do!jançay kadar nasip olmamıştır. 

Bu denli yırtık, darmada!)ın ve alabildi!jine 
serbestçe fışkıran bir biçim ve düzen kayna!)ı, 
ancak bir Türk sanatçının güçlü şema duygusu 
içinde disiplin kazanmış bir stilizasyona vesile 
olabilirdi. Do!)ançay bu olayı yalnız yalın bir grafik 
disiplinin kayna!jı haline getirmekle kalmamış, 
güçlü renk uyumlanyla bütünlenen algılanabilece!)i 
bir birikimi tle gerçekleştirmiştir. Resim galeri ya da 
herhangi bir oda mekanının duvar yüzeyi üstüne 
bir duvar parçası olarak yerleştirilmekte, ancak bu 

davranışla herhangi bir duvan öykünmekten öte 
bir resim gerçe!)ine işaret edilmiş olmaktadır. 

Öte yandan sözkonusu aynntılanyla duvar, bir 
rölyef ya da daha ötesinde hacimli bir kitle 
duygusuna da kaynak olabilmektedir. Duvar 
yüzeyinde gözlemlenen her olgu duvann 
bedeninden fışkınyor sanki. Yani oraya kazınmış 
ya da yapıştınlmış de!jil de, duvann do!jal, organik 
bir silkinmeyle kendini yenilerneye hazır, her gün 
yeni mesajlar üretebilen gövdesinden çıkıyormuş 
gibi. Bu türden bir algılamanın Do!)ançay'ı heykele 
yöneltti!ji kanısını taşıyoruz. Metalden kapalı hacim 
birimlerinin bir ya da birkaç yanından yırtılarak gür 
renk ve gölge yansırnalanna ulaştınldı!jı heykel 
çalışmalannda Do!)ançay ça!jdaş heykelde yepyeni 
bir aşamanın haberlerini bizlere ulaştınyor. Evet, 
les murs murmurent. lls crient, ils chantent. Duvarlar 
mınldanır, feryad eder ve şarkı söylerler. 
Duvariann bin türlü hali, bin türlü efkan vardır. 
Duvarlar kent yaşamıyla o denli kaynaşmışlardır 
ki, eniann yarattiklan coşkulardan gözümüzü ve 
gönlümüzü alamayız. Do!)ançay'ın kent duvarlan 
karşısında sürüp giden coşkulan hiç de zor 
anlaşılabilir şeylerden de!jildir. Yeter ki, 
Do!)ançay'ın sanatındaki form atılımları ile resimsel 
yücelik arasında bir ba!j oluşturabilelim. Şema 
olgusuna hiç de yabancı olmayışımız, bize bir 
yandan Uzakdo!ju sanatının yalın ve keskin form 
hışmını anımsatan bu resimler karşısında, 
stilizasyonun tadını bir kez daha duyabilmemizi 
sa!jlıyor. 

Sezer TANSUC 

70 FOfOGRAF/ AB OUT 
70 PHOfOGRAPHS 
• 20.6.-5.7.1986 

• Taksim Belediye Sanat Galerisi, 
Taksim 

İngiliz Kültür Heyeti'nin işbirlif1i ile diiı!enlenmiştir. 

Organized with the cooperation of the British 
Councfl 

Ingiliz Kü�ür Heyeti ile Arts Council tarafından 
ortaklaşa düzenlenen günümüz Ingiliz 
foto!jraflannın yeraldı!jı bu sergideki örnekler Chris 
Steele Perkins ve William Messer tarafından 
"neşelendirmek, sinirlendirmek, huzursuz etmek, 
e!jlendirmek ve uyarmak" amacıyla seçilmiştir. Her 
foto!jraf, görüntünün niteli!jini açıklayan ve 
foto!jrafın hem işlevsel, hem de sanatsal özelli!jini 
de!)işik estetik de!jerlerini irdeleyen bir metinle 
bütünleştirilmiştir. Görüntüyle metnin yanyana 
gelmesi birtakım önemli sorulan ortaya 
koymaktadır; Acaba sanat kendini kendi diliyle 
sınırlamalı mıdır, yoksa di!jer sonuçları da içererek 
boyutunu genişletmeli midir? Foto!jraflardan Ingiliz 
kamuoyunu ilgilendiren konular ortaya 
konulmakta, röportaj ve sosyal açıklamalar 
yansımaktadır. Bazı sahalar örneklerle 
desteklenmektedir. Örne!jin'fopo!jrafya (Raymond 
Moore, Martin Roberts, John A.Davies, Paul 
Joyce, Doug Scott, Fay Godwin, Simon Marsden, 
Brian Alterio, Philippa Ecobichon, Chris Killip); 
portre (Brian Griffin,Dick Jewell), reklam 
(Hipgnosis, Peter Webb) ; bilim ve hp (Ingiliz
Avustralya Inceleme Merkezi, Andrew Anderson). 

Eserleri bulunan di!jer sanatçılar şunlardır: Josef 
Koudelka, lan Bradshaw, David Hoffmann, Ron 
Burton, Tony Ray-Jones, Colin Jones, lan Berry, 
Nicholas Battye. William Lovelace, Homer Sykes, 
Larry Herman, Andrew Lanyon, Paul Hill, John 
Hilliard, Bill Brand� Sharon Kiyland ve Boyd 
Web. 

An exhibition of 68 examples of recent British 
photography organised jointly by the British 
Council and the Arts Council. The seleelian has 
been made by Chris Steele Perkins and William 
Messer in order to 'delight, provoke, disturb, 
entertain and stimulate'. Each photograph is 
accompanied by a text examining the nature of 
the image and mapping out various aesthetic 
values of the medium comman to both its 
functional and artistic tradition. The juxtaposition 
of image and text provokes a number of 
important questions, such as: should art concern 
itse� with its own language or should it extend its 
role by including other issues? Of the images 
themselves, reportage and social commentary 
predominate, reflecting the dominant thrust of the 
medium in Britain as well as the bias of the 
selectors. This is supported by examples from 
related areas of practice such as topography 
(Raymond Moore, Martin Roberts, John A. 
Davies, Paul Joyce, Doug Scott, Fay Godwin, 
Simon Marsden, Brian A�erio, Philippa 
Ecobichon, Chrts Killip); portraiture (Brian Griffin, 
Dick Jewell) , advertising (Hipgnosis, Peter Webb); 
science and medicine (Anglo Australian 
Observatory, Andrew Anderson). Other 
photographers included whose work often 
transcends such categories are: Josef Koudelka, 
lan Bradshaw: David Hoffmann, Ron Burton, 
Tony Ray-Jones, Colin Jones, lan Berry, Nicholas 
Battye, William Lovelace, Homer Sykes, Larry 
Herman, Andrew Lanyon, Paul Hill, John 
Hilliard, Bill Brandt, Sharon Kiyland and Boyd 
W e bb. 



ÖNCÜ TÜRK 
SANATlNDAN BİR KESİT 
A CROSS SECTION OF 
AVANT-GARDE 
TURKISH ART 
• 20.6.-5.7.1986 
• Atatürk Kültür Merkezi 

Sanat Galerisi, Taksim 

Tilikiye'de yeni sanat arayış ve anlayışlannı 
destekleyerek yaygınlaştırrna!{l. sanat ortamında 
ça!jdaş ablımlan Uluslararası Istanbul Festivali'nde 
sunarak, Festivale plastik sanatar alanında katkıda 
bulunmayı amaçlayan sergiye Hale 
ARPACIOCW, Mustafa ATJ}ı Ternur ATAGÖK, 
Bedri BAYKAM, Handan BuRÜTÜÇENE, Ayşe 
ERKMEN, Adem GENÇ, Gülsün 
KARAMUSTAFA, Serhat KIRAZ, Hüsamettin 
KOÇAN, Füsun ONUR, Zekai ORMANCI, 
SARKIS, Yusuf TAKTAK, Nil YALTER yapıtlan ile 
kablıyorlar. 

Hale ARPACIOOW, Mustafa ATA, Ternur 
ATAGÖK, Bedri BAYKAM, Handan 
BÖRÜTÜÇENE, Ayşe ERKMEN, Adem GENÇ, 
Gülsin KARAMUSTAFA, Serhat KIRAZ, 
Hüsamettin KOÇAN, Füsun ONUR, Zekai 
ORMANCI, SARKIS, Yusuf TAKTAK, Nil 
YALTER are showing tlıeir work in the exhibition 
which is reali.ııed to support new pursuits and 
understandings in fine arts in Turkey and 
contribute to the plastic arts in tlıe International 
Istanbul Festival. 

Ternur ATAGÖK 

GÜNÜMÜZ 
ŞANAlÇILARI 7. . . 
ISI'ANBUL SERGISI 
7th ISI'ANBUL 
EXHIBITION OF 
CONTEMPORARY 
ARTısrs 
• 21.6.-21.7.1986 

• Istanbul Resim ve Heykel Müzesi, 
Beşiktaş 

Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel 
Müıesi'nin d�iyle Resim ve Heykel Müııeleri 
Dem�'nin düııenledi!!i yanşmalı sergi, altı yıldır 
Istanbul Festivali kapsamında yapılmaktadır. 
Amacı, Resim ve Heykel Müııesi'nin ça!jdaş 
miiıecilik anlayışı çerçevesinde üstlendi!li sanab 
yaygınlaştırmak, sanatçıyı desteklemek, yaygın 
e!lltim çabşmalanna katkıda bulunmak, günümüz 
sanat olgusunun nitelikli bir düzeye erişmesine 
yardımcı olmakbr. 

Konu, boyut, uygulama, gereç, yöntemde 
sınırlamanın olmadıılı ve resim, heykel, 
özgünbaskı, seramik dallanndaki yapıtiann kabul 
edildi!!i sergide jüri tarafından başanb bulunan üç 
sanatçıya toplam 1.000.000 TL ödül verilmektedir. 
Ayrıca ödül verilen yapıtiann foto!lraflannın ve 
sergiye kablmaya hak kazanan yapıtların yeraldı!jı 
bir katalog basbnlmışbr. 

GÜNGÖR 
KABAKÇIOGllJ 
RESİM SERGİSİ 
GÜNGÖR 
KABAKÇIOGllJ 
PAINTING EXHIBITION 
• 23.6.-5.7.1986 

• Anadolu Bankası Sanat Galerisi, 
Beyoğlu 

Ressam, karikatürist ve mimar olan sanatçı 
1933'de Antalya'da do!!du. Ilk ve orta öl!ı"enimini 
lzmir Karşıyaka Lisesi'nde yapb ancak Istanbul Işık 
Lisesi'nden mezun oldu. Resim ve mimarlık 
öl!ı"enimini Istanbul Devlet Güııel Sanatlar 
Akademisi'nde yapb ve 1961'de Mimarlık 
Bölümü'nden mezun oldu. 20 yıl süreyle BP 
Petrolleri ve Kervansaray Turistik Tesisleri'nde 
mimar olarak çalışb. Do!lan Kardeş Dergisi ile 
Tercüman Gaııetesi'nde karikatür çia:li, kitaplar 
resimledi. Istanbul Şehir Galerisi ile Maya 
Galerisi'nde sergiler açan sanatçı, 1963'de lzmir 
Efes Oteli Resim 'ıanşması'nda derece alarak 
etelde duvar panolan ve Istanbul Tarabya restoran 
ve plapnın dış cephe beton röllyef panolannı yapb. 
Sanatçı 1955'den beri Istanbul üııerine resim 
çalışmalannı sürdürmektedir. 

TAKUO KATO 
SERAMİK SERGİSİ/ 
CERAMIC EXHIBITION 
• 24.6.-21.7.1986 

• Topkapı Sarayı Müzesi, 
Sultanahmet 

1917'de Gifu-ken Tajimi şehrinde do!!an sanatçı 
1959'da Finlandiya Güzel Sanatlar 
Akademisi'nden mezun oldu ve 1961'de lngihere, 
Fransa, !talya, Yunanistan, Mısır, Türkiye, Iran, 
Suriye ve Irak'da seramik sanatları üzerine 
araştırmalar yapb. 1963-65 .lflllannda Nitten 
Sergisi'nde Büyük Hokuto Odülleri'ni, 1964'te de 
Ça!jdaş Japon Sanatlan Sergisi'nde Büyük Ödül'ü 
kazandı. 1967'de Nitten Japon Sanatlan Sergisi 
Yüksek Komite Üyesi olan Kato 1968'de IslAm 
seramik sanatlannı incelemek üııere Iran Pehlevi 
Üniversitesi Asya Araşbrrna Enstitüsü'nde çalışb ve 
1971 ile 1973'de Islam seramikleri konusunda 
yapbl!ı çalışmalardan dolayı Tokai Televizyon ve 
Chiyunichi Kühür ödüllerini aldı. 1977'de Lüster 
seramik sırlan üııerindeki araşbrrnalanndan dolayı 
Gifu-Nichinichi Gaııetesi Kühür Ödülü'nü kazandı 
ve aynı yıl Japon Yeni El Sanatlan, Chiyunichi 
Uluslararası Seramikler ve Asahi Seramikler Sergisi 
yönetmeni oldu. 1977'de Tokyo Üniversitesi'nin 
düııenledi!li Iran-Irak kazılan heyetine kabldı. 
1980'de Imparatorluk işlerine bakan Yüksek 
Kuruhay tarafından Shoso-in, Eski Imparatorluk 
Hazinesi'nde bulunan üç-renk seramik tekni?jini 
yeniden ortaya çıkarma konusunda görevledirildL 
1982'de bir devlet kuruluşu olan JaP.on Yeni El 
Sanatlan Kurumu Yönetim Kurulu Uyesi oldu ve 
1984'te de Gifu-ken ve Tajimi şehrinin "Önemli 
Kühürel Şahsı" olarak resmi şekilde kayıt edildi. 
Takuo Kato'nun "Lüster Serami!ji", "Mino'daki 
Seramikler", "Minö", "Oribe Desenleri" adlı 
kitaplan bulunmaktadır. 
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WALTER FÖLSER 
RESİM SERGİSİ 
WALTER FÖLSER 
PAINTING EXHIBITION 
• 25.6.-21.7.1986 

• Yıldız Üniversitesi 
Şevket Sabancı Kütüphanesi 

Bu sergi Avustuıya Kültür Enstitüsü'nün 
işbirlitp ile düamlenmiştir. 
This exhibition is organized with the 
cooperation of the Austrian Cu/tura/ Institute. 

1942'de Unz'de do1jan sanatçı, 1963 yılından beri, 
Avusturya ile olan ba!)lannı koparınadan lsviçre'de 
yaşamaktadır. Uluslararası bir boyut kazanan bu 
sanatçının form dili ve teması onu "Gerçeküstü 
Sembolizm" akımının temsilcisi yapmışbr. · 
Sanatçının çok yönlülü!)ü hümanizm ve 
varoluşculu!)unun köklerinden gelmektedir. 

Büyük bir titizlikle en küçük aynnblara kadar 
gösterilen yapıtlannın bariz öııelli!ıi. evren, teknik 
ve insan arasındaki üçgendir. Bir oyuncak varlık 
haline gelen insanın mekAnın sonsuzlu!)unda 
çaresiz, desteksiz, amaçsız ve yönsüz yapraklar gibi 
savrulmasını betimler. 

FOTOGEN FOTOGRAF 
SERGİSİ 
FOTOGEN PHOTOGRAPH 
EXHIBITION 
• 26.6.-21.7.1986 

• Destek Sanat Galerisi, Maçka 

Istanbul yüzyıllardır tüketilmeyen bir hazine gibi 
çok yönlü, uçsuz buçaksız bir kent. Türk 
toplumunun sosyal yapısının eksiksiz yansımasının 
da gözlenebilmesi, foto1)raf gözü ile de!)erini 
artbrınakta. Böylesine zengin bir ortam, hele sürekli 
de!)işim halinde ise foto1jraflarla ne kadar 
aktanlabilir . . .  Herhalde :ıor ve sonuçlanmayacak bir 
çalışma. "Fotogen" üyeleri bu sergilerinde, deyim 
yerine ise "konuyu bir ucundan tutuyorlar", 
sonraki çalışmalan için ipuçlan an yorlar. 

OSMANLI SARAYfNDA 
YABANCI RESSAMLAR Il 
FOREIGN PAINTERS IN 
THE OITOMAN PALACE II 
• 27.6.1986 tarihinden itibaren 

As of 27 June 1986 
• Daimabahçe Sarayı Sanat Galerisi, 

Daimabahçe 

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ba!)h saray, 
köşk ve kasırlann duvarlannı süsleyen ve Osmanlı 
lmparatorlu!)u'nun son yetmiş yılı içinde 
oluşturulmuş büyük tablo koleksiyonu, uzun süreli 
ve tematik sergiler biçiminde, Dolmabahçe Sarayı 
Sanat Galerisi'nde, bölüm bölüm sergilenmekte ve 
bu sergilerden her yıl bir tanesi Uluslararası 
Istanbul Festivali etkinlikleri kapsamında izledi1)imiz 
"Öncü Türk Ressamlanndan Bir Kesit" ve kış 
aylannda açılarak büyük ilgi gören "Osmanlı 
Sarayında V..bancı Ressamlar" sergilerinin 
ardından bu yıl, 14. Uluslararası Istanbul Festivali 
kapsamında "Osmanlı Sarayında V..bancı 
Ressamlar 2" sergisi açılacak ve bu büyük 
koleksiyonun çok önemli bir bölümü daha gün 
ışı!)ına çıkanlacakbr. 

Sergide, çeşitli dönemlerde Osmanlı Sarayı'na 
gelerek çalışmış ya da saraya resim sunmuş 
sanatçılann ürünleri ve yabancı ülkelerden sabn 
alınarak getirtilmiş tablolar bulunmaktadır. 

İSTANBUL GÜNLÜGÜ 
GÜLTEKiN ÇizGEN'İN 
FOTOGRAFLARI 
ISTANBUL DIARY 1 
PHOTOGRAPHES BY 
GÜLTEKIN ÇIZGEN 
• 7.7.-21.7.1986 
• Taksim Belediye Sanat Galerisi, 

Taksim 
Istanbul nüfusu içinde atadan aileden lstanbullu 
olmanın nadirlik sayıldı!!ı bir kentte lstanbullu bir 
foto1)rafçının bu karmaşık de!lişiml belgelemesi. 
Do1)u'dan gelinince Bab'ya, Avrupa'ya gelindi1)1 
düşünülen; Bab'dan Do1)u'ya gelince, Do1)u'ya, 
Asya'ya gelindi1)1 düşünülen bu köprü kentten 
görüntüler dizisi. 
Hayabmın en güzel ve verimli günlerini verdi1)im, 
yaşadtl!ım bu kente foto1jraflk bir teşekkür, bir 
karşılık. 
Istanbul günlü!)ü, günlük Istanbul foto1jraflan. Kent 
1 milyonun albnda iken o günleri de yaşamış bir 
foto1jrafçı hemşehrinin Istanbul anılan. 

Gühekin ÇIZGEN 

ESİN YILMAZ 
FOLKLORİK 
KBEASYONLAR VE 
ELİŞİ SERGiSi 
ESIN YILMAZ 
FOLKWRIC 
CREATIONS AND 
HANDWORK 
EXHIBITION 
• 7.7.-21.7.1986 
• Anadolu Bankası Sanat Galerisi, 

Beyoglu 

Istanbul'da do1jan Esin '!\lmaz Üsküdar Mithatpaşa 
Kız Enstitüsü lle TekAmül Enstitüsü'nü bitirdi ve 
birkaç modaevinde çabşbktan sonra kendi 
atölyesin! ve butıgini açb. Daha sonra Anadolu 
sanabnı daha yakından tanımak için lzmir'e 
yerleşti. Birçok köy ve kasabayı gezerek Türk 
Kültür lle geleneksel el ve süsleme sanatlan 
hakkında incelemeler yapb. Çalışmalannda 
unutulma eşi1)ine gelmiş giyim kültürümüzü 
canlandıran ve kültür ihraanı amaçlayan Esin 
'!\lmaz 11)ne, boncuk, çarpara, çaput oyması gibi 
özgün malzemeler kullanmaktadır. 



SON 40 YlLlN İNGİLİZ 
HEYKELCİLİGİ 
40 YEARS OF BRITISH 
SCULPTURE 
• 7.7.-21.7. 1986 
• Atatürk Kültür Merkezi 

Sanat Galerisi, Taksim 

İngiliz Kültür Heyeti'nin işbirlifti ile 
düzenlenmiştir. 
Organized with the cooperaöon of Briösh 
Council. 

Bu sergide çoılunlukla küçük heykeller ve aynı 
sanatçılann yapb�ı çizim ve baskılar yer almaktadır. 
Son 50 yıl içinde heykelcili�in Ingiltere'deki 
tarihine bir giriş ve o devrin önde gelen 
heykeltraşlarının en karakteristik eserlerini 
içermektedir. Kükür Heyeti'nin koleksiyonunda 
1950'ü yıllarda uluslararası alanda etkin olan 
heykeltraşlann birçok yapıtı bulunmaktadır. Ancak 
son zamanlarda deneysel heykelciligin artması ve 
çoılu kez dayanaklı olmayan, gelenek dışı 
malııemenin kullanılması nedeniyle sabmı kısıtlanan 
yapıtiann yer a ldıgı bu sergiye etrallı bir araşbrma 
gözüyle bakmamak gerekir. Sergideki eserler Ingiliz 
heykelcilig;nin gelişimi konusunda bir fikir vermesi 
açısından önemlidir. Sergide yapıtları bulunan 
sanatçılar şunlardır: Robert Adams, Kenneth 
Armitage, Anthony Caro, Lynn Chadwick, Hubert 
Dalwood, Barbara Hepworth, Bemard Meadows, 
Denis Mitchell, Henry Moore, Cavin Scobie ve 
Williams TumbuU. 

An exhibition of mostly smail sculptures with 
drawings and prints by the same artists. lt 
provides a good introduction to the history of 
sculpture in Britain over the last few decades and 
includes characteristic work by leading sculptors of 
the period. The Council's coUection is rich in 
works by sculptors whose influence in the 1950's 
was intemationaUy slgnificant. More recently the 
greater scale of experimental sculpture and its use 
of non-traditional, often fragile materials, has 
limited purchases and the exhibition · cannot 
therefore be regarded as a comprehensive survey. 
lt has been chosen to show something of the 
development of British sculpture as exemplified by 
many of its principal artists. Those represented in 
the exhibition are: Robert Adams, Kenneth 
Armitage, Anthony Caro, lynn Chadwick, Hubert 
Dalwood, Barbara Hepworth, Bemard Meadows, 
Denis Mitchell, Henry Moore, Gavin Scobie and 
William TumbuU. 

BİRLEŞMiŞ 
RESSAMLAR VE 
HEYKELTRAŞLAR 
KARMA RESIM 
SERGİSİ 
ASSOCIATION OF 
PAINTERS AND 
SCULPTURES JOINT 
PAINTING EXHIBITION 
• 7.7.-21.7.1986 
• Atatürk Kültür Merkezi 

Sanat Galerisi, Taksim 

Sanat anlayışlannda ortak yönler bulunan sanat 
kişileri olarak birbirlerine yakınlık duyan ya da belli 
bir anlayış düzeyinde kümeleşen sanatçılann, 
kendilerine yakışbrdıklan bir ad albnda, grup 
yapıp, sergiler açmalan sıkça görülmektedir. 
Bir grubun içinde bulunmak, kuşkusuz, bazı 
kolaylıklar, olanaklar sag!ar sanatçılara. En 
azından, kişisel sergi açmanın güç, sergileme 
olanaklannın az oldugu dönemlerde gruplaşmanın 
yaran ortaya çıkar. 
Oysa, bu gruplann disiplinli bir demek anlayışı 
içine girmeleri, buna gereksinme duymalan, daha 
da çok yönlü nedenlere dayanır. 
Sanatsal tasalardan çok, mesleki dayanışma 
gereksinmelerinden ve toplumsal bir etkinlik 
gösterebilme çabalanndan doı!an derneklerin 
oluşmalan yurdumuzda o kadar eski degildir. 
Ankara'da 1970 yılının başlannda kurulan ve 
Ankara ve Anadolu'da yaşayan (Istanbul hariç) 
sanatçılan çabsında toplayan "Birleşmiş Ressamlar 
ve Heykeltraşlar Demegi" (B.R.H.D.) bu 
derneklerin, belki de, en fazla etkinlik gösterebileni 
olmuştur. 

Son yıllarda demekleşmenin önemini kavrayan 
sanatçılar çoılunluktadır. Bu nedenle devamlı 
kendini yenileyen B.R.H.D., günümüze kadar, 
sanat ortamımııda sa�lam adımlarla ilerlem�ktedir. 
B.R.H.D., yıllardan beri merkezi Ankara olmak 
üzere, sergiler açarak, konferanslar ve açık 
oturumlar düzenleyerek, sanat filmleri göstererek 
ve önemli bir döküman olan SANAT isimli 
dergisini uzun süre yayınlayarak Türkiyemiz 
ölçüsünde etkinligi sürdürmektedir. Yurdun dört 
bir yanında türlü olanaksızlıklarla yapıt vermeye 
çalışan genç, yaşlı her kuşaktan sanatçıya açık 
tutmakta. onlara destek olmaya çalışmaktadır. 

Ilgiyle izleyeceginizi umdugumuz bu sergiyi, 14. 
Uluslararası İstanbul Festivali programı 
çerçevesinde, İstanbul sanatseverlerine, türlü 
s.>natsal görüş ve yorum lan bir dernek disiplini 
çizgisinde bütünleştirerek sunmaktayız. 
En içten dileklerimizle . .  

Birleşik Ressamlar ve 
Heykeltraşlar Dernegi 

215 



HILTON INTERNATIONAL ISTANBUL 
Kentin yaşam merkezi 

The place where it all happens 

k�t- �to-..-��e ��u 
OJr kno.v-hcw keeps us first 

Harliye-lstaıbui-Phone·l3146 46-Telex·Z1027 







Notlar /No tes 
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14. Uluslararasi iSTANBUL FESTiVALi 
20.6 -21.7. 1986 

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZi 

BÜYÜK SAlDN KONSER SAlDNU 

20 Haziran AÇillŞ KONSERI 21.30 
Cuma Jean François Pailard Oda Ork. 

Gllher-Süher PEKINEL. piyano 

21 Haziran CARLDS do CARMO 21.30 
Cumartesi Fado Toplulu�u 

22 Haziran CARLDS do CARMO 18.30 
Pazar Fado Toplulu�u 

23 Haziran 
Pazartesi 

24 Haziran ANK. DEV. BALESI 21.30 
Salı "DELI DUMRUt:' 

25 Haziran DAVID GERINGAS 18.30 
Çarşamba Viyolonsel Resita� 

26 Haziran ANK. DEV. BALESI 21.30 
Perşembe "DELI DUMRUt:' 

27 Haziran TÜRK KLASb< ve 
TASAVVUF MÜZIGI KONSERI 18.30 

Cuma A.Ö>hon 

28 Haziran TRICKSTER 21.30 TÜRK Kl.ASb< ... 
Cumartesi T!y. Topl. TASAVVUF MOZIGI KONSERI 18.30 

AÖ>hon 

29 Haziran TRICKSTER �EVL KONS. 21.30 MUSIKISI !CRA HEYETI 18.30 Pazar Tly. Topl. .RH 

30 Haziran TRICKSTER T'oy. lôp. 18.30 
Pazartesi �=BERMAN 

ıı..oı.ı 21.30 
1 Temmuz REY GUERRA 18.30 DEV. KLASIK TÜRK 21.30 
Salı Gitar Resitali MÜZ. KOR. N.Atlı� 

2 Temmuz AYANGIL TÜRK MÜZ. 18.30 
Çarşamba ORK. ve KOROSU 

3 Temmuz Isı: TÜRK MUSb<ISI 21.3( Perşembe KÜL w SAN.MERK.KONS.GRB. 
N.llorol 

4 Temmuz 
Cuma 

5 Temmuz IVO POGOREUCH 18.30 !sT. TÜRK MUSb<ISI lzı.3C Cumartesi Pıyano R� KÜL.wSAN.MERKJ<ONS.GRB. 
N.Varol 

6 Temmuz TRT YURTTAN 18.30 Pazar SESLER TOPL. 

7 Temmuz 
Pazartesi 

8 Temmuz ANDRB GAVRILDV 21.3( Salı Pıyano Resi� 
18.30 IRENE WORTH 

9 Temmuz ELIOf FISK 21.30 IRENE WORTH 18.3( Çarşamba Gitar R� 

10 Temmuz 
Perşembe 

ll Temmuz SELMA GÖKÇEN 18.30 IRENE WORTH 21.3( Cuma Viyolonsel Resi�. 

12 Temmuz 
Cumartesi 

13 Temmuz M.R.CALVO-MANZONA 21.30 Pazar Arp Resi� 

14 Temmuz EL MALAGUENO 

Pazartesi OçL1lSO 18.30 "An� Flamenco,.,. 
15 Temmuz 
Salı 

16 Temmuz EL MAL.AGUENO 

Çarşamba ÜÇLOSO 21.30 
"Afte Flamenco" 

17 Temmuz MERAL GÜNEYMAN 18.30 ÜSKÜDAR MUS. �1.3( Perşembe Pıyano Resita� CEMIYEı1 

18 Temmuz TEATRE D'ARTE 
Cuma CINECITTA 

21.30 

19 Temmuz TEATRE D'ARTE 18.30 Cumartesi CINECmA 

20 Temmuz TEATRE D'ARTE 
Pazar CINECITTA 21.30 

ODA TIYATROSU 

KARAGÖZ 11.00 
T.Diker 

KARAGÖZ 11.00 
O.Kurt 

MED DAH 
"DEDEKORKUT" 11.00 
T.Barlas 

AYA İRİNİ 

PETER ZAZDVSKY 
Keman Resitali 

ı�ıı1� ODA O . 

ENESCO DÖRTLÜSÜ 
D.Gelenbe, plyano 

AMADEUS ÜÇLÜSÜ 

SCHUBERTIADE 

ACADEMY ol St.MARTIN 
IN-THE-AELDS 

ACADEMY ol St.MAR11N 
IN-THE-AELDS 

MICHALA PETRI 
ÜÇLÜSÜ 

AYHAN BARAN 
Şan Resita� 

MOSKOVA 
vlRTÜOZLARI 

MOSKOVA 
viRTÜOZLARI 

!VLADIMIR SPivAKOV 
Keman Resi� 

t:ıb.t;,I{'-!"A ��OLESCO 
n Resitah 

DMITRI 

re,ı;ı<Oy���� man i li 

SALZBURG MOZART 
SOLISTLERI 

SALZBURG MOZART 
SOLISTLERI 

BILSAK 
Tiyatro Aıölyesi 
Beklan Algan 

�:� 
Beklan Algan 
BILSAK 
Tıyatro Aıölyesi 
&klan Algan 

AÇIKHAVA 
TIYATROSU 

MARIO MAYA 18.30 FLAMENCO DANS 
TOP. 
MARIO MAYA 18.30 FLAMENCO DANS 
TOP. 

18.30 JAPON SANAlSAL 
FOLKLOR DANS TOPL 

18.30 JAPON SANAlSAL 
FOLKLOR DANS TOPL 

JAPON SANAlSAL 
FOI..Kl.OR DANS TOPL 

18.30 

18.30 KOL. ve TUR. BAK. 
DEVL.HAI..K DANSLARI 

18.30 

18.30 

18.30 

18.30 BALLET JAZ2 de 
PARIS 

18.30 
BALLET JAZ2 de 
PARIS 

18.30 
BAOEN DEVL TfY 
KARLSRUHE "DANZA VIVA" 
BALE lOPL 

BADEN DEVL TfY. 
KARLSRUHE "DANZA VIVA" 
BALE lOPL. 

18.30 

S.S.C.B. GÜRCisTAN 
DEVL. HALK DANS. TOPL 

18.30 S.S.C.B. GÜRCISTAN 
DEVL. HALK DANS. TOPL 

S.S.C.B. GÜRCISTAN 
DEVL HALK DANS. TOPL 

18.30 S.S.C.B. GÜRCISTAN 
DEVL. HALK DANS lOPL. 

S.S.C.B. GÜRCISTAN 18.30 DEVL HALK DANS TOPL 

MOSKOVA DEVL. 18.30 KLASIK BALESI 

18.30 MOSKOVA DEVL. 
KLASIK BALESI 

MOSKOVA DEVL. 18.30 KLASIK BALESI 

21.30 

21.30 

21.30 

21.30 

21.30 

21.30 

21.3( 

21.3( 

21.3( 

�1.3 

�1.30 

21.3( 

21.30 

21.3( 

�1.3( 

�1.3( 

�1.3( 

21.3( 
21 Temmuz TEATRE D'ARTE 

21.30 LEYLA GENCER 18.30 MOSKOVA DEVL. 

11.3( Pazartesi CINECITTA Şan Resitali 
..1 

KLASIK BALESI 
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RUMELI HISARI 

!ST. ŞEHIR ı1Y. 21.3( "MEDEA'' 

IST. ŞEHIR ı1Y. 21.30 "MEDEA" 

IST. ŞEHIR ı1Y. 21.30 "MEDEA'' 

ANKARA DEVL. 21.30 ı1Y. "HlRÇlN KIZ 

ANKARA DEVL. frtv. "HlRÇlN KIZ' . 21.30 
ANKARA DEVL. frtv. "HlRÇlN KIZ' 

21.30 
ANKARA DEVL. 21.30 trıv-"HlRÇlN KIZ 

ANKARA ÜN1. 11T.C.F. 21.3( TfYAT.RO BÖLÜMÜ 

ANKARA üN1. 11T.C.F 21.30 TfYAT.RO BÖLÜMÜ 

ANKARA SANAT 21.30 
TIYATROSU 

ANKARA SANAT 21.30 
TIYATROSU 

ANKARA SANAT 
ı1YATROSU 

21.30 
ANKARA SANAT 21.3( TIYATROSU 

GEN AR ı1Y. 
ORTA OYUNU 21.30 
GEN AR liY. 21.30 ORTA OYUNU 

GEN AR ı1Y. 
ORTA OYUNU 

21.30 

GEN AR ı1Y. 21.30 ORTA OYUNU 



YILDIZ SARAYI 
SPOR ve SERGI TAKSIM lDPKAPI St. ANTUAN 

SARAY 
SARAYI SAHNESI SARAYI KILISESI HASBA.HÇE TIYATROSU 

20 Haziran 
Cuma 

21 Haziran 
Cumartesi 

22 Haziran 
Pazar 

ST. DEV. OPERA "" 23 Haziran BALESI SARAYDAN 21.30 
KIZ KAÇIRMA Pazartesi 

DIRn' DOZEN CAZ 
21.30 

24 Haziran 
TOPL. Sa b 

DIRn' DOZEN CAZ ST. DEV. OPERA "" 1.0. Mus. ARAŞ 25 Haziran 
21.30 BALLSI SARAYDAN 21.30 18.30 TOPL. KIZ KAÇIRMA MERK. MD. Çarşamba 

26 Haziran 
Pel}'! m be 

THEATRE de 
21.30 �=� 21.30 

27 Haziran 
UBERTE KIZ KAÇIRMA Cuma 

THEATRE de 
21.30 

28 Haziran 
LIBERTE Cumartesi 

THEATRE de 
21.30 

29 Haziran 
LIBERTE Pazar 

THEATRE de 
21.30 

30 Haziran 
UBERTE Pazartesi 

HAMBURG SENF. ORK. 
21.30 

THEATRE de YÜCEL.EN 1 Temmuz Herlbm llol,..l 
LIBERTE 21.30 DÖRTLÜSÜ 

18.30 Sab Antonlo Menesses, vtyolonsel 
HAMBURG SENF. ORK. 2 Temmuz 
Heribert Betssel 21.30 Çarşamba ldU Bıret, plyono 

3 Temmuz 
GÜLHANE Pel}'! m be 

DOKUZ EYl1lL ONI. 21.30 
PARKI 4 Temmuz 

TIYATRO BÖLÜMÜ Cuma 

DOKUZ EYl1lL ONI 
21.30 AŞD<LA.R 18.30 

5 Temmuz 
TIYATRO BÖLÜMÜ ŞÖLENI Cumartesi 

ÇEK. FILA.R. ORK. 
21.30 AŞD<LA.R 18.30 

JEAN GUIU..OU 
16.00 

6 Jemmuz 
V.Neumann ŞÖLENI Org ResHall Pazar 

ÇEK FILA.R. ORK. 
21.30 

KREDI ""YURTU>.R KUR. 18.30 
7 Temmuz 

V. Hudecek , keman HALK DANS lOPL Pazartesi 

KONYA KÜL. ve TUR. 
21.30 

B.Ü.FOLKlDR 
21.30 

8 Temmuz 
DER. SEMA TOPL. KULÜBÜ Sa h 

KONYA KÜL. ve TUR. 
21.30 

MIMAR SINAN ÜNI. 21.30 
9 Temmuz 

DER. SEMA TOPL. TIYATRO BÖLÜMÜ Çarşamba 

OSCAR PETERSON 
21.30 

MIMAR SINAN ÜNI 
21.30 

10 Temmuz 
ve ÜÇLÜSÜ TIYATRO BÖLÜMÜ �m be 

OSCAR PETERSON 
21.30 

ll Temmuz 
ve ÜÇLÜSÜ Cuma 

ERNST-ERICH 12 Temmuz 
STENDER 16.00 
O.. Resitol Cumartesi 

13 Temmuz 
Pazar 

HÜLYA TARCAN 18.30 
14 Temmuz 

Plyano ResilaU Pazartesi 

15 Temmuz 
Sa b 

KEITH JARRETI 16 Temmuz 
ve ÜÇLÜSÜ 21.30 Çarşamba 

JOHN MCLAUGHLIN 
21.30 

17 Temmuz 
ve "MAHAVISHNU" Pel}'! m be 

JOHN MCLAUGHUN 
21.30 

18 Temmuz 
ve "MAHAVISHNU" AYNAUKAVAK Cuma 

KAS RI 19 Temmuz 
Cumartesi 

AYNALIKAVAK 121.30 20 Temmuz 
KONSERI A.)!ıvaşça Pazar 

21 Temmuz 
Pazartesi 
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İÇİNDEKİLER/CONTENTS Ernst Erich Stender 82 

Dmitry Sitkovetsky/Bella Davidovitch 84 

ORKESTRA KONSERLERİ Maria Rosa Calvo-Manzona 86 ORCHESTRAL CONCERTS 
Hülya Tarcan 88 

Jean-François Paillard 
Oda Orkestrası/Chamber Orchestra 14 Meral Güneyman 90 

Hamburg Senfoni Orkestrası VOKAL MÜZİK/VOCAL MUSIC 
Hamburg Sympony Orchestra 16, 19 

Çek Filarmoni Orkestrası Ayhan Baran/Leyla Pınar 94 

Czech Philharmony Orchestra 22, 24 Mariana Nicomesco/G.Pisani 96 

ODA MÜZİGİ/CHAMBER MUSIC Leyla Gencer/V.Scalera 98 

Jean-François Paillard POP VE CAZ MÜZİGİ/ 
Oda Orkestrası/Chamber Orchestra 28 POP AND JAZZ MUSIC 
Enesco Dörtlüsü/Quartet 30 

Dirty Dozen 
Amadeus Üçlüsü/Trio 32 Caz Topluluğu/Brass Band 102 

Schubert Akşamı "Schubertiade" 34 Baden Powell 104 

The Academy of St. Martin 40, 42 Oscar Peterson 106 

Michala Petri Üçlüsü/Trio 44 Keith Jarrett 108 

Yücelen Dörtlüsü/Quartet 46 John McLaughlin 110 

Moskova Virtüozlan/Virtuosos of Moscow 48, 50 OPERA 
Salzburg Mozart Solistleri/ "Saraydan Kız Kaçırma"/ 
Salzburger Mozartsolisten 52, 54 ''Abduction from the Seraglio" 114 

RESİTALLER/RECITALS TİYATRO/THEATRE 
Peter Zazofsky/Scott Faigen 58 İst. Büyük Şehir Belediyesi Tiyatroları/ 

David Geringas/Tatjana Schatz 60 
Istanbul Municipal Theatre 120 

Doğumunun 175., Ölümünün 100. 
Theatre de Liberte 122 

yılında bir büyük sanat adamı: Trickster 124 
Franz Liszt 62 

Lazar Berman 64 Ankara Devi. Tiyatroları/ 
Ankara State Theatres 126 

Rey Guerra 66 Irene Worth 128 

lvo Pogorelich 68 Ankara Sanat Tiyatrosu/ 

Jean Guillou 70 
Ankara Art Theatre 130 

Vladimir Spivakov /B.Behterev 72 
Bilsak Tiyatro Atölyesi/ 
Bilsak Theatre Workshop 132 

Andrei Gavrilov 76 Teatro d'Arte 134 

Eliot Fisk 78 9 Eylül Ün. Tiyatro Bölümü/ 

Selma Gökçen/John O'Brien 80 
Drama Dept. of University 
of Nineth September 138 
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Ankara Ün. Tiyatro Bölümü/ 
Drama Dept. of Ankara University 

Mimar Sinan Ün. Tiyatro Bölümü 
Drama Dept. of Mimar Sinan University 

140 

142 

BALE VE DANS/BALLET AND DANCE 

Mario Maya Flamenco Dans Tiyatr. 
Mario Maya Flamenco Dance Theatre 

Ankara Devlet Balesi 
Ankara State Ballet 

Paris Caz Balesi/ 
Ballet Jazz de Paris 

Karlsruhe "Danza Viva" Topi./Ensemble 

Moskova Devlet Balesi/ 
Moscow State Ballet 

GELENEKSEL SANATIAR/ 
TRADITIONAL ARIS 

146 

150 

156 

158 

162 

Carlos do Carmo - Fado 168 

İ.Ü.Musiki Araşt. Merk. Md. 
!st. University Music Research Centre Group 170 

Türk. KI. ve Tasavvuf Müzi�i Konseri/ 
Concert of Turkish Classical and Mystical Music 172 

İ.Ü.Devi.Kons.Türk Musikisi İcra Heyeti/ 
State Conservatoire Turkish Music Ensemble 174 

Kül. ve Turizm Bak.Devi.KI.Türk Müzi�i Korosu 
Ministry of Culture and Tourism State 
Classical Turkish Music Cherus 176 

Ayangil Türk Müzi�i Orkestra ve Korosu 
Ayangil Turkish Music Orchestra and Cherus 178 

İstTürk Mus.Kültür ve Sanat Merk.Kons.Grb. 
Ist.Culture and Art Centre Turkish Music Grp. 180 

Aşıklar Şöleni/Turkish Minstrels 182 

TRT İstRadyosu Yurttan Sesler Top!. 
TRT-Ist.Radio Folk Music Ensemble 184 

El Malaguena Üçlüsü/Trio 186 

Üsküdar Musiki Cemiyetil 
Üsküdar Turkish Music Assodation 188 

Aynalıkavak Konseri/Aynalıkavak Concert 190 

Japon Sanatsal Folklor Dans Toplulu�u/ 
Japan Folkloric Art Dance Troupe 192 

Kültür ve Turizm Bak.Devi.Halk Dansi.Topl./ 
Ministry of Culture and Tourism State 
Folk Dances Ensemble 

Yüks.Ö�.Kredi ve Yurti.Kurumu Halk Oyun!. 
Turkish Folk Dance Ensembles 

B.Ü.Folklor Kulübü/ 
Bosphorus University Folk Dances Club 

SSCB Gürcistan Devi.Halk Dansi.Toplulu�u 
USSR Georgian State Folk Dances Ensemble 

Sema Töreni/Whirling Dervisches 

T.Diker Karagöz Tiyatrosu/ 
Turkish Shadow Theatre 

Orhan Kurt Karagöz Tiyatrosu/ 
Turkish Shadow Theatre 

Medciah/Turkish One-Man-Show 

Orta Oyunu/Traditional Turkish Theatre 

SERGİLER/EXHIBITIONS 

196 

198 

199 

200 

204 

206 

207 

208 

209 

212 
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Baskıya hazrrlayan/Editing 

Program açıklamalani 

Grafik/Graphic design 

Oizgi/Set up 

Fılm, Reprodüksiyon, Baskı ve Cilt/ 

: Cevza AKlÜZE 
: İıkin AKTÜZE 

İstanbul Radyosu 
Müzik Yayınlan Müdürü 

: İlhan BİLGE- TANITIM GRAFİK 

: FON AJANS 

Fılm, Reproduction and Printing : GÜZEL SANAllAR MATBMSI A.Ş. 
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